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ENFERMEIRO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 002/2018 - SAÚDE

b)
c)
d)
e)

Presente do Subjuntivo
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
Pretérito Perfeito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador
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06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o ___________________ é pronunciado com entonação enfática. Na
escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole
dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”.
Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente
no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
MATEMÁTICA

11. Dada a função g(x) = 9x, determine o valor de X quando g(x) for igual a 243.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
2,5.
3,5.
9.
2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm3.
Determine o valor de seu diâmetro.
(Adote π = 3)
a)
b)
c)
d)
e)

12 cm.
6 cm.
4 cm.
9 cm.
5 cm.
3

13. Calcule o valor de (√8 ∗ √8) 3 é:
a)
b)
c)
d)
e)

64 (sessenta e quatro).
16 (dezesseis).
32 (trinta e dois).
8 (oito).
24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R$ 2.700,00 entre seus
filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que
Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova
tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?
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a)
b)
c)
d)
e)

R$ 700,00.
R$ 1.500,00.
R$ 900,00.
R$ 1.200,00.
R$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês.
Em um imóvel de R$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao
final deste período?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 259.000,00.
R$ 84.000,00.
R$ 350.000,00.
R$ 75.000,00.
R$ 249.000,00.
CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
a) Entre 5 e 6 mil habitantes.
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b)
c)
d)
e)

Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a Histoplasmose pulmonar crônica cavitária é incorreto afirmar:
a) Essa forma clínica é idêntica à Tuberculose avançada do adulto.
b) Acomete, principalmente, homens acima de 50 anos, com antecedentes de
DPOC.
c) As principais manifestações são: tosse, expectoração mucopurulenta, dor
torácica, dispneia de esforço, febre baixa, astenia, anorexia e perda ponderal.
d) O exame físico mostra as alterações próprias do enfisema pulmonar.
e) Cerca de 20% dos casos apresentam meningoencefalite.
22. O vírus do Herpes Simples é comumente associado a lesões de membranas
mucosas e pele, ao redor da cavidade oral (herpes orolabial) e da genitália (herpes
anogenital). Determina quadros variáveis benignos ou graves. Há dois tipos de vírus,
o tipo 1, responsável por infecções:
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a)
b)
c)
d)
e)

Na face e tronco.
De transmissão sexual.
Nas vias respiratórias.
Na cavidade oral, esôfago e traqueia.
De transmissão sexual masculina.

23. Das relações com as organizações de categoria, são responsabilidades e
deveres profissionais descritos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(CEPE):
a) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir
o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e
decisões emanadas do Sistema COFEN/COREN.
b) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de
fiscalização do exercício profissional.
c) Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
d) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que
envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela
necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do
exercício profissional.
e) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para
obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício
profissional.
24. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em
razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam
obrigadas ao sigilo é uma medida de sigilo profissional descrita no CEPE como:
a)
b)
c)
d)
e)

Princípio fundamental.
Direito profissional.
Dever profissional.
Responsabilidade profissional.
Proibição profissional.

25. Sobre as intervenções de enfermagem frente a um paciente em dieta enteral com
risco para pneumonia aspirativa é incorreto afirmar:
a) Avaliar a posição da sonda, sondas menos calibrosas aumentam o risco de
refluxo gástrico.
b) Manter cabeceira em decúbito elevado.
c) Administração a dieta gota a gota ou em bomba de infusão.
d) Discutir a possibilidade da troca da sonda nasogástrica por sonda nasoenteral
ou transpilórica.
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e) Comunicar o fisioterapeuta se houver acompanhamento por parte deste
profissional.
26. Sobre a sondagem vesical de demora (SVD) responda verdadeiro (V) ou falso (F)
e assinale a alternativa que traz a sequência correta:
(__) A higiene íntima, realizada após o cateterismo vesical, reduz a colonização local,
tornando o meio mais seguro para a introdução do cateter. A utilização de água
morna e sabão promove a remoção mecânica eficiente de secreções e
microrganismos;
(__) Para evitar a contaminação do lubrificante, desinfetar o lacre antes de perfurar
com agulha estéril - o lubrificante visa facilitar a introdução do cateter na uretra
masculina ou feminina, reduzindo o atrito e traumatismo de mucosa. Faz-se
necessário dispor um espaço livre junto ao períneo, para colocar o campo, com todo
o material esterilizado, entre as pernas do paciente;
(__) Basicamente, os aspectos técnicos do cateterismo vesical compreendem:
posicionamento do paciente, abertura do pacote de cateterismo e de todo o material
necessário sobre o campo esterilizado (sonda vesical, sistema de drenagem fechado,
seringa e água destilada, lubrificante, antisséptico na cuba redonda) e a colocação
da sonda propriamente dita.
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-F.
V-F-F.
V-F-V.
F-V-V.
F-F-V.

27. “Obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No recém-nascido (RN),
desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do hálux. A partir
desta idade, a extensão é patológica.”
Com relação à avaliação do RN, o trecho acima discorre sobre qual reflexo presentes
nas crianças entre 1 e 2 meses:
a)
b)
c)
d)
e)

Apoio plantar.
Preensão dos artelhos.
Reflexo cutâneo plantar.
Reflexo de moro.
Reflexo tônico-cervical.

28. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Em mães portadoras de tuberculose, recomenda-se que as mães não tratadas ou
ainda bacilíferas (nas duas primeiras semanas após o início do tratamento)
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amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança
por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Neste
caso, o recém-nascido deve receber _____ na dose de 10mg/ kg/dia por três meses.
Após tal período, deve-se fazer teste tuberculínico (PPD).
a)
b)
c)
d)
e)

Pirazinamida.
Rifampicina.
Isoniazida.
Etambutol.
Eritromicina.

29. Com relação as limitações de amplitude articular provocadas pelas queimaduras,
considere os itens a seguir:
I- Quanto à articulação de punho, há perda de amplitude de movimento para
flexão, extensão e desvio radial, ocorrendo, em menor intensidade, alteração para
desvio ulnar;
II- Há perda de amplitude para flexão e extensão de cotovelo e joelho, restrição
articular, favorecendo padrão patológico por contratura em flexão;
III- Na articulação do tornozelo, não há perda de amplitude de movimento para
flexão dorsal e inversão, ocorrendo uma maior perda articular para os movimentos
de flexão plantar e eversão.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

30. Frente ao diagnóstico de enfermagem “Risco para Luto Disfuncional relacionado
à perda funcional corpórea” para um paciente vítima de AVC, o enfermeiro
descreverá como Resultado esperado:
a) O paciente irá se adaptar progressivamente ao longo de vários estágios do
processo de luto.
b) O paciente permanecerá livre de lesões.
c) O paciente irá explorar alternativas sexuais.
d) O paciente manterá uma auto-imagem positiva, aceitando as alterações da
função corpórea, expressando seus sentimentos sobre a incapacidade, e
participando da reabilitação.
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e) O paciente é capaz de tolerar o aumento da mobilidade física – o que é
evidenciado pelo uso de dispositivos de mobilização – e permanece livre de
contraturas.

