
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 11/05/2015 
 

HORÁRIO: das 09 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
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. 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 prática 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. 

 

02. Sobre os cuidadores e cuidado na idade medieval, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O cuidado na sociedade medieval era considerado impróprio para os homens. 

(B) Os cuidados de enfermagem na sociedade medieval eram desenvolvidos por várias ordens femininas. 

(C) Em períodos mais avançados da idade média, homens e mulheres passaram a ter igualdade no exercício 

do cuidado humano. 

(D) Os diáconos e diaconisas auxiliavam os religiosos na função do cuidado e repassavam a população os 

conhecimentos adquiridos pela vivência com os religiosos. 

(E) As ordens religiosas dedicavam-se aos cuidados com o corpo dos pobres e doentes. 

 

03. 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 e 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 Frei Contreiras, 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 conhecida em 

outros períodos da humanidade. 

(E) As irmãs de caridade São Vicente de Paulo ensinaram o cuidado a Florence Nithingale. 

 

04. Sobre a organização do ensino de enfermagem no Brasil, pode-se afirmar:  

 

(A) O ensino de enfermagem no Brasil iniciou-se com a criação da Escola de Enfermagem Anna Nery.  

(B) A primeira escola de enfermagem criada no Brasil foi a Escola de Enfermagem do hospital dos alienados 

de 1890.  

(C) A enfermagem moderna foi implantada na Escola de Enfermagem do Exército.  

(D) A Cruz Vermelha Brasileira contribuiu com a criação da primeira escola de enfermagem.  

(E) A escola de enfermagem do Hospital Samaritano foi construída no modelo de enfermagem da França. 

 

05. Sobre a enfermagem moderna no Brasil, marque a opção CORRETA. 

 

(A) A enfermagem moderna chegou ao Brasil por meio de Florence Nightingale em missão de serviço a esse 

País. 

(B) A enfermagem moderna veio para o Brasil no início do século XX por meio de uma missão de enfermeiras 

americanas, patrocinado pela Fundação Rockfeller. 

(C) A enfermagem moderna foi um movimento que deu nova perspectiva para a profissão e desenvolveu-se 

na Inglaterra e expandiu-se pelo mundo. 



Processo Seletivo para Transferência Voluntária (TRV)– Edital 05/2015 – Curso: Bacharelado em Enfermagem 

3 | P á g i n a  

 

(D) A enfermagem moderna teve uma série de influências de vultos como Anna Nery, Florence Nithingale, 

Francisca Sande, São Vicente de Paula e Luiza de Marilac. 

(E) Francisca Sande foi uma das personagens que se destacou na implantação da enfermagem moderna no 

Brasil. 

 

06. Atualmente a população brasileira e principalmente nordestina sofre com os aumentos das temperaturas 

ambientais, o que gera desconforto para as pessoas e consequências graves para o planeta como um todo. 

Sobre esta problemática do efeito estufa e do aquecimento global, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) É necessária uma grande quantidade de CO2 para aprisionar os raios solares e assim seja possível 

manter um nível de temperatura adequada para nossa existência no planeta. 

(B) O efeito estufa não é um fenômeno natural, pois resulta de queimadas e eliminação de gases provocados 

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.  

 

07. Sobre as patologias apresentadas nas opções abaixo, coloque V (Verdadeira) naquelas nas quais todas as 

doenças sejam de transmissão e/ou veiculação hídrica, e F(Falsa) nas opções que tenham alguma patologia 

que não seja transmitida e/ou de veiculação hídrica. 

 

(A) (    ) Cólera – Febre Tifoide – Hepatite B – Gastroenterite – Amebíase – Difiterite 

(B) (    ) Dengue – Hepatite A – Giardíase – Leptospirose – Esquistossomose – Amebíase 

(C) (    ) Varíola – Febre Tifoide – Hepatite A – Gastroenterite – Poliomielite – Amebíase 

(D) (    ) Febre Amarela – Cólera – Epilepsia – Leptospirose – Giardíase – Amebíase  

(E) (    ) Leptospirose – Amebíase – Diarreias – Disenterias – Cólera – Giardíase 

 

(A) F, V, V, F, V        

(B) F, V, F, F, V 

(C) V, V, F, F, F   

(D) V, F, F, V, F 

(E) F, F, V, V, F   

 

08. Uma das principais fontes de contaminação do solo nos centros urbanos é proveniente dos resíduos sólidos ou 

lixos. Sobre estes resíduos, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Somente os resíduos sólidos provenientes das indústrias contaminam o solo, o lençol freático e os 

mananciais. 

(B) O Brasil, a partir de 2011, dispõe de uma política pública que orienta o consumidor quanto à toxidade das 

pilhas e baterias de celulares, embora os revendedores que são os verdadeiros responsáveis pela 

divulgação destas normas ainda não apresentam aos consumidores informações sobre os cuidados que 

devem ter na separação e destinação destes resíduos. 

(C) Quanto à origem, os resíduos sólidos (lixos) podem ser classificados em: domiciliar, agrícola, industrial, 

público, nuclear, serviço de saúde, orgânico e inorgânico. 

(D) Todos os resíduos orgânicos são biodegradáveis; já os inorgânicos, são recicláveis. 

(E) Todos os resíduos produzidos nos serviços de saúde humana e/ou animal são considerados 

potencialmente infectantes e com riscos para saúde dos trabalhadores e da comunidade em geral. 

 

09. Sobre os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) considera-se fundamental o manejo adequado, pois o 

manuseio incorreto poderá trazer sérios problemas para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente. 

Sobre esta questão, pode-se afirmar que: 
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(A) Todos os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são potencialmente infectantes. 

(B) Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são classificados em função de suas características e 

consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde em quatro grupos principais: 

Grupo A, resíduos com risco biológico; Grupo B, resíduos com risco químico; Grupo C, rejeito radioativo; 

Grupo D, resíduos similares aos domésticos. 

(C) Apenas 20% dos RSS necessitam de segregação, acondicionamento, transporte e destino final 

especializado. 

(D) Os RSS que necessitam de manejo especializado constituem a seguinte distribuição: 15% são 

perfurocortantes, 15% infectantes, 5% químicos, os demais podem ser encaminhados para reciclagem 

e/ou compostagem. 

(E) Até os resíduos comuns dos serviços de saúde não podem ser coletados juntos com a coleta domiciliar. 

 

10. Sobre os Resíduos Sólidos Urbanos que aumentam a cada dia, em decorrência do consumismo de sociedades 

capitalistas como a brasileira, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Em Teresina (PI), resíduos sólidos urbanos que têm elevado potencial poluidor, tais como: medicamentos, 

pilhas, baterias, celulares, circuitos elétricos, lâmpadas fluorescentes, ao chegarem ao Aterro Sanitário 

recebem tratamento especial sendo segregados e encaminhados para os fabricantes seguindo o que 

determina a dinâmica da logística reversa. 

(B) Os resíduos dos serviços de saúde após serem devidamente segregados, acondicionados, tratados e 

transportados, deverão ser enterrados em valas impermeabilizadas, para assim minimizar os riscos de 

contaminação do meio ambiente, tanto do solo, como do lençol freático. 

(C) A Política dos 5 R’s representa uma grande alternativa para tratamento e destino final dos Resíduos 

Sólidos em uma cidade. Destacando-se os significados dos 5 R’s, a partir de: Reduzir, Reutilizar, 

Recuperar, Renovar e Reciclar. 

(D) Os RSS são substâncias que causam um grande impacto sobre a saúde dos seres humanos quando 

desprezados de forma indevida, por suas características e composição poderão provocar muitos danos à 

saúde pública e ao meio ambiente.   

(E) O aterro sanitário de Teresina, localizado no Km 7, ainda não pode ser considerado sanitário, tendo em 

vista as deficiências estruturais e funcionais, tais como: a deficiente impermeabilização das células, a 

precária drenagem do chorume para lagoa de tratamento (ETE) e o trabalho insalubre de catadores. 

 

11. O processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve início nos anos 70 e compreende um conjunto de 

transformações de valores que implica mudanças na forma de atenção ao paciente psiquiátrico. Com base nos 

serviços assistenciais preconizados pela atual política de saúde mental vigente no país, assinale V(verdadeiro) 

ou F (falso) nas seguintes afirmativas:  

 

(    ) As residências terapêuticas são centros de saúde onde os pacientes institucionalizados há mais de 02 

anos em hospitais psiquiátricos utilizam, durante o horário de 7 às 18 horas, para realizarem atividades 

ocupacionais semelhantes a de uma moradia comum. 

(    ) Os CAPS oferecem diversas atividades terapêuticas, como psicoterapia individual ou em grupo, oficinas 

terapêuticas, atividades comunitárias, atividades artísticas, orientação e acompanhamento do uso de 

medicação . 

(    ) Cada modalidade de CAPS possui atendimentos com finalidades específicas, atuando em grupos com 

diagnósticos semelhantes e a equipe de profissionais também é variável, pois cada um tem sua 

exigência quanto aos tipos e à quantidade dos profissionais. 

(    ) A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, com atores, instituições e forças de 

diferentes origens, com transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais. 

(    ) A Lei Federal 10.216/2001 redireciona a assistência em saúde mental e determina de forma clara e 

precisa a extinção dos manicômios dentro do prazo de 10 anos a partir de sua aprovação. 

 

(A) F, F, V, V, V      (D)  V, V, F, V, F 

(B) F, V, V, V, F     (E)   V, F, V, F, V 

(C) F, F, F, V, V 
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12. A Qualquer situação transitória que necessita de reorganização da estrutura psicológica e do comportamento 

humano, levando a uma repentina alteração no estado emocional do próprio indivíduo, pode-se chamar de 

crise emocional. A respeito deste tema, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A crise de maturação ocorre quando a pessoa é incapaz de realizar as mudanças de papéis exigidas para 

o seu novo nível de maturidade ou quando há recusa por parte de terceiros/familiares de visualizarem a 

pessoa num diferente papel. 

(B) A crise normativa ocorre devido a um evento externo ou situação não necessariamente parte da vida 

normal de todos. Em geral ocorre de forma repentina e inesperada. 

(C) A percepção da pessoa a respeito do fato ocorrido, o estado físico e emocional da pessoa, as técnicas de 

manejo da situação, as experiências prévias com situações semelhantes e o nível de maturidade pessoal 

são fatores que influenciam decisivamente no surgimento ou não de crises situacionais. 

(D) A crise emocional pode ser catalisadora de um comportamento mais maduro ou de uma instabilidade 

psíquica que ameaça o equilíbrio emocional da pessoa tornando-a vulnerável a doença mental ou física. 

(E) A crise é autolimitada, temporária e perdura, em média, de 4 a 6 semanas. 

 

13. Para que se possa proporcionar uma efetiva assistência de enfermagem a um paciente com diagnóstico de 

Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), é necessário que se conheça a doença a fim de entender alguns 

comportamentos esperados neste quadro. Sobre o TAB, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Os indivíduos solteiros apresentam taxas significativamente mais baixas de TAB que os casados. 

(B) O risco do TAB é maior em parentes de primeiro grau quando comparados com a população.  

(C) O distúrbio bipolar parece ocorrer mais frequentemente nas classes sociais mais baixas. 

(D) O sexo mais acometido no que se refere à incidência do TAB é o feminino. 

(E) O distúrbio bipolar parece ocorrer mais frequentemente nas classes sociais mais baixas predominante no 

sexo masculino. 

 

14. Você como profissional de enfermagem deve ter noções de psicofarmacologia para esclarecer aos pacientes e 

familiares sobre os mesmos. Assim, associe as drogas da coluna 1 às classes medicamentosas da coluna 2:  

 

Coluna 1 Coluna 2 

I. lítio, ácido valpróico, divalproato de sódio 

II. fenitoína, fenobarbital, carbamazepina 

III. clorpromazina, levomepromazina, haloperidol 

IV. olanzapina, quetiapina, risperidona 

V. fluoxetina, imipramina, clomipramina 

(    ) drogas antiepilépticas 

(    ) drogas antidepressivas 

(    ) drogas antipsicóticas atípicas 

(    ) drogas antipsicóticas típicas 

(    ) drogas estabilizadoras do humor 

 

Marque a assertiva CORRETA. 

 

(A) V, IV, I, III, II 

(B) IV, III, V, I, II 

(C) II, IV, V, III, I 

(D) III, V, II, I, IV 

(E) II, V, IV, III, I 

 

15. Das patologias que possuem a obrigatoriedade de informar sobre a sua ocorrência junto aos serviços de 

vigilância em saúde, marque a assertiva INCORRETA. 

 

(A) Malária. 

(B) Ascaridíase. 

(C) Poliomielite. 

(D) Esquistossomose. 

(E) Rubéola. 
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16. Para realização da avaliação física de alguns sistemas, é necessária a adoção de determinadas posições por 
parte do paciente. A posição ortostática é utilizada na avaliação  
 

(A) neurológica. 

(B) abdominal. 

(C) da Genitália Feminina. 

(D) da Genitália Masculina. 

(E) do períneo. 

 

17. Das assertivas abaixo relacionadas à verificação dos sinais vitais, marque a INCORRETA. 
 

(A) Ao verificar a frequência cardíaca, usa-se o estetoscópio. 

(B) Os sinais vitais devem ser verificados antes, durante e após hemodiálise. 

(C) A hipotermia eleva o metabolismo, o que facilmente leva ao óbito.  

(D) A temperatura timpânica é a mais fidedigna, quando comparada às demais. 

(E) O exercício físico intenso aumenta a frequência cardíaca e a respiração. 

 

18. Sobre a anamnese, marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Obtêm-se os elementos essenciais da história clínica. 

(B) Com ela se identifica dados objetivos, como peso e altura. 

(C) Seus elementos direcionam o exame físico. 

(D) Conhecem-se os fatores pessoais, familiares e ambientais relacionados com o processo saúde/doença. 

(E) Pode ser definitivo na investigação clínica. 

 

19. Marque a assertiva CORRETA. Não é termômetro indicado em grandes queimados: 
 

(A) Axilar. 

(B) Oral. 

(C) Timpânico. 

(D) Retal. 

(E) NAA. 

 

20. São sinais e sintomas que podem ser encontrados na avaliação nutricional, EXCETO: 
 

(A) Glossite. 

(B) Inapetência. 

(C) Hiperoxemia. 

(D) Disfagia. 

(E) Polifagia. 

 

21. São medidas antropométricas, EXCETO:  
 

(A) IMC. 

(B) Envergadura. 

(C) Circunferência abdominal. 

(D) Medição de fontanela. 

(E) Perímetro Cefálico. 

 

22. Na desidratação ocorre: 
 

(A) Dislalia. 

(B) Xerostomia. 

(C) Xantelasma. 

(D) Polaciúria. 

(E) Acusia. 
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23. Sobre a segunda bulha cardíaca, marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) É uma bulha comumente extra ouvida na Insuficiência cardíaca.  

(B) Ocorre no fim da sístole. 

(C) Ocorre devido ao fechamento das valvas semilunares. 

(D) Está hipofonética em idosos. 

(E) É mais audível nos focos aórtico e pulmonar. 

 

24. Marque a assertiva CORRETA. 
 

(A) A artralgia pode ser identificada pela inspeção. 

(B) O sinal de Allis é um teste para investigar a claudicação. 

(C) O plano de Frankford é uma informação importante para se medir o peso de crianças menores de 2 anos 

de idade. 

(D) Indivíduos com valores de IMC entre 25 e 30 são considerados de peso normal. 

(E) Aquele indivíduo que tem IMC< 18,5 está com baixo peso. 

 

25. Marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Nas infecções agudas o baço pode estar amolecido a palpação. 

(B) O fígado está aumentado e doloroso na insuficiência cardíaca. 

(C) O teste de Leopold é realizado para verificar a presença de colecistite. 

(D) A presença de borburismo à ausculta abdominal é fisiológica. 

(E) O sinal de Cullen é muito pesquisado em grandes traumas. 

 

26. Algumas das soluções abaixo relacionadas podem ser administradas sem que haja incompatibilidade. Marque 

a assertiva CORRETA. 

 
(A) Soro fisiológico 0,9% e lactato de haloperidol.  

(B) Soro glicosado 5% e fenitoína sódica.  

(C) Sulfato de amicacina e fosfato de clindamicina.  

(D) Cloridrato de tramadol e cloridrato de midazolan.  

(E) Fenobarbital sódico e cefalotina sódica. 

 

27. Saber avaliar corretamente os sinais vitais é dever de todo profissional da área de saúde. Sobre este assunto, 

assinale a assertiva CORRETA.  

 
(A) Para medir a temperatura axilar, deve-se colocar o termômetro debaixo da axila com o braço baixado e 

cruzado sobre peito durante 5 a 7 minutos.  

(B) Sempre virar a palma da mão do paciente para baixo no momento da verificação da pressão arterial nos 

membros superiores.  

(C) A pressão arterial deve ser verificada após o paciente permanecer sentado ou em decúbito ventral durante 

30 minutos.  

(D) A respiração deve ser verificada durante 1 minuto inteiro para determinar a frequência e a profundidade.  

(E) Para verificar o pulso radial, utilizam-se no mínimo dois dedos, durante 30 segundos e multiplica-se por 

dois, se o pulso for regular. Se o pulso for irregular, conta-se o pulso durante 2 minutos e divide-se por dois. 

 

28. E.M.F., 45 anos, encontra-se internada na clínica cirúrgica após crioescleroterapia de membro inferior 

esquerdo, devendo ficar em qual posição a fim de favorecer o retorno venoso. Marque a assertiva CORRETA.  

 
(A) Tredelemburg.  

(B) Litotômica.  

(C) Fowler.  

(D) Ortostática.  

(E) Sims. 
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29. Com relação ao padrão de ocorrência das doenças, marque a assertiva CORRETA. 

 

(A) A epidemia explosiva refere-se à ocorrência epidêmica de uma doença limitada a um espaço definido.  

(B) Na epidemia lenta a doença é difundida de pessoa a pessoa podendo ser por via respiratória, anal, oral, 

genital ou por vetores.   

(C) Casos alóctones são os casos confirmados que foram detectados no mesmo local onde ocorreu a 

transmissão. 

(D) Pandemia caracteriza-se pela rápida progressão de uma doença até atingir a incidência máxima em um 

curto período de tempo.  

(E) Nas epidemias por fonte comum, o mecanismo de transmissão hospedeiro a hospedeiro é intrínseco.  

 

30. São fatores do Período Pré-patogênese, EXCETO: 

 

(A) Fatores Sociais.  

(B) Fatores Ambientais.  

(C) Fatores Genéticos.  

(D) Multifatorialidade. 

(E) Interação agente-sujeito. 


