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CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas
reclamações posteriores.



O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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01. A portaria 1.271 de 06/06/2014 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Com base
nesta portaria, assinale a opção que contém doenças de notificação compulsória imediata.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tuberculose, hanseníase e leptospirose.
Meningites, leishmaniose tegumentar e esquistossomose.
Botulismo, febre amarela e tuberculose.
Hepatite B e C, leishmaniose visceral e rubéola.
Sarampo, Raiva e Cólera.

02. Sobre o processo epidêmico, marque a opção INCORRETA.
(A) Designa-se endemia qualquer fator mórbido ou doença espacialmente localizada, temporalmente ilimitada,
habitualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situe
sistematicamente nos limites de uma faixa endêmica que foi previamente convencionada para uma
população e época determinadas.
(B) A endemia não difere da epidemia por ser de caráter mais contínuo e restrito a uma determinada área.
(C) A epidemia lenta ocorre de forma lenta, gradual e progride durante um longo tempo. Um exemplo é a AIDS.
(D) Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge vários países e a mais de um continente.
(E) Entende-se por nível endêmico de um determinado agravo à saúde a situação na qual sua frequência e
distribuição, em agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados, mantenham padrões
regulares de variações num determinado período, ou seja, as oscilações na ocorrência das doenças
correspondem somente às flutuações cíclicas e sazonais.
03. Em um determinado município, na lavoura de tabaco, a neurite periférica por impregnação por veneno agrícola
nos trabalhadores é de 80/100.000. Nos moradores da região que não trabalham com lavoura de fumo é de
8/100.000. A incidência na população total é 22,4/100.000. O risco relativo (RR) da exposição, o risco atribuível
(RA) são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10; 72.
10; 80.
14; 57.
14; 64.
20; 72.

04. Considerando-se que transição demográfica expressa a mudança na pirâmide etária de uma população, marque
a opção CORRETA sobre esta transição.
(A) O período primitivo foi marcado pelo desequilíbrio populacional, com natalidade e mortalidade elevadas.
(B) A fase de divergência dos coeficientes foi marcada pela explosão populacional com alta mortalidade e baixa
natalidade.
(C) A fase de divergência dos coeficientes foi marcada pela explosão populacional com altas taxas de
natalidade e baixa taxa de mortalidade.
(D) Na fase Intermediária ocorreu uma mortalidade alta e natalidade baixa, crescimento acelerado.
(E) Na fase Moderna ou pós-transição houve uma aproximação de ambos os coeficientes, em níveis muito
elevados. Crescimento populacional quase zero.
05. O aumento das temperaturas ambientais gera desconforto para as pessoas, assim como consequências graves
para o planeta. Desse modo, sobre o efeito estufa e o aquecimento global, é CORRETO afirmar:
(A) Para que seja possível manter um nível de temperatura adequada para nossa existência no planeta, faz-se
necessária uma grande quantidade de CO2 para aprisionar os raios solares.
(B) O efeito estufa não é um fenômeno natural, pois resulta de queimadas e eliminação de gases provocadas
pelo próprio homem seja na ação agrícola ou industrial.
(C) O aquecimento global mesmo que cause o derretimento das geleiras não será capaz de provocar a falta de
água porque ocorrerão muitas chuvas que manterão o nível das águas dos rios e lagos.
(D) O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura em todo o planeta, decorrente do
agravamento do efeito estufa.
(E) O gás metano (CH4) produzido pela decomposição da matéria orgânica, encontrado geralmente em aterros
sanitários, lixões, na criação de gado e no cultivo de arroz, diferentemente do dióxido de carbono não
provoca o aquecimento global.
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06. Sobre a poluição atmosférica causada pela emissão de gases poluentes resultantes da queima de combustíveis
fósseis, principalmente, dos veículos da frota do Transporte Coletivo (ônibus) existem programas e projetos de
fiscalização e controle destas emissões na cidade de Teresina, sobre o Projeto Despoluir é INCORRETO afirmar
que:
(A) O Projeto Despoluir tem por objetivo maior ampliar a regularização ambiental da frota de veículos do
sistema de transporte público, através da redução da emissão de poluentes pelos veículos.
(B) O Projeto Despoluir é desenvolvido por unidades móveis de inspeção veicular, estas unidades são mantidas
pela Confederação Nacional do Transporte em parceira com os Empresários do Transporte Coletivo de
Teresina.
(C) Este projeto ganhou adesão do Empresariado, porque medida que os veículos são inspecionados e
obrigatoriamente regulados de modo a atender as resoluções do CONAMA referente as emissões
veiculares permitidas, ocorre também economia de combustível e de peças dos veículos.
(D) Cada capital dispõe de 10 (dez) Unidades Móveis de Inspeção Veicular equipada um OPACIMETRO
interligado ao um microcomputador que registra e faz a leitura dos gases emitidos pelas descargas dos
ônibus da frota de cada cidade.
(E) Programa Ambiental do Transporte – Despoluir em Teresina(PI) tem buscado a melhoria da qualidade do ar
através da redução da emissão de gases poluentes por veículos automotores, por meio do controle e
aferição das partículas poluentes emitidas pelos veículos automotores da frota de ônibus urbanos e da
grande Teresina.
07. As analises da Estação de Tratamento de Água – ETA em Teresina evidenciam que a água tratada é de
excelente qualidade e que abastece mais de 95% dos domicílios da cidade, sobre este Sistema de Tratamento
de Água é CORRETO afirmar que:
(A) A captação de água para ETA é feita nos rios Poti e Parnaíba.
(B) O tratamento da Água se inicia com a cloração, que objetiva fazer a desinfecção da água, destruindo a
carga de microorganismos.
(C) No tratamento de água de Teresina, a fluoretação é feita apenas a cada oito dias, pois o que importa é o
residual que se mantém nos reservatórios e é distribuído para a população, principalmente, para a faixa
etária mais beneficiada de até 14 anos.
(D) O laboratório de controle de qualidade da água da AGESPISA realiza a cada duas horas apenas as
análises físico-químicas da água tratada.
(E) O laboratório de analises de água da ETA da AGESPISA faz a avaliação da qualidade da água logo após o
tratamento ao sair da estação e em diferentes pontos de distribuição em todas as regiões da cidade.
08. A água é essencial a vida de todos os seres vivos, sobre a problemática da água enfrentada pelas populações
das cidades nos dias atuais, com perspectiva de agravamento no futuro, pois a água é bem finito, que a cada
ano torna-se mais escassa para o consumo dos indivíduos em várias comunidades no Brasil e no Mundo. Sobre
esta problemática é CORRETO afirmar que:
(A) No Brasil ainda não temos problemas relacionados com a escassez de água, considerando que a reserva
brasileira de água doce corresponde a 15% da água do Planeta Terra.
(B) Depois de utilizada para vários fins, quais sejam industriais, comerciais e domésticos a água é devolvida
para o meio ambiente, principalmente, para lagos e rios, porém estará parcialmente ou totalmente poluída,
nesta condição a água é responsável pela veiculação de várias doenças.
(C) A poluição dos rios nas grandes cidades é decorrência exclusiva das indústrias, desta forma estados, como
o Piauí que tem um reduzido número de fábricas tem uma baixa carga de poluentes em seus mananciais, e
seus recursos hídricos encontram-se totalmente preservado.
(D) Após, a fluoretação e a correção do ph da água na ETA, faz-se a desinfecção final com cloro para que a
água que vai chegar às residências com um percentual de cloro capaz de garantir a potabilidade para o
consumo humano.
(E) O tratamento da água na ETA em Teresina (PI) se inicia com a decantação, que consiste na separação por
sedimentação das partículas mais pesadas, ficando a água superficial límpida.
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09. Sobre os hospitais medievais verificou-se que o ato de cuidar e curar eram visto pelo cristianismo como um ato
de caridade. Assinale a questão incorreta sobre essa questão.
(A) Por muito tempo existiram somente os monastérios para o cuidado dos doentes, sendo esses os
percussores de vários hospitais famosos como o Hotel–Dieu.
(B) Os conhecimentos de saúde na idade média eram restritos ao clero, desvinculados de conhecimentos
científicos e apoiados numa pratica dogmática desenvolvida nos monastérios.
(C) Muitos leigos movidos pela fé cristã voltaram suas vidas para pratica da caridade, assistindo aos pobres e
enfermos por determinação própria.
(D) Os hospitais medievais eram destinados apenas aos cuidados dos monges.
(E) A partir da formação das ordens religiosas seculares se desenvolveu fortemente a associação entre
assistência religiosa com assistência a saúde.
10. Sobre as práticas de saúde e de enfermagem na idade moderna assinale a opção CORRETA.
(A) A reforma protestante e a consequente saída dos religiosos do ambiente hospitalar impulsionou o
desenvolvimento da pratica da enfermagem.
(B) No século XVII sugiram ordens religiosas como a Companhia das Irmãs de Caridade, na França fundada
pelo padre Miguel Contreiras.
(C) As irmãs de caridade de São Vicente de Paulo reorganizaram os hospitais, implantando a higiene no
ambiente, individualizando os leitos dos enfermos e dirigindo todo o cuidado desenvolvido no hospital.
(D) As religiosas aprenderam o trabalho do cuidado a partir dos ensinamentos de Florence Nithingale.
(E) As ordens e congregações religiosas não tiveram importância no desenvolvimento dos cuidados dos
doentes.
11. Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Sobre Florence sua obra e sua
história observe as alternativas abaixo e marque a assertiva CORRETA.
I. Florence atuou na Guerra na Criméia onde conseguiu diminuir o índice de mortalidade de um hospital de
campanha.
II. Florence desenvolveu um método de ensino de enfermagem que exigia de suas alunas disciplina e moral
rígida.
III. Florence combateu um movimento de enfermeiras inglesas que buscava a obtenção de registro oficial e o
reconhecimento do curso de enfermagem.
IV. Florence também se destacou no campo da estatística.
V. Florence pouco contribuiu com a saúde da Inglaterra no seu tempo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todas as assertivas estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
Somente as assertivas II e V estão corretas.
Somente a assertiva I está correta.
Somente as assertivas III e IV estão corretas.

12. De acordo com os estudos realizados sobre a Florence Nithingale e as irmãs de caridade marque a opção
CORRETA.
(A) A enfermagem profissional no mundo foi erigida a partir das bases científicas propostas por Florence
Nightingale, que foi influenciada pelo cuidado de enfermagem leigo e religioso, de valorização do ambiente
adequado para o cuidado, divisão social do trabalho em enfermagem e autoridade sobre o cuidado a ser
prestado.
(B) Os rituais de cuidado das irmãs de caridade se construíram voltados para a prática do cuidar no cotidiano
dos hospitais e dos domicílios, orientadas inicialmente por Anna Nery, por meio de cartas, regulamento e
transmissão verbal umas às outras, dando origem ao que seria, posteriormente, denominado de técnicas de
enfermagem.
(C) Florence Nithingale sozinha construiu as práticas de enfermagem que se tornaram modelo para o mundo;
(D) São Vicente de Paulo e Luiza de Marilac construíram um tipo de organização religiosa já conhecida em
outros períodos da humanidade.
(E) Todas as afirmações estão incorretas.
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13. Sobre a administração de medicamentos via intramuscular (IM), analise as afirmativas e marque (V) para
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

É a via indicada para administrar substâncias oleosas
A região ventro-glútea pode ser utilizada para qualquer faixa etária
A região dorso-glútea é a mais utilizada por ser desprovida de grandes nervos
O ângulo de aplicação deve ser de 90º

Marque a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F, F, V
V, V, F, V
F, V, F, V
F, F, V, V
V, F, V, F

14. A técnica em Z é indicada para administração de medicamentos por via :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Subcutânea
Intradérmica
Venosa
Sublingual
Intramuscular

15. O técnico em enfermagem, ao aplicar um líquido na face interna do braço de um paciente com uma seringa
de 1 mL, com um ângulo de aplicação de 15º em relação à pele, introduziu com o bisel para cima e injetou o
líquido, formando uma pequena pápula no local da aplicação. Nesse caso hipotético, a via de aplicação
utilizada foi a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oral
subcutânea
intradérmica
endovenosa
intramuscular

16. Durante a jornada de trabalho em um hospital geral, uma enfermeira admite, em sua unidade de internação, um
paciente com diagnóstico de sarampo. Para impedir a disseminação do agente infeccioso do sarampo, ela deve
instituir:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

precauções por aerossóis e padrão.
precauções por gotículas e padrão.
precauções por aerossóis e gotículas.
precauções de contato e por aerossóis.
precauções de contato e respiratória.

17. Marque a opção correta em relação à antropometria.
(A) Medidas antropométricas constituem verificação do peso, altura e sinais vitais.
(B) A técnica correta de pesagem do paciente hospitalizado é em qualquer horário e com o paciente despido e
sem calçado.
(C) A medida da cintura-quadril mede a gordura visceral do indivíduo sendo muito utilizada para avaliação do
risco cardíaco.
(D) A circunferência do braço não constitui uma medida muito utilizada, pois não dá informações sobre a
gordura magra do indivíduo.
(E) As letras C e D estão corretas.
18. Entende-se por anamnese:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exame físico feito no paciente.
Conjunto de informações colhidas do paciente.
Formulário preenchido pelo médico sobre as impressões dele sobre o paciente.
As opções A, B e C estão corretas.
As opções A, B e C estão incorretas.
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19. O exame físico é uma parte integrante e importante da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
Considere as afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a opção CORRETA.
I-

IIIIIIVVVIVII-

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) A inspeção, palpação, percussão e ausculta devem ser realizadas pelo enfermeiro toda vez que for
realizar o exame físico, sendo que não importa a ordem em que são realizadas, o importante é realizar no
sentido céfalo-caudal.
( ) Ao realizar a palpação, o enfermeiro deve iniciar pela região que o paciente se queixa de dor para tentar
identificar logo os problemas.
( ) As técnicas devem ser realizadas de maneira simétrica e comparativa, considerando-se o referencial
anatômico.
( ) Através da ausculta pode-se identificar ruídos adventícios que são sons fisiológicos que podem ser
identificados na ausculta abdominal, pulmonar e cardíaca.
( ) Na percussão do cólon descendente o som encontrado é timpânico e a presença de macicez pode
indicar presença de massa (tumor, fezes).
( ) O uso da campânula do estetoscópio só é indicado para ausculta de sons de baixo timbre como o claro
pulmonar.
( ) O uso de instrumentos se faz necessário apenas na execução da ausculta, nas demais técnicas o
examinador faz uso somente dos sentidos, sobretudo a visão, tato e audição.
F, F, V, F, V, F, F
V, F, V, V, F, V, V
F, F, F, V, V, V, F
F, V, F, V, F, F, F
V, V, V, F, F, V, V

20. Em relação ao exame físico do aparelho gastrintestinal, a opção CORRETA é:
(A) Para pesquisa de circulação colateral na parede anterior do abdome, comprime-se um pequeno trajeto
venoso, para se observar o sentido do fluxo sanguíneo, sendo que o achado de veias dilatadas na região
supraumbilical com fluxo de cima para baixo pode indicar obstrução de veia cava inferior.
(B) A palpação profunda só deve ser realizada na suspeita de massas tumorais, haja vista que pode incomodar
o paciente, causando desconforto.
(C) A palpação bimanual do fígado é importante para se definir as dimensões e localização do fígado.
(D) A ausculta deve ser realizada antes da percussão e palpação e o achado de ruídos hidroaéreos hipoativos
pode estar presente no pós-operatório de cirurgias abdominais e diarréia.
(E) A presença de hipertimpanismo difuso durante a percussão do abdome de um paciente em decúbito dorsal
pode indicar presença de ascite.
21. Para Freud, algumas das formas de analisar o inconsciente humano são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Traumas e Ego.
Recalques e anomalias.
Sonhos e imaginação.
Ego e consciência.
Atos falhos e sonhos.

22. Freud (1856-1939), médico austríaco, teve como principal novidade a descoberta do inconsciente e a
compreensão da natureza sexual da conduta, que foram golpes fortes na noção de liberdade racional da
sociedade ocidental. Sobre as teorias de Freud, marque a alternativa INCORRETA.
(A) A teoria de Freud é duramente criticada pela psicologia de linha naturalista, pois não usa a experiência no
sentido tradicional do método científico.
(B) Freud trabalha com uma realidade hipotética, considerada inverificável nos moldes tradicionais: o
inconsciente.
(C) A vida inconsciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o consciente.
(D) A vida consciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o inconsciente.
(E) A vida inconsciente é manifestação do ser enquanto ser.
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23. Um adolescente diagnosticado com transtorno depressivo relata a equipe de enfermagem que, devido a este
transtorno, suas atividades funcionais têm sido prejudicadas persistentemente. A alteração da função psíquica
neste quadro de transtorno de humor, que reflete o impacto negativo nas atividades funcionais, chama-se:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Logorreia.
Pensamento acelerado.
Alucinação auditiva.
Anedonia.
Delírio persecutório.

24. A quarta fase do relacionamento terapêutico necessita de um cuidado especial para ser realizada. Em relação a
esta fase é INCORRETO afirmar que:
(A) Nesta fase o cliente poderá ficar deprimido e até acreditar ser responsável pela perda do (a) enfermeiro (a),
ou poderá reagir de maneira agressiva ou ainda negar ter conhecimento sobre o término da relação.
(B) O profissional experimentará sempre sentimento de alívio, por ter investido muito tempo, energia,
pensamentos e emoções no cliente.
(C) O profissional poderá demonstrar preocupação excessiva e inapropriada com o bem estar futuro do cliente, e
assim aumentar as sessões, estimulando a dependência do cliente em relação a ele.
(D) Esta fase por representar o término do relacionamento terapêutico, poderá ser traumática tanto para o (a)
enfermeiro (a) quanto para o cliente.
(E) Alguns clientes podem reagir de maneira agressiva ou até mesmo negar ter conhecimento sobre o término
da relação.
25. Diagnóstico de Enfermagem que pertence a taxonomia NANDA Internacional (2012-2014):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Percepção Sensorial Prejudicada
Incontinência Urinária Total
Controle Eficaz do regime terapêutico
Risco de Icterícia Neonatal
Processos de Pensamentos Perturbados

26. É(são) Taxonomia(s) aplicável(is) à enfermagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Classificação de Problemas de Enfermagem
Classificação Internacional da Prática de Enfermagem
Classificação dos Problemas Domiciliares de Saúde
Classificação da Avaliação de Riscos
Classificação dos Danos à Saúde

27. Teorista que estudou o modelo de adaptação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dorothea Orem
Martha E. Rogers
Calista Roy
Myra Estrin Levine
Lydia E. Hall

28. Marque o item falso.
(A) Não existe cuidado de enfermagem sem diagnostico formalizado, registrado de enfermagem.
(B) Para implementar cuidados é importante averiguar os recursos físicos e materiais disponíveis.
(C) Todos os estabelecimentos de saúde, onde existe cuidado de enfermagem, deve ser obrigatória aplicação
da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
(D) A metodologia aplicada a SAE tem que ter como base uma teoria de enfermagem.
(E) A avaliação de enfermagem é uma etapa importante para SAE, e ela pode ocorrer desde a investigação
inicial.
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29. Considerando a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, ao cuidar de um paciente cianótico, com
desorientação e com medo de morrer, qual a primeira necessidade a ser suprida?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segurança
Fisiológica
Espiritual
Autoestima
Mobilidade

30. Mulher idosa, 73 anos, está internada na UTI com rebaixamento do nível de consciência. O risco dessa paciente
desenvolver úlcera por pressão é grande. Diante deste caso, qual é a escala apropriada para avaliar o risco de
UP (Úlcera Pressão)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Escala APACHE.
Escala SAS
Escala RASS
Escala Cincinnat.
Escala de Braden.
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