PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO – ENFERMEIRO
PROVA B
1. O exercício da enfermagem é livre em todo o território nacional por pessoas legalmente habilitadas e
inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição onde ocorre o exercício. A Lei que
regulamenta o exercício da enfermagem é:
a) Lei 7.948 de 17 de setembro de 1965;
b) Lei 9.406 de 8 de junho de 1987;
c) Lei 2.604 de 17 de setembro de 1955.
d) Lei 7.498 de 25 de junho de 1986;
2. Uma mulher multigesta, cuja gravidez foi confirmada, procura a unidade de saúde para saber qual será
a DPP. O primeiro dia de seu último período menstrual foi dia 10 de março de 2018. Usando a regra de
Naegele, o profissional enfermeiro estima que a DPP será:
a) 17 de dezembro de 2018.
b) 13 de fevereiro de 2019.
c) 17 de janeiro de 2019.
d) 27 de dezembro de 2018.
3. A influenza é considerada por muitas pessoas uma doença benigna, mas pode causar efeitos
devastadores na população de um país. Sobre esta doença infecciosa aguda é correto afirmar, EXCETO:
a) Os casos graves da doença geralmente estão associados à síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e
pode levar à óbito.
b) A influenza é transmissível de pessoa a pessoa através de secreção nasofaringea, contato direto ou
através de objetos recentemente contaminados.
c) A vacina contra a influenza é segura, constituída por vírus vivos atenuados e é recomendada anualmente
no período que antecede o inverno.
d) A vacina contra a influenza é contra indicada para a pessoa que apresentar alergia a ovo de galinha ou a
qualquer dos componentes da vacina.
4. As técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo ao qual se destinam.
Referente ao assunto assinale a alternativa correta.
a) A utilização de gel alcoólico pode substituir a higienização com água e sabão quando as mãos estiverem
visivelmente sujas.
b) Antes de iniciar qualquer uma das técnicas, é necessário retirar jóias, como anéis, pulseiras, relógio, etc.
c) Depois de higienizar as mãos com preparação alcoólica, é necessário secá-las com papel toalha de boa
qualidade.
d) É recomendado higienizar as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de usar uma
preparação alcoólica.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

5. J.M.R., sexo masculinho, 25 anos, vítima de acidente motociclístico no Pronto Socorro com sinais de
choque hipovolêmico. Sobre os sinais apresentados em relação ao quadro clínico do paciente, analise as
alternativas e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Pressão arterial normal.
( ) Diminuição do débito cardíaco
( ) Confusão
( ) Oligúria ou anúria
a) V, V, V e F.
b) F, V, V e V.
c) F, F, V e V.
d) F, V, F e V.
6. O armazenamento e a conservação das vacinas são de extrema importância para garantir a eficácia de
cada um dos imunobiológicos. Assinale a resposta CORRETA.
a) A limpeza do refrigerador deve ser realizada uma vez por mês utilizando um pano limpo embebido em
álcool.
b) As vacinas contra sarampo, caxumba e febre amarela se deterioram quando congeladas.
c) O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado em pé, na prateleira central, e a temperatura deve
ser mantida entre 2 e 8 graus centígrados.
d) As vacinas acondicionadas em geladeiras domésticas devem ser colocadas na seguinte ordem: na primeira
prateleira as vacinas compostas por bactérias e toxinas, na segunda devem ser colocadas os soros e na
terceira as vacinas compostas por vírus vivos ou atenuados.
7. A sistematização da Assistência de Enfermagem é o método que permite identificar, compreender,
descrever, organizar e explicar como o paciente responde aos problemas de saúde, determinando as
ações de enfermagem. As fases da Sistematização da Assistência de enfermagem são:
a) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, Implementação e avaliação;
b) Diagnóstico, coleta de dados, planejamento e avaliação;
c) Diagnóstico, coleta de dados, planejamento, implementação;
d) Coleta de dados, planejamento, implantação, implementação e avaliação.
8. Segundo o Ministério da Saúde, a educação em saúde é um dos pilares da:
a) Assistência hospitalar;
b) Vigilância epidemiológica;
c) Campanha de imunização.
d) Promoção da saúde.
9. Na unidade de internação consta na prescrição médica a administração de 500 mL de SG a 10%. Possui
na unidade somente a apresentação de SG à 5% e glicose a 50% ampola de 10 mL. Nesta situação deverá
ser realizado a transformação do SG à 10%. Para isso, calcule a quantidade necessária de glicose a 50%
que deverá ser utilizada.
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a) 30 mL.
b) 10 mL.
c) 40 mL.
d) 50 mL.
10. Doença infecciosa aguda e grave, causada por uma toxina do gênero Clostridium, que entra no
organismo por meio de ferimento ou lesões de pele e não é transmitida de um individuo para o outro. A
doença é decorrente de acidentes e manifesta-se por aumento da tensão muscular geral. Quando os
músculos da região cervical são atingidos, ocorre dificuldade de deglutição. A que doença refere-se:
a) Caxumba.
b) Meningite.
c) Tétano.
d) Coqueluche.
11. A consulta de Enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, a qual pode ser realizada nos diversos
níveis de atenção à saúde. Sobre a consulta de Enfermagem, é correto afirmar que:
a) Deve ser realizada de modo deliberado e sistemático, não havendo relação entre as etapas, variando de
acordo com o ambiente de realização.
b) Utiliza o raciocínio cientifico para identificar situações de saúde ou doença e para prescrever e
implementar medidas de Enfermagem de âmbito individual, não cabendo, durante a realização da consulta,
intervenções generalizadas em nível familiar ou coletivo.
c) É norteada pelas fases de histórico de Enfermagem, exame físico, diagnóstico de Enfermagem, prescrição
e implementação da assistência, podendo dispensar a evolução de Enfermagem ou realizá-la em outro
momento oportuno.
d) É fundamentada nos princípios da Universalidade, Equidade, Resolutividade e Integralidade das ações de
saúde.
12. A ferida pode ser aguda, quando sua ocorrência é muito recente, ou crônica, caso de feridas antigas e
de difícil cicatrização, sendo o curativo tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida,
proporcionando um meio adequado para este processo, sobre alguns tipos de curativos assinale a
alternativa CORRETA:
a) Hidrocolóide: essas coberturas são impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do meio
externo. Evita o ressecamento, a perda de calor e mantêm um ambiente úmido ideal para a migração de
células. Indicada para feridas com pouca ou moderada exsudação, podendo ficar até 7 dias.
b) Alginatos: tipo de coberturas de poliuretano. Promove ambiente de cicatrização úmido, mas não
apresenta capacidade de absorção. Não deve ser utilizado em feridas infectadas.
c) Papaína: Proporciona um ambiente úmido oclusivo favorável para o processo de cicatrização, evitando o
ressecamento do leito da ferida e aliviando a dor. Indicada para uso em feridas limpas e não-infectadas tem
poder de desbridamento nas áreas de necrose.
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d) Nenhuma das alternativas.
13. Para administrar 30U de insulina em um paciente diabético, utilizando-se um frasco de 40U e a seringa
de 80U, deve-se aspirar:
a) 30U;
b) 15U;
c) 60U;
d) 45U.
14. A.M.R., sexo feminino, 52 anos, compareceu à UBS para recebimento do resultado do exame
citopatológico. De acordo com o resultado, ela apresenta atipias em celular escamosas com lesão
intraepitelial de baixo grau. De acordo com as recomendações ministeriais propostas para o controle do
câncer de colo de útero, a conduta correta, em face desse resultado, é encaminhamento para:
a) repetição da citologia em 6 meses.
b) realização de biópsia cirúrgica.
c) realização de colposcopia.
d) realização de biópsia percutânea.
15. Considerando o art. 85 da Resolução nº 311/2007 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem),
divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser
identificados refere-se a:
a) Responsabilidade.
b) Proibição.
c) Dever.
d) Penalidade
16. Nas técnicas para o exame físico o enfermeiro deve saber posicionar o paciente adequadamente para
obter as informações necessárias e realizar adequadamente esta atividade. Relacionado aos vários tipos
de posições que o paciente pode necessitar para o exame físico, cirurgia ou qualquer procedimento de
enfermagem ou médico é correto afirmar, EXCETO:
a) O paciente deve estar em posição de Sims para lavagem intestinal;
b) A posição de Fowler é indicada para cirurgia de tireóide;
c) O decúbito ventral é usado para cirurgia nas pernas;
d) A posição genu-peitoral para laminectomias.
17. Identifique o distúrbio hidroeletrolítico, comum na Insuficiência renal com a manifestação clínica
correspondente:
(
(
(

) Déficit de Potássio
) Excesso de Sódio
) Excesso de Bicarbonato
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(

) Déficit de Proteína
I.
Mucosas secas e pegajosas, sede, língua seca e áspera, febre, inquietação, fraqueza,
desorientação.
II.
Respirações deprimidas, hipertonicidade muscular, tontura, formigamento dos dedos das mãos
e dos pés.
III.
Perda de peso crônica, depressão emocional, palidez, fadiga, músculos flácidos e moles.
IV.
Anorexia, distensão abdominal, íleo paralítico, fraqueza muscular, alterações ECG, arritmias.
Assinale a seqüência correta:
a) IV, I, II e III.
b) IV, II, III e I.
c) I. IV, III e II.
d) II, III, I e IV

18. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimação ou eliminação de riscos
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de
serviços, visando a saúde do homem, dos animais, preservação do meio ambiente e qualidade de
resultados. Constituem normas de precauções universais padrão, EXCETO:
a) Higienização das mãos;
b) Uso de óculos e máscaras;
c) Utilização de quarto privativo;
d) Utilização de aventais e luvas.
19. Julgue as alternativas abaixo quanto ao cateterismo vesical, que consiste na introdução de um cateter
estéril na bexiga, através da uretra, com técnica asséptica, com a finalidade de drenar a urina:
I- Os tipos de cateterismo podem ser: de alívio e de demora.
II- Os objetivos da irrigação vesical são: manter a permeabilidade da sonda vesical e instalação de solução
para tratamento.
III- O procedimento de sondagem vesical deve ser realizado exclusivamente pelo profissional técnico de
enfermagem.
IV- A fixação da sonda vesical de demora deve ser somente na face interna da coxa, em ambos os sexos.
Estão corretos somente os itens:
a) I, III, e IV.
b) I, II e IV.
c) I e IV.
d) I e II.
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20. Considerando a definição de conceitos relativos às políticas de saúde, enumere a segunda coluna de
acordo com a primeira e, em seguida, assinale a opção CORRETA:
I. Promoção
II. Intersetorialidade
III. Integralidade
IV.Controle Social
( ) Ações desenvolvidas articulando diferentes áreas das políticas públicas, com o fim de dar conta de
fenômenos complexos com interface em várias áreas.
( ) Reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma
comunidade.
( ) Ações direcionadas a mudanças das condições sociais, ambientais e econômicas, para minimizar seu
impacto na saúde individual e pública.
( ) A população, através de suas entidades representativas, participa do processo de formulação das políticas
de saúde e do controle da sua execução.
A seqüência CORRETA é:
a) II, III, I, IV;
b) III, II, I, IV;
c) IV, II, III, I;
d) I, III, II, IV.

BOA SORTE!!!!!
BOA PROVA!!!!!!

