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INSTRUÇÕES 
 
I. Este caderno contém 40 questões, caso apresente defeito de impressão ou falta de questões, solicite ao fiscal 
outro caderno.  
 
II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
III. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno do Cargo 
pleiteado.  
 
IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar 
completamente o espaço correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
V. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. 
 
VI. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas. 
 
VII. Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e este caderno. 
 
VIII. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  

 
 

CRONOGRAMA 
04/09/2006 Divulgação, a partir das 8h (horário de Mato Grosso), dos gabaritos oficiais 

preliminares das provas objetivas, na internet – no site www.unemat.br/concursos 
e no quadro de aviso Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller.  

05 e 6 /09/2006 Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
objetiva no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

11/09/2006 Publicação do gabarito oficial das provas objetivas, na internet – no site 
www.unemat.br/concursos e no quadro de aviso do posto de inscrição da 
UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 

15/09/2006 Divulgação do desempenho do Candidato no Concurso Público, no site 
www.unemat.br/concursos e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças e no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual 
Senador Filinto Müller. 

18 e 19/ 9/2006 Recebimento de recursos contra resultado do desempenho do Candidato na prova 
objetiva no posto de Inscrições da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

29/09/2006 Divulgação do resultado do Concurso Público, no site www.unemat.br/concursos 
e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I 

Coração de Estudante 

Onofre Ribeiro 

Para as gerações de agora, Dante de Oliveira era um 
paradoxo. Profundamente criticado por seu governo 
em Mato Grosso, mas cercado de uma aura do 
espírito democrático. Dante inventou uma emenda à 
Constituição que instituísse as eleições diretas em 
1985, já para o mandato presidencial seguinte, que 
deveria começar em 1986. Absolutamente 
impossível que uma emenda desse teor conseguisse 
as assinaturas necessárias. Ganhou. Foi às ruas na 
forma de comícios e abalou o marasmo político do 
País. Em pleno regime militar, sob intensa ditadura, 
conseguiu-se reunir 700 mil pessoas na Praça da Sé, 
em São Paulo. Outros comícios transformaram a 
emenda das Diretas-Já no estopim que 
movimentaria a Nação e em 1985 poria um 
presidente civil na Presidência da República. 
“Coração de Estudante”, singela música de Milton 
Nascimento, se transformaria no hino das Diretas: 
“quero falar de uma coisa. Advinha onde ela anda? 
Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. 
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que 
pensamos. A folha da juventude é o nome certo 
desse amor”. O regime militar mexia-se perplexo, 
porque não estava habituado a lidar com a opinião 
pública livre. A Nação estava contaminada pela 
idéia e amadurecera a necessidade de eleger, ainda 
que pelo voto indireto do Congresso Nacional. No 
Brasil inteiro o nome de Dante de Oliveira 
continuou vinculado à idéia de que foi a emenda das 
Diretas-Já quem iniciou a redemocratização, 
quando polarizou a Nação para o ideal da 
democracia. A essa altura, Dante candidatava-se a 
prefeito de Cuiabá e dava início a uma carreira 
política fértil. No governo de Mato Grosso, 
reelegeu-se em 1998 e saiu para disputar o Senado 
em 2002. Foi derrotado e entrou numa fase política 
muito ruim. Acompanharam-no críticas e 
acusações. Sofreu duramente nesses três anos. Mas, 
por sua história política pessoal, quem o conheceu 
sabe que essa fase ruim ele via como uma travessia. 
Mas não chegou a realizá-la. Certamente, estará em 
outros palanques, em outros comícios, como no 
hino das Diretas-Já: “e há que se cuidar da vida. E 
há que se cuidar do mundo, tomar conta da 
amizade. Alegria e muito sonho espalhados pelo 
caminho...”. 
(Texto adaptado – Diário de Cuiabá, 09/07/2006). 

 
Com base no texto I, responda as questões de 01 
a 06. 
 
QUESTÃO 01 
Com relação à interpretação do texto I, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Dante foi um político que sempre agradou a 
opinião pública. 

b. Quando governador de Mato Grosso 
conseguiu apresentar uma emenda 
constitucional no Congresso Nacional. 

c. A música Coração de Estudante foi feita em 
homenagem a Dante. 

d. Segundo o autor, Dante é considerado e 
respeitado em todo Brasil pela autoria da 
emenda constitucional, que abriu portas para 
a redemocratização do país. 

e. Em 1985, Dante de Oliveira conseguiu 
movimentar o Brasil com as Diretas-Já e 
desequilibrar o marasmo político do 
governo de Getúlio Vargas, do regime 
militar. 

 
QUESTÃO 02 
No enunciado “... essa fase ruim ele via como uma 
travessia. Mas não chegou a realizá-la”, é 
INCORRETO dizer que: 

a. embora tivesse vivido uma fase política 
ruim, ele a compreendia como um trajeto a 
ser percorrido. 

b. com o conector “mas” o autor introduz uma 
oposição, argumentando que o político não 
conseguiu completar o trajeto. 

c. o pronome pessoal “ele”, no contexto é um 
elemento coesivo que retoma o sujeito de 
quem se fala. 

d. a expressão “essa fase ruim” refere-se ao 
período que o ex-governador de Mato 
Grosso foi bastante criticado. 

e. em “Mas, não chegou a realizá-la”, 
encontramos uma hipérbole. 

 
QUESTÃO 03 
No enunciado “Certamente, estará em outros 
palanques, em outros comícios, como no hino das 
Diretas-Já: ‘e há que se cuidar da vida. E há que se 
cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria 
e muito sonho espalhados pelo caminho’...”, é 
CORRETO dizer que: 

a. o autor explicitamente aborda a morte do ex-
governador de Mato Grosso. 

b. o autor estabelece uma relação de 
intertextualidade. 



c. o autor ao iniciar o seu argumento com a 
palavra “certamente”, faz uso de uma 
interjeição, porque tem certeza e não tem 
dúvida do que vai dizer. 

d. o autor cita a música para ironizar aquilo 
que quer dizer. 

e. percebe-se nesse enunciado um tom de 
escárnio. 

 
QUESTÃO 04 
Com relação ao texto “Coração de estudante” é 
CORRETO dizer que: 

a. trata-se de um texto essencialmente 
narrativo, porque apresenta a história de 
Dante de Oliveira. 

b. trata-se de um artigo científico, que é 
respaldado em práticas sociais e em saberes 
sócio-culturais. 

c. trata-se de um artigo de opinião, cuja 
característica se marca pelo imbricamento 
entre o verbal e o não-verbal.  

d. trata-se de um ensaio, porque é um texto em 
prosa, com características argumentativas 
sobre um determinado fato. 

e. trata-se de um texto eminentemente 
descritivo, com características literárias, 
pela forma como expõe os fatos da ditadura. 

 
QUESTÃO 05 
Com relação à coesão textual, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. Em “que instituísse”, a palavra em negrito 
estabelece uma relação de adição. 

b. Em “porque não estava habituado”, a 
palavra em negrito estabelece uma relação 
de condicionalidade. 

c. A expressão “A essa altura” estabelece uma 
relação de modo.  

d. Em “Certamente, estará”, a palavra em 
negrito estabelece uma relação de 
causalidade. 

e. Em “ainda que pelo voto”, a expressão 
negritada introduz uma restrição, oposição, 
ou contraste com relação ao que foi dito 
anteriormente. 

 
QUESTÃO 06 
Com relação à coerência textual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a. No enunciado “Profundamente criticado por 
seu governo em Mato Grosso, mas cercado 
de uma aura do espírito democrático”, pode-
se dizer que o uso do conector “mas” 
garante a coerência sintática na construção 
do argumento do autor. 

b. Em “Profundamente criticado por seu 
governo em Mato Grosso, mas cercado de 
uma aura do espírito democrático”. Pode-se 
dizer que apesar da oposição apresentada no 
enunciado, o texto possui coerência 
semântica. 

c. Com relação à coerência temática, pode-se 
dizer que o texto apresenta um deslize ao 
inserir a música de Milton Nascimento. 

d. O texto apresenta coerência estilística, uma 
vez que faz uso de linguagem formal, 
própria de texto de opinião. 

e. Pode-se dizer que o texto “Coração de 
Estudante” apresenta coerência pragmática 
uma vez que o enunciador fala para um 
público geral, com o objetivo de relembrar 
um fato social. 

Texto II 

HOMEM COM H, O RETORNO 
 
Regras de conduta 
 Uma cervejaria americana reuniu na internet 
sugestões de leis que devem reger o comportamento 
dos verdadeiramente machos do planeta. Entre as 
mais citadas: 

• Telefonema de homem para homem não 
pode durar mais de cinco minutos. Sem 
exceção; 

• Dente é o único cortador de unha aceitável 
do homem; 

• Homem jamais paga para alguém trocar o 
pneu do carro; 

• Homem não dá apelido aos órgãos genitais, 
nem permite que a mulher dê; 

• Homem solteiro não tem gato como animal 
de estimação; 

• O cabelo do homem não pode ser mais 
comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro; 

• Dois homens de verdade nunca ficam lado a 
lado no banheiro público. Se não houver 
intervalo adequado, é melhor voltar depois; 

• Homem que é homem usa cueca samba 
canção. 

(Texto adaptado - Veja, 28/06/2006). 
 
Com base no texto II, responda as questões de 07 
a 10. 
 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção CORRETA a respeito do 
emprego das palavras e expressões do texto. 



a. Observam-se as regras da norma culta 
flexionando em número, o verbo “haver” na 
expressão: “Se não houver intervalo”. 

b. Na expressão “mais” comprido que o da 
mulher” o advérbio “mais” estabelece um 
valor de modo. 

c. Na expressão “aos órgãos genitais”, pode-se 
afirmar que “aos” corresponde à junção da: 
artigo a + artigo definido os. 

d. Na expressão “nem permite que a mulher 
dê”, pode-se dizer que a inclusão do 
pronome possessivo “sua” depois do artigo 
definido “a”, mantém a coerência sintática, 
sem modificar o sentido. 

e. Na expressão “nunca ficam lado a lado”, a 
substituição do “nunca” por “jamais”, 
mantém o mesmo valor semântico. 

 
QUESTÃO 08 
Quanto às informações implícitas e explícitas no 
texto II, assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Homem de verdade não vai à manicure. 
b. O texto apresenta um grupo de interessados 

na volta do homem verdadeiramente 
macho. 

c. Homem, verdadeiramente macho, tem de 
ser rústico, grosso, insensível. 

d. No texto, a referência à expressão “homens 
verdadeiramente machos”, constitui a 
etimologia da palavra. 

e. No texto está implícito que no planeta 
predomina homens que não são 
“verdadeiramente machos”. 

 
QUESTÃO 09 
Com base no texto II, analise as afirmações abaixo. 
I – Pode-se dizer que o texto é coerente porque 
apresenta uma rede de fatores de ordem lingüística, 
cognitiva e interacional. 
II – O texto é constituído de itens aleatórios, que 
indicam ausência de seqüencialidade. 
III – No enunciado “O cabelo do homem não pode 
ser mais comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro”, o conector “e” adiciona um argumento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Apenas a I está correta. 
b. Apenas a II está correta. 
c. Apenas a III está correta. 
d. Apenas a I está incorreta. 
e. Apenas a II está incorreta. 

 
 
 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção CORRETA quanto ao emprego 
das palavras e expressões do texto. 

a. Na oração “E cortar só no barbeiro”, o 
advérbio “só”, tem o sentido de solitário. 

b. Pelo sentido textual, a substituição da 
expressão “sem exceção”, por “sem 
exclusão”, mantém a mesma força 
argumentativa. 

c. Na oração “E cortar só no barbeiro” produz 
um efeito de invirilidade. 

d. Na expressão “homem que é homem” 
infere-se que há vários tipos de homens. 

e. Na expressão “homem que é homem”, o 
pronome relativo “que” desfaz a coerência 
sintática. 

 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 11 
Faz algumas décadas que a política externa 
brasileira tenta garantir ao Brasil um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. 
Este conselho é: 
a. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 

decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

b. um órgão secundário da ONU, onde se discute 
sobre os conflitos bélicos entre as nações, é 
formado permanentemente pelas cinco nações 
nucleares rotativamente por algumas nações. 

c. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações nucleares rotativamente por algumas 
nações. 

d. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial 
e rotativamente por algumas nações. 

e. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os acordos comerciais entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

 
QUESTÃO 12 
Nos últimos dez anos o cinema brasileiro vem 
recebendo várias indicações para concorrer ao 
Oscar. Nesse período, destaca-se um filme que 
recebeu quatro indicações: melhor diretor, melhor 
roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. 
Esse filme foi:  
 
a. O Quatrilho. 
b. Carandiru. 
c. Cidade de Deus.  
d. Central do Brasil. 
e. Dois filhos de Francisco. 
 
QUESTÃO 13 
A água é o continente mais característico da terra. 
Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o 
recurso mais precioso que a terra fornece a 
humanidade. 
Por esse motivo, atualmente, os pesquisadores estão 
preocupados com a previsão futura sobre a água. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA. 

a. Esse recurso natural sempre terá em abundância. 
b. Como petróleo a água não é renovável. 
c. Com a tecnologia que existe hoje o homem é 

capaz de criar outro recurso natural que a 
substitua. 

d. Poderá faltar água no futuro. 
e. A chuva ácida pode substituir a água potável. 
 
QUESTÃO 14 
Durante o processo eleitoral peruano, as ofensas 
entre o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, e o 
candidato à presidência do Peru, Alan Garcia, 
colocaram em risco a continuação de uma das mais 
antigas comunidades comerciais do nosso 
continente. Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Pacto Andino. 
b. Mercosul. 
c. OTAN. 
d. NAFTA. 
e. OPEP. 
 
QUESTÃO 15 
Em 2002, o Brasil e várias nações assinaram o 
Protocolo do Kioto. Sobre isso, pode-se dizer que 
por meio desse protocolo: 
 
a. o Brasil e outras nações permitem pesquisas na 

área genética, como a clonagem de amimais, por 
exemplo. 

b. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater a pedofilia e a prostituição infantil na 
internet. 

c. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda forma de discriminação racial, 
sexual ou religiosa. 

d. o Brasil e outras nações se comprometem a 
reduzir as emissões de carbono na atmosfera 
para combater o aquecimento global. 

e. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda e qualquer forma de terrorismo, 
bem como o tráfico de drogas. 

 
 
 
QUESTÃO 16 
Ultimamente os jornais estão divulgando que o 
Brasil está preste a fechar um importante acordo 
sobre tecnologia que vai afetar muito as nossas 
vidas. O governo tem que decidir entre o padrão 
japonês ISDB e o sistema europeu DVB. Esse 
acordo trata-se: 
a. da alteração do sistema de telefonia fixa em 

todo território nacional. 
b. da passagem da televisão analógica para a 

televisão digital. 



c. da alteração do sistema de telefonia móvel em 
todo território nacional. 

d. da passagem da transmissão de informações via 
satélite. 

e. da alteração do sistema de informática em todo 
território nacional. 

 
QUESTÃO 17 
Em uma reportagem de uma revista de circulação 
nacional publicou-se: “Lula, defende uma 
constituinte, é acusado de golpismo, mas a idéia em 
si não é má”. Acerca da constituinte assinale a 
alternativa CORRETA.  
a. Constituinte significa que o Brasil será 

governado pela câmara dos deputados durante 4 
anos. 

b. Constituinte significa que o Brasil passa a ter o 
regime de parlamentarismo. 

c. A assembléia constituinte significa que o Brasil 
será governado pelo Congresso Nacional 
durante 4 anos. 

d. A Assembléia Constituinte tem seus membros 
eleitos e tem um mandato para fazer as reformas 
mais urgentes que o País precisa. 

e. A Assembléia Constituinte é formada pelos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 18 
Nos últimos dois anos o Brasil passa por uma forte 
crise no setor do agro-negócio, particularmente, 
para os agricultores de Mato Grosso. Essa crise é 
mais severa que nos demais Estados. Isso deve-se à: 
a. desvalorização do dólar. 
b. falta de chuvas. 
c. proibição dos trans-gênicos. 
d. custo do transporte. 
e. aumento dos impostos. 
 
 
QUESTÃO 19 
Durante a grande efervescência cultural da década 
de 1960, surgiu um movimento que pretendia 
mudar radicalmente o cinema brasileiro, seu 
exponte máximo foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha. Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento. 
a. Jovem Guarda. 
b. Tropicalismo. 
c. Vanguarda do Cinema. 
d. Cinema Realista. 
e. Cinema Novo. 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Pela primeira vez em um período de quase meio 
século de poder, um líder foi afastado de suas 
funções no governo para tratamento de saúde. Das 
alternativas abaixo, assinale a CORRETA. 
a. George Busch. 
b. Hugo Chaves. 
c. Evo Morales. 
d. Luis Inácio Lula da Silva. 
e. Fidel Castro. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 

ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO 21 
O enfermeiro que deixa de aspirar as vias aéreas 
inferiores de uma pessoa, em uso de suporte 
ventilatório mecânico, está INCORRENDO em: 
a. Imperícia. 
b. Negligência. 
c. Imprudência. 
d. Crime culposo. 
e. Infração hospitalar. 
 
QUESTÃO 22 
A indicação para oximetria de pulso durante a 
assistência de enfermagem está indicada para: 
I. monitorização de rotina em 

procedimentoscirúrgicos, anestésicos ou 
diagnósticos. 

II. monitorização ventilatório. 
III. desmame do uso de suplementação de oxigênio 
ou ventilação mecânica. 
IV. insuficiência respiratória crônica. 
V. transporte de pacientes graves. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Apenas I, II e III estão corretas.  
b. III e V são falsas. 
c. Apenas IV e V são corretas. 
d. Apenas a III é falsa. 
e. todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 23 
O cateter de Swan-ganz, em uso deve ser trocado 
em no máximo a cada 05 dias, em razão da 
prevenção de complicações infecciosas. É FALSO 
dizer que: 
a. a retirada deve ser feita imediatamente. 
b. a retirada deve ser a qualquer tempo na 

evidencia ou suspeita de contaminação do 
cateter. 

c. a retirada deve ser apenas na alta hospitalar. 
d. conforme as rotinas do serviço de controle de 

infecção hospitalar. 
e. a introdução do cateter é realizada pela equipe 

médica. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
Analise as assertivas sobre os cuidados de 
enfermagem com o recém-nascido em fototerapia. 
I. Não usar protetor ocular. 
II. Manter decúbito sempre que possível. 
III. Controlar temperatura corporal. 
IV. Dosar bilirrubina a cada 12/24 horas. 
V. Pesar uma vez ao dia, se possível. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. apenas I, II e III estão corretas.  
b. III e V são falsas. 
c. apenas IV e V são corretas. 
d. apenas III, IV e V estão corretas. 
e. todas estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 25 
Na reanimação de neonatos que nasceram banhados 
em líquidos meconial espesso, deve-se executar 
primeiro: 
a. aspiração da boca e faringe, seguida de 

aspiração traqueal. 
b. oxigenação com máscara. 
c. entubação traqueal. 
d. massagem cardíaca. 
e. oxigenação com ambú e máscara. 
 
QUESTÃO 26 
Nas vítimas acometidas de trauma, a introdução de 
sondas urinárias e gástricas deve ser considerada 
como parte da fase de reanimação. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a. a cateterização urinária está contra indicada nos 

casos em que se suspeita de uma secção uretral. 
b. a lesão uretral deve ser suspeitada quando há 

sangue no meato peniano, sangue no escroto, a 
próstata esta alta e não é palpada ao toque retal.  

c. caso haja fraturas ou mesmo suspeita de fratura 
da placa crivosa, a sonda gástrica deve ser 
introduzia oralmente ou através de uma cânula 
nasofaringe. 

d. as sondas gástricas estão indicadas para reduzir 
totalmente a distenção gástrica. 

e. para que a sonda gástrica seja eficiente é 
necessária que esteja bem posicionada. 

 
QUESTÃO 27 
Quanto à identificação das lesões torácicas com 
risco de vida no exame primário, é INCORRETO 
afirmar que: 
a. pneumotórax hipertensivo, ocorre quando há um 

vazamento de ar tanto do pulmão como da 
parede torácica para o espaço pleural por um 
sistema de “válvula unidirecional”. 



b. o pneumotórax hipertensivo é caracterizado por 
dispnéia importante, taquicardia, hipotensão, 
desvio da traquéia, ausência de murmúrio 
vesicular unilateral, distensão das veias do 
pescoço e cianose como manifestação tardia. 

c. o pneumotórax hipertensivo exige a 
descompressão imediata, introduzindo uma 
agulha no quarto espaço intercostal na linha 
hemeclavicular do hemetórax afetado. 

d. as causas mais comuns de pneumotórax 
hipertensivo são a ventilação mecânica com 
pressão expiratória final positiva. 

e. uma incidência significante de pneumotórax 
decorre dos procedimentos de inserção de 
cateteres em veia subclávia ou jugular interna. 

 
QUESTÃO 28 
A Lei Orgânica da Saúde tem por estratégia a 
descentralização dos serviços de saúde, que se 
efetiva através de um conjunto de medidas político-
administrativo visando a: 
a. Estualização dos Serviços de Saúde. 
b. Implantação de Ações Integradas de Saúde. 
c. Reorganização do INAMPS. 
d. Implantação do sistema local de informação. 
e. Municipalização dos serviços de saúde. 
 
QUESTÃO 29 
Sobre o trabalho de parto é INCORRETO afirmar 
que: 
a. o útero fica estriado, e a pressão aumenta, 

provocando alterações fisiológicas que iniciam 
o trabalho de parto. 

b. com o avanço da gravidez, a ocitocina 
circulante aumenta gradualmente. 

c. a progesterona fica menos eficiente no controle 
das contrações uterinas rítmicas que ocorrem 
normalmente, à medida que a gravidez progride. 

d. há uma diminuição da produção das 
prostaglandinas pelas membranas fetais e 
decíduas uterinas, à medida que a gestação 
avança. 

e. no final da gravidez, o feto produz níveis 
aumentados de cortisol que inibem a produção 
de progesterona da placenta. 

 
QUESTÃO 30 
O monitoramento e validação dos processos de 
esterilização podem ser utilizados por alguns 
marcadores. Diante disso, analise as assertivas 
abaixo. 
I. marcadores físicos medem a temperatura e 
pressão, por meio de termômetros e manômetros, 
manuais ou digitais. 

II. marcadores químicos de segunda ou terceira 
geração, são tiras de papel, que contem um produto 
químico, que se espalha pela tira ou muda de cor 
após o processo. 
III. marcadores físicos são de vários tipos ou 
gerações. Os mais simples são encontrados em fitas 
adesivas específicas para esterilização a vapor ou 
calor seco. 
IV. testes biológicos consistem na colocação de 
microrganismos vivos dentro da autoclave e seu 
posterior cultivo, para controle de sua destruição. 
V. as autoclaves a vapor não devem sofrer um 
processo de validação, por meio de testes 
biológicos. Pois os bacillus stearothermophillus 
podem impregnar a máquina.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. apenas I, II e III são verdadeiras.  
b. apenas III e V são falsas. 
c. apenas IV e V são verdadeiras.  
d. apenas a questão III é falsa. 
e. todas são falsas. 

 
QUESTÃO 31 
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) é o órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição e de execução das ações de 
controle de infecção hospitalar. Com base nesta 
afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a. a CCIH deverá ser composta por profissionais 

da área de saúde, de nível superior formalmente 
designados. 

b. os membros da CCIH são de dois tipos: 
consultores e executores. 

c. os membros consultores são representantes do 
serviço de enfermagem, serviço médico, serviço 
de farmácia, serviço de microbiologia e 
administração. 

d. os membros executores serão, no mínimo dois 
técnicos do nível médio da área de saúde, para 
cada 200 leitos. 

e. um dos membros executores deve ser, 
preferencialmente, um enfermeiro. 

 
QUESTÃO 32 
A monitorização da pressão venosa central (PVC) 
reflete a função das câmaras cardíacas diretas e suas 
pressões de enchimento, bem como sua habilidade 
em receber e bombear o sangue. Assinale a 
alternativa CORRETA. 
a. A PVC deve ser medida em pacientes cardíacos. 
b. As medidas não são afetadas pelas 

características da ventilação mecânica e do 



valor da PEEP (pressão positiva expiratória 
final). 

c. Com advento da monitorização mais precisa 
pelo cateter de swan–ganz, e de documentos em 
discrepâncias entre a correlação da PVC e das 
pressões no átrio esquerdo em determinadas 
situações clínicas, a monitorização PVC perdeu 
em muito seu valor prático, porém pelo auto 
custo da monitorização por cateter de artéria 
pulmonar, ainda tem seu uso muito difundido. 

d. O cateter central deve estar posicionado intra-
torácico em veia cava superior ou inferior, 
devendo estar posicionado em átrio direito. E o 
cateter e o equipo de PVC deve passar de 1,20m 
de comprimento. 

e. Quando valores abaixo de 10cm água, a PVC é 
referida como suspeita de insuficiência cardíaca 
congestiva, edema pulmonar de outra natureza, 
DPOC ou cor pulmonale, sempre associados à 
correlação clínica, devem ser inicialmente 
considerados. 

 
QUESTÃO 33 
Curativo é tratamento utilizado para promover a 
cicatrização da ferida, proporcionando um meio 
adequado. Para esse processo os critérios para o 
curativo ideal são: 
I. manter alta umidade entre a ferida e o curativo, 
acelerando a epitilização, diminuindo a dor e 
aumentando o processo de destruição natural dos 
tecidos necrosados. 
II. remover o excesso de exsudação com o objetivo 
de evitar a maceração dos tecidos próximos. 
III. permitir sua retirada sem ocasionar lesão por 
aderência, o curativo aderido a ferida deve ser 
retirado com umedecimento com água oxigenada. 
IV. a troca de curativos pode baixar a 
temperatura da superfície em vários graus. Por isso 
deve limpá-las com solução fria e deixá-la exposta 
por períodos prolongados. 
V. fornecer isolamento térmico a temperatura de 
37° C não estimula o processo de cicatrização.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a. apenas I, II e III estão corretas.  
b. apenas I e II estão corretas. 
c. apenas I, II, IV e V são corretas. 
d. apenas III e V são corretas. 
e. todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 34 
A hemorragia digestiva alta (HDA) é um problema 
comum na medicina intensiva. Portanto, o manejo 
adequado de pacientes com HDA depende da 
determinação da causa e fonte de sangramento. 

Assim na apresentação clínica a HDA é manifestada 
de 03 formas. Com relação ao HDA analise as 
assertivas. 
I. Hematêmese, a mais comum pode se apresentar 
com sangue vivo em proporção variada no conteúdo 
de êmese ou aspirado gástrico, ou mais escurecido 
tendo o aspecto clássico de “borra de café”. 
II. Melena são as fezes de aspecto escuro, odor 
fétido e amolecidas, resultante da passagem das 
fezes pelo tratogastrointestinal. 
III. Hematoquézia (passagem de sangue vivo pelo 
reto) 
IV. É correto afirmar que o aspirado de sonda 
nosogástrica não tem valor diagnóstico pela baixa 
sensibilidade e especificidade. 
V. A endoscopia não define a fonte do sangramento, 
e esta deve ser realizada após 48h de sangramento. 
Pois, se realizada antes, pode ocorrer um falso 
diagnóstico. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. todas as alternativas estão corretas.  
b. apenas as alternativas III, IV e V estão 

corretas. 
c. apenas as alternativas I, II, III e IV são 

corretas. 
d. as alternativas I e V estão incorretas. 
e. apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 35 
Dentro das possíveis complicações do cateter 
venoso central no RN, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a. Laceração venosa ou arterial. 
b. Infecção. 
c. Pneumotórax. 
d. Hemotórax. 
e. Hematoquézia. 

 
QUESTÃO 36 
Na enfermagem a comunicação é considerada 
fundamental ao atendimento das necessidades 
humanas básicas. Nesse sentido, os registros de 
enfermagem constituem um importante meio de 
comunicação entre os membros da equipe e demais 
profissionais, além de instrumento valioso para o 
desenvolvimento da assistência de enfermagem. Em 
relação à finalidade do registro de enfermagem, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. os registros fornecem dados e servem como fonte 
de investigação e pesquisa para profissionais e 
estudantes da área da saúde e outras áreas afins. 
II. os registros constituem um documento legal, ao 
fornecer dados para auditoria e outros fins jurídicos. 



III. os registros fornecem informações que se 
configuram em meio de educação para enfermeiros 
e estudantes de graduação dos cursos de saúde. 
IV. os registros proporcionam à equipe de saúde um 
quadro abrangente a cerca do paciente, de seus 
problemas de saúde  e qualidade de assistência 
prestada pela equipe de enfermagem. 
V. os registros possibilitam que dados e fatos que 
ocorrem com o profissional da saúde possam ser 
arquivados definitivamente. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a. Somente as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas. 
b. Somente as afirmativas II, III e IV estão 

corretas.  
c. Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
d. Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
e. Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 37 
A assistência de enfermagem antes, durante e após é 
de fundamental importância para o sucesso 
transfusional. Para tanto, deve-se atentar para 
algumas observações. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a. em pacientes idosos ou que sofram de 
insuficiência cardíaca, ou ainda, com anemia 
muito intensa e de longa evolução, a 
velocidade de infusão deve ser bem mais 
lenta. 

b. o tempo de infusão não deve ultrapassar 
quatro horas. Se isto acontecer, a transfusão 
deve ser interrompida e a bolsa descartada. 

c. observar eventualmente o paciente, 
verificando sinais vitais e sintomas de 
reações adversas: febre, náuseas, urticária, 
prurido, rubor cutâneo, dor torácica e 
abdominal. 

d. diante de uma reação transfusional, manter 
acesso venoso com SF 0,9%. 

e. coletar urina para pesquisa de 
hemoglobinúria. 

 
QUESTÃO 38 
Com relação aos cuidados de enfermagem com 
dreno de tórax é INCORRETO afirmar que: 

a. a drenagem em selo d’água permite o escape 
do ar e do líquido para o frasco de drenagem. 

b. a água atua como um selo e evita que o ar que 
está sendo drenado seja aspirado para dentro 
do espaço pleural. Seu volume deverá ser 
suficiente para manter o tubo longo submerso 
em aproximadamente 2 a 3 cm. 

c. o extravasamento e o encarceramento de ar no 
espaço pleural podem provocar pneumotórax 
hipertensivo. 

d. Deve-se trocar a posição do paciente com 
freqüência para diminuir a drenagem e manter 
bom alinhamento do corpo a fim de impedir 
deformidade posturais e contraturas. 

e. a ordenha impede que o tubo fique obstruído 
com coágulos de fibrina. 

 
QUESTÃO 39 
O conceito de Integralidade da Assistência em 
Saúde prevista em Lei compreende: 

a. igualdade de acesso aos serviços de saúde  
nos diversos níveis de assistência. 

b. integração em nível executivo, das ações de 
saúde e meio ambiente. 

c. conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos. 

d. cooperação do governo e sociedade, visando 
a cobertura assistencial e a qualidade do 
serviço. 

e. conjunto dos diversos recursos das várias 
esferas de governo, visando à cobertura 
assistencial. 

 
QUESTÃO 40 
O teste de Mantoux e o teste de Mitsuda são 
utilizados respectivamente, para o diagnóstico de:  

a. tuberculose e hanseníase. 
b. histoplasmose e hanseníase. 
c. hepatite e tuberculose. 
d. tuberculose e brucelose. 
e. hanseníase e coqueluche. 
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