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PROVA ESPECÍFICA 
 
QUESTÃO 01 
 
São competências dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, EXCETO 
 
A) Deliberar sobre inscrições no conselho e seu 

cancelamento. 
B) Manter o registro dos profissionais com 

exercício na respectiva jurisdição. 
C) Instituir o modelo das carteiras profissionais de 

identidade e as insígnias da profissão.  
D) Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e 

a relação dos profissionais registrados. 
E) Zelar pelo bom conceito da profissão e dos 

que a exerçam. 
________________________________________ 
QUESTÃO 02 
 
São sinais e sintomas frequentemente 
encontrados no choque hipovolêmico, EXCETO 
 
A) Hipotensão. 
B) Pele fria e pegajosa. 
C) Acidose metabólica. 
D) Alterações no nível consciência. 
E) Alcalose metabólica. 
________________________________________ 
QUESTÃO 03 
 
 Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, em 
seguida, marque a alternativa CORRETA 
 
(1) Dose de Manutenção 
(2) Dose Mínima 
(3) Dose Máxima 
(4) Dose Tóxica 
 
(     )  quantidade de uma droga que ultrapassa a 

dosagem terapêutica resultando em 
gravidade. 

(     )  dose desejável para manter os níveis 
desejáveis de medicamentos na corrente 
sanguínea e tecidos. 

(     )  menor quantidade de uma droga capaz de 
produzir efeito terapêutico desejável. 

(     )  maior quantidade de droga capaz de 
produzir efeito terapêutico desejável. 

 
A) 4,1,2,3 
B) 1,2,3,4 
C) 2,3,1,4 
D) 3,4,2,1 
E) 3,2,1,4 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 
São medidas preventivas para controle dos 
acidentes com perfuro cortantes, EXCETO 
 
A) Educação continuada. 
B) Campanhas de prevenção de acidentes a 

cada 6 meses. 
C) Reencape de agulhas, antes de desprezá-las. 
D) Vacinação preventiva contra hepatite B. 
E) Enfoque da importância da emissão da 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).  
________________________________________ 
QUESTÃO 05 
 
Para um portador de Diabetes Mellitus, foi 
prescrita uma dose de 5 unidades de insulina 
regular e 15 unidades de insulina NPH, 
diariamente, antes do café da manhã.  
Qual a orientação CORRETA para o preparo da 
dose? 
 
A) Colocar as duas insulinas na mesma seringa 

porque a mistura não interfere na ação 
desejada. 

B) Utilizar uma seringa para cada insulina porque 
a mistura das duas na mesma seringa é contra 
indicada. 

C) Utilizar a mesma seringa e aspirar primeiro a 
NPH. 

D) Utilizar a mesma seringa sem levar em conta a 
ordem de aspiração porque se trata de duas 
insulinas modificadas. 

E) As afirmações C e D estão corretas. 
________________________________________ 

QUESTÃO 06 
 
Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna e marque a 
opção correspondente 
 
(1) Artralgia 
(2) Astasia 
(3) Atriquia 
(4) Pirose 
(5) Disfagia 

 
(     )  falta congênita de cabelos ou de pelos. 
(     )  dores nas articulações.  
(     )  intensa sensação de queimor  que ocorre 

em algumas afecções gástricas. 
(     )  dificuldade de deglutição. 
(     )  impossibilidade de permanecer de pé. 
 
A) 4, 2, 3, 5, 2 
B) 5, 3, 4, 2, 1 
C) 5, 3, 2, 1, 4 
D) 4, 5, 3, 2, 1 
E) 3, 1, 4, 5, 2 
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QUESTÃO 07 
 
Um paciente que apresenta hipocalcemia está 
com desequilíbrio do sistema 
 
A) respiratório. 
B) digestivo. 
C) neurológico. 
D) eletrolítico. 
E) cárdio-vascular. 
________________________________________ 

QUESTÃO 08 
 
As vias indicadas para aplicação de heparina e de 
insulina são, respectivamente, 
 
A) intramuscular e subcutânea. 
B) subcutânea e intramuscular. 
C) intramuscular e intramuscular. 
D) subcutânea e subcutânea. 
E) intradérmica e intradérmica. 
________________________________________ 

QUESTÃO 09 
 
São fases da cicatrização de feridas 
 
A) proteção, excreção e sensibilidade. 
B) primeira, segunda e terceira intenção. 
C) inflamatória, proliferativa e de maturação. 
D) hemostasia, coagulação e agregação 

plaquetária. 
E) Nenhuma das alternativas. 
________________________________________ 

QUESTÃO 10 
 
Sr JPA sofreu ferimento com um prego enferrujado, 
mas o mesmo não conhece sua história de 
vacinação. Neste caso, a imunização recomendada 
para a prevenção do tétano é de 
 
A) 3 (três) doses de anatoxina tetânica com 

intervalo de 30 dias. 
B) 3 (três) doses de anatoxina tetânica com 

intervalo de 90 dias. 
C) 2 (duas) doses de anatoxina tetânica com 

intervalo de 30 dias. 
D) 1 (uma) dose de anatoxina tetânica como 

medida de reforço. 
E) 1 (uma) dose de anatoxina tetânica e o 

agendamento de 1 (uma) dose como medida 
de reforço para 5 (cinco) anos. 

________________________________________ 
QUESTÃO 11 
 
Todas as doenças listadas abaixo são transmitidas 
por vetores, EXCETO 
 
A) doença de Chagas. 
B) leishmaniose visceral. 
C) malária. 
D) dengue. 
E) hanseníase. 

QUESTÃO 12 
 
Sobre a forma de transmissão da Dengue, é 
CORRETO afirmar que ela ocorre por meio 
 
A) da picada da fêmea do mosquito infectado. 
B) do homem para outro homem, através das 

mãos. 
C) do mosquito macho para o homem. 
D) de gotículas salivares expelidas pelo homem 

para outro homem. 
E) das larvas do mosquito contidas na 

alimentação para o homem. 
________________________________________ 

QUESTÃO 13 
 
São doenças oportunistas que podem ocorrer nos 
portadores de AIDS, EXCETO 
 
A) pneumocistose. 
B) candidíase. 
C) sarcoma de Kaposi. 
D) toxoplasmose. 
E) diabetes mellitus. 
________________________________________ 

QUESTÃO 14 
 
Sobre as Hepatites, é CORRETO afirmar que 
 
A) o tratamento da hepatite A é feito com 

administração do interferon. 
B) a transmissão da hepatite B é pelo contato 

com sangue contaminado. 
C) a principal via de transmissão é a água. 
D) na hepatite C, o tratamento se faz através de 

repouso absoluto. 
E) a principal manifestação das Hepatites é a 

hematêmese. 
________________________________________ 

QUESTÃO 15 
 
A posição normalmente utilizada para pacientes 
portadores de distúrbios respiratórios é 
 
A) dorsal. 
B) de Fowler. 
C) de Sims. 
D) litotômica. 
E) ventral. 
________________________________________ 

QUESTÃO 16 
 
Você recebe na unidade básica de saúde uma 
criança com queimadura por líquido quente em 
toda a mão direita. Antes de passar por avaliação 
médica, você deve aplicar 
 
A) pomada (todas disponíveis). 
B) creme dental para refrescar. 
C) furacin e curativo oclusivo. 
D) soro fisiológico em abundância. 
E) água oxigenada em abundância. 
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QUESTÃO 17 
 
Ao verificar a temperatura de um paciente e 
constatar a mesma em 40,5ºC, dizemos que este 
paciente está com 
 
A) desidratação. 
B) estado Gripal. 
C) hiperpirexia. 
D) hipertensão. 
E) hipotensão 
________________________________________ 
QUESTÃO 18 
 
Os métodos anticoncepcionais Billings, 
Temperatura, Corporal Basal e Ogino-Knaus são 
classificados como 
 
A) dispositivos intra-uterinos. 
B) métodos de barreira. 
C) contraceptivos hormonais. 
D) métodos definitivos. 
E) métodos naturais. 
________________________________________ 
QUESTÃO 19 
 
Segundo o Ministério da Saúde, a educação em 
saúde é um dos pilares da 
 
A) campanha de imunização. 
B) assistência hospitalar. 
C) vigilância epidemiológica. 
D) promoção da saúde. 
E) medicina de alta complexidade. 
________________________________________ 
QUESTÃO 20 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 
contém duas doenças transmitidas através do 
consumo de água contaminada. 
 
A) tétano – rubéola. 
B) febre amarela - endocardite. 
C) sarampo – dengue. 
D) doença de chagas – catapora. 
E) cólera – hepatite. 
________________________________________ 
QUESTÃO 21 
 
Sabemos que a transmissão pelo vírus do HIV 
pode ocorrer por algumas vias de transmissão, 
EXCETO 
 
A) transmissão através do contato sexual sem 

uso de preservativo. 
B) transmissão pelo contato com o suor e 

lágrimas de pessoas infectadas pelo vírus. 
C) transmissão vertical da mãe contaminada para 

o feto durante a gravidez. 
D) pelo compartilhamento de agulhas e seringas 

nos usuários de drogas. 
E) através de transfusão sanguínea com sangue 

contaminado pelo vírus do HIV. 

QUESTÃO 22 
 

Sobre a pressão arterial, é CORRETO afirmar que 
 

A) a pressão sistólica é a maior força exercida 
pelo batimento cardíaco.  

B) a pressão sistólica é a menor força exercida 
pelo batimento cardíaco. 

C) a pressão arterial é uma doença praticamente 
sintomática e sua identificação se faz através 
da medida da pressão arterial. 

D) a pressão sistólica normal compreende o valor 
130-139 mmHg.  

E) a pressão diastólica normal compreende o 
valor 90-99 mmHg. 

________________________________________ 
QUESTÃO 23 
 

O SUS (Sistema Único de Saúde) estabelece 
competência nos seguintes níveis 
 

A) Federal e Municipal. 
B) Estadual, Federal e Municipal. 
C) Estadual e Municipal. 
D) Estadual e Federal.  
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
________________________________________ 
QUESTÃO 24 
 

A ocorrência habitual de uma doença ou de um 
agente infeccioso, em determinada área 
geográfica, pode significar também a prevalência 
usual de determinada doença nessa área. O que 
caracteriza uma situação de 
 

A) epidemia. 
B) endemia. 
C) pandemia. 
D) profilaxia. 
E) letalidade.  
________________________________________ 
QUESTÃO 25 
 

A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz 
informações para que você conheça seus direitos na 
hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os 
seis princípios básicos de cidadania que asseguram 
ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, 
seja ele público ou privado. A Carta é uma importante 
ferramenta para que você conheça seus direitos e, 
assim, ajude o Brasil a ter um sistema de saúde 
ainda mais efetivo. 
NÃO é princípio da Carta: 
 
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 

organizado aos sistemas de saúde. 
B) Todo cidadão tem direito ao atendimento 

humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C) Todo cidadão tem direito a atendimento que 
respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos. 

D) Todo cidadão não tem responsabilidades para 
que seu tratamento aconteça da forma 
adequada. 

E) Todo cidadão tem direito ao comprometimento 
dos gestores da saúde para que os princípios 
anteriores sejam cumpridos. 


