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Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021 

Cargo: Enfermeiro 
 

1. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Considerando as disposições do Código de Ética de 

Enfermagem, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para a falsa. 

( ) Quando uma falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída igualmente a todos os 

membros que participaram do ato. 

( ) O profissional de Enfermagem tem o dever de manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em 

razão da atividade profissional, mesmo quando esse fato for de conhecimento público. 

( ) As penalidades previstas no Código de Ética somente poderão ser aplicadas cumulativamente, quando 

houver infração a mais de um artigo. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,  

a) V – F – F.  b) F – V – V.  c) V – V – V.  d) F – V – F.  e) F – F – F. 

 

2. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Sobre as orientações normativas acerca do dimensionamento 

de enfermagem, assinale a afirmativa correta. 

a) O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem no cuidado semi-intensivo é de 8 

horas de enfermagem, por paciente, nas 24 horas. 

b) A norma orienta que, no cuidado mínimo, a proporção de profissional/paciente nos diferentes turnos 

de trabalho seja de 1 profissional de enfermagem para 10 pacientes. 

c) A distribuição percentual da equipe de enfermagem em um CAPS II, deve ser de 40% de enfermeiros e 

60% de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

d) O Serviço de Diagnóstico por Imagem deve garantir a presença de, no mínimo, 1 enfermeiro durante 

todo o período em que ocorra assistência de enfermagem. 

e) Ao quantitativo de profissionais estabelecido deve ser acrescido o índice de segurança técnica (IST) de, 

no mínimo, 12% do total. 

 

3. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Com base nos critérios adotados no modelo de diagnóstico de 

enfermagem da NANDA-I, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a 

falsa. 

( ) Os principais eixos para a construção do diagnóstico de enfermagem são o foco, o julgamento e a 

categoria do diagnóstico. 

( ) Família, indivíduo, cuidador, grupo e comunidade são valores do eixo “sujeito do diagnóstico”. 

( ) O eixo “tempo” descreve a duração do foco do diagnóstico, sendo que o valor “agudo” diz respeito a 

uma duração ≤ 4 meses. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) V – F – F.  b) F – V – F.  c) V – V – V.  d) F – F – F.  e) V – F – V. 

 

4. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes 

modalidades, são pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial. 

Nesse sentido, um CAPS I é aquele que oferece atendimento 

a) a pacientes acima de 50 anos, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 50 mil habitantes. 

b) a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 70 mil habitantes. 
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c) a todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas; atende cidades 

e ou regiões, com pelo menos, 10 mil habitantes. 

d) a pacientes adultos, para transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, com 8 a 12 vagas de 

acolhimento noturno e observação, funcionando 24h; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 150 

mil habitantes. 

e) a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 15 mil habitantes. 

 

5. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Considerando as disposições acerca do processamento de 

produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os produtos para saúde que possuam lúmen inferior a sete milímetros, espaços internos acessíveis para 

a fricção direta e reentrâncias são classificados como críticos de conformação complexa. 

II. O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos 

e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. 

III. O uso de produtos que contenham paraformaldeído ou formaldeído somente é permitido quando 

associado a um equipamento de esterilização, sendo proibido o uso de forma isolada. 

a) I, somente.  b) II, somente.  c) III, somente. d) I e II, somente.  e) I, II e III. 

 

6. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Uma paciente, após o 20º dia de cirurgia de catarata, procurou 

a unidade de saúde com sintomas de conjuntivite no olho operado. Nesse caso, se confirmado o 

diagnóstico, e de acordo com os 

critérios que definem a Infecção de Sítio Cirúrgico – ISC, é correto afirmar que 

a) trata-se de uma ISC incisional profunda. 

b) trata-se de uma ISC incisional moderada. 

c) trata-se de uma ISC incisional superficial. 

d) o quadro apresentado não caracteriza ISC, qualquer que seja a quantidade de dias pós cirurgia. 

e) conjuntivite, após o 20º dia, não caracteriza infecção relacionada ao procedimento cirúrgico 

oftalmológico. 

 

7. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Durante uma consulta de puericultura de uma criança do sexo 

feminino, 5 anos de idade, a mãe relatou que a filha vem apresentando, há mais ou menos 3 dias, dores 

abdominais, episódios de vômito, falta de apetite, prurido na região perianal, principalmente à noite, o 

que tem causado bastante irritabilidade e dificuldade para dormir. 

Esses sintomas são característicos de 

a) teníase. b) giardíase.  c) ascaridíase.  d) enterobíase. e) ancilostomíase. 

 

8. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Sobre o vírus Influenza tipo A é correto afirmar que 

a) é o mais prevalente. 

b) é o menos transmissível. 

c) é o mais assintomático. 

d) não possui subtipos. 

e) tem lenta variação antigênica. 

 

9. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Considerando os critérios usados para a classificação da 

pressão arterial (PA), um paciente adulto com PA de 165 x 100 mmHg apresenta 

a) pressão limítrofe. 

b) hipertensão estágio 1. 
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c) hipertensão estágio 2. 

d) hipertensão estágio 3. 

e) hipertensão estágio 4. 

 

10. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Um paciente internado, com diagnóstico ainda inconclusivo, 

apresenta entre outros sinais e sintomas, febre alta e pulso lento em relação à temperatura. 

Essa manifestação é denominada sinal de 

a) Faget. 

b) Koplik. 

c) Kernig. 

d) Brudzinsk. 

e) Romaña. 

 

11. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Durante o exame físico abdominal, o paciente referiu dor em 

fossa ilíaca direita (FID) ao ser realizada a palpação profunda no ponto de MacBurney com o membro 

inferior direito estendido e 

elevado. 

Essa manifestação é denominada sinal de 

a) Murphy. 

b) Lapinsky. 

c) Rovsing. 

d) Lenander. 

e) Blumberg. 

 

12. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Acerca da ausculta e palpação cardíaca, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. Na dilatação do ventrículo esquerdo, o ictus cordis apresentasse desviado para baixo e para esquerda, 

com maior amplitude (propulsivo, deslocando a polpa digital) e maior extensão. 

II. Estalidos e cliques são sons dissonantes e ásperos, audíveis na sístole e na diástole, causados pela 

abrasão das superfícies pericárdicas durante o ciclo cardíaco. 

III. Os sopros sistólicos começam com a primeira bulha, ou logo depois dela, e terminam com a segunda 

bulha, ou logo antes dela. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

13. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Paciente do sexo feminino, 35 anos, deu entrada na unidade 

de saúde levada por amigos, inconsciente, apresentando miose, hipotensão, bradicardia, bradipneia e 

hipotermia. Os amigos informaram que a paciente faz uso, entre outros medicamentos, de morfina para 

tratamento de dor crônica. 

Nesse caso, diante dos sinais e sintomas apresentados e da suspeita de intoxicação por opioide, a 

conduta imediata recomendada é 

a) RCP de alta qualidade. 

b) oxigenação e monitoramento dos sinais vitais. 
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c) uso de naloxona e monitoramento dos sinais vitais. 

d) ventilação de resgate e administração de naloxona. 

e) RCP, ventilação de resgate e administração de naloxona. 

 

14. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Com base nas orientações do Ministério da Saúde 

relacionadas ao uso de oxigênio e suporte ventilatório em pacientes com Covid-19, marque V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) A meta é manter a saturação de oxigênio (SpO2) igual ou acima de 90%, até o limite máximo de 94%. 

( ) Em pacientes com ventilação não-invasiva (VNI) que apresentem melhora, as sessões de VNI podem 

ser intercaladas com períodos de oxigenoterapia em cateter nasal de baixo fluxo ou máscara com 

reservatório não reinalante. 

( ) Recomenda-se iniciar a oxigenação com cateter nasal de alto fluxo (CNAF) com fluxo de 40 L/min 

(limitado a 60 L/min), ajustando-o para manter frequência respiratória abaixo de 25/min. 

a) F – F – F.  b) V – F – F.  c) F – V – V.  d) F – V – F.  e) V – V – V. 

 

15. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Em um paciente com infarto agudo do miocárdio, o marcador 

bioquímico de lesão miocárdica que pode permanecer elevado por 10 dias, proporcionando um tempo 

maior para detecção do evento isquêmico, é a 

a) CK-MB.  b) CK-Total.  c) Mioglobina.  d) Cardiotrofina. e) Troponina. 

 

16. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Assinale a opção que indica o parâmetro de gasometria 

comum na acidose respiratória e na alcalose metabólica. 

a) pH < 7,35. 

b) pH > 7,45. 

c) HCO₃ < 22 mEq/L. 

d) PaCO₂ < 35 mmHg. 

e) PaCO₂ > 45 mmHg. 

 

17. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Sobre a vacina BCG, de acordo com as recomendações do 

Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. 

( ) Crianças vacinadas na faixa etária preconizada, que não apresentam cicatriz vacinal, não necessitam 

ser revacinadas. 

( ) Crianças de mais de 1 ano de idade, vacinadas com uma dose, que tiveram contatos prolongados com 

portadores de hanseníase devem receber outra dose da BCG. 

( ) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que 

assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) V – V – V. 

b) F – V – F. 

c) V – F – V. 

d) F – F – F. 

e) V – V – F. 
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18. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021 - Adaptada) Uma paciente de 23 anos teve o seguinte resultado 

do exame colpocitológico: “Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS)”. 

Nesse caso, a conduta recomendada é 

a) repetir a citologia em 3 anos. 

b) repetir a citologia em 6 meses. 

c) repetir a citologia em 12 meses. 

d) encaminhar para realização de colposcopia. 

e) encaminhar para acompanhamento oncológico. 

 

19. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Conforme orientações do Ministério da Saúde, uma mulher 

Rh negativo não sensibilizada (Coombs indireto negativo) que deu à luz uma criança Rh positivo e 

Coombs direto negativo, deve 

a) ser orientada a respeito de tratamento específico, caso deseje engravidar novamente. 

b) receber imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas após o parto. 

c) realizar novo Coombs indireto em até 48 horas após o parto para confirmar o resultado. 

d) receber imunoglobulina anti-D nos primeiros 7 dias após o parto. 

e) ser encaminhada a uma unidade obstétrica de alto risco para tratamento e procedimentos adequados. 
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Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 
1. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) O conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de 

saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na 

ausência de barreiras físicas, é denominado 

a) antissepsia. 

b) desinfecção. 

c) barreira técnica. 

d) precaução por contato. 

e) bloqueio preventivo. 

 

2. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Sobre o processamento de produtos para a saúde, analise as 

afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. 

( ) A lavadora ultrassônica é um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação. 

( ) Produtos para saúde semi-críticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou 

mucosas íntegras colonizadas. 

( ) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato deve ser monitorado por indicador biológico. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) F – F – V.  b) V – V – F.  c) F – F – F.  d) V – V – V.  e) F – V – F. 

 

3. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Sobre o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

que incluam materiais perfurocortantes, resíduos químicos e resíduos com presença de agentes 

biológicos, assinale a afirmativa correta. 

a) Os sacos contendo RSS com presença de agentes biológicos de fácil putrefação devem ser substituídos 

no máximo a cada 24 horas, independentemente do volume. 

b) As agulhas e o conjunto seringa-agulha utilizadas na aplicação de vacinas, quando não desconectadas, 

devem atender às regras de manejo dos resíduos químicos e biológicos. 

c) Todos os resíduos com agentes biológicos devem obrigatoriamente passar por tratamento específico 

antes do descarte final. 

d) A utilização das embalagens primárias vazias para acondicionamento de resíduos de saúde, que 

contenham substâncias químicas, está vedada. 

e) Os medicamentos hemoderivados e as excretas de pacientes tratados com quimioterápicos 

antineoplásicos devem ser manejados como resíduos químicos com periculosidade. 

 

4. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Avalie os símbolos de segurança a seguir. 

 
Esses símbolos de segurança correspondem, respectivamente, 
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a) à radiação ionizante, a risco biológico e à radiação a laser. 

b) a material infectante, a risco biológico e a barulho excessivo. 

c) a risco biológico, à radiação ionizante e à radiação não ionizante. 

d) à substância corrosiva, a risco biológico e a material radioativo. 

e) à radiação não ionizante, à radiação ionizante e a ondas sonoras. 

 

5. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Ao orientar uma paciente sobre a importância do Preventivo 

de Câncer de Colo de Útero (PCCU) o profissional de enfermagem enfatizou que, conforme orientações 

do Ministério da Saúde, este exame deve ser realizado por todas as mulheres com vida sexual ativa que 

tenham de 

a) 15 a 35 anos. 

b) 20 a 49 anos. 

c) 21 a 50 anos. 

d) 25 a 64 anos. 

e) 35 a 69 anos. 

 

6. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) A respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

assinale a afirmativa correta. 

a) Todas as IST causam corrimentos como manifestação clínica inicial. 

b) A vaginose bacteriana e a candidíase vaginal são as IST mais comuns. 

c) As feridas genitais são manifestações clínicas exclusivas da sífilis. 

d) O HPV pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto. 

e) A camisinha feminina não é um método eficaz na prevenção das IST. 

 

7. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) De acordo com as orientações do Ministério da Saúde 

(calendário da criança), assinale a opção que indica todas as vacinas que devem ser aplicadas na dose 

de 0,5 mL e pela via intramuscular. 

a) Papilomavírus humano (HPV); Rotavírus humano G1P1 (VRH); e DTP+Hib+HB (Penta). 

b) Hepatite B; Pneumocócica 10 valente; e Meningocócica C (conjugada). 

c) Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Febre Amarela (Atenuada); e Hepatite A (HA). 

d) Pneumocócica 23-valente (Pncc 23); Febre Amarela (Atenuada); e Sarampo, Caxumba, Rubéola e 

Varicela (SCRV). 

e) Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Rotavírus humano G1P1 (VRH); e Varicela. 

 

8. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) A avaliação primária, no atendimento a um paciente 

politraumatizado, deve ser rápida e eficiente com base em uma sequência lógica de ações que visam à 

manutenção da vida. Assinale a opção que indica a sequência correta segundo a ordem de prioridades. 

a) Vias aéreas e respiração; circulação; controle de sangramentos externos; estabilização da coluna; 

avaliação neurológica e exposição com controle de hipotermia. 

b) Controle de hemorragias exsanguinantes; respiração; circulação; vias aéreas; estabilização da coluna; 

prevenção de hipotermia e controle do ambiente. 

c) Avaliação neurológica; respiração e ventilação; circulação e controle de hemorragias; controle da 

coluna cervical; prevenção de hipotermia e controle do ambiente. 

d) Vias aéreas e proteção da coluna vertebral; circulação e controle de hemorragias; respiração e 

ventilação; avaliação neurológica; controle ambiental e de hipotermia. 

e) Hemorragias externas graves; vias aéreas e proteção da coluna vertebral; respiração e ventilação; 

circulação; avaliação neurológica e exposição e controle de hipotermia. 
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9. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Após a realização de um curativo, o técnico de enfermagem 

registrou, entre outras coisas, “presença de tecido de epitelização no leito da ferida.” Esse tipo de tecido 

é caracterizado por 

a) revestimento novo, rosado e frágil. 

b) presença de crosta preta ou bem escura. 

c) aspecto amarelo esverdeado, com presença de secreção purulenta. 

d) aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido e ricamente vascularizado. 

e) coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida e se apresenta como crostas grossas. 

 

10. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Acerca dos procedimentos de enfermagem, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. O cateter nasal é considerado um sistema de baixo fluxo e, a máscara facial simples, um sistema de 

médio e alto fluxo.  

II. A ordem recomendada, na aspiração das vias aéreas, é tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, 

cavidade nasal e cavidade oral. 

III. Na coleta de urina de 24 horas, o paciente deve ser orientado a desprezar a primeira urina do dia e 

coletar todas as subsequentes, finalizando no dia seguinte no horário em que foi desprezada a primeira 

urina. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, somente. 

b) II, somente.  

c) III, somente. 

d) I e II, somente. 

e) II e III, somente. 

 

11. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) De acordo com o Código de Ética, o Profissional de 

Enfermagem deve 

a) usar o carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, juntamente com a 

assinatura ou rubrica.  

b) recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número 

de registro do profissional prescritor, em qualquer situação. 

c) ter acesso às informações relacionadas a pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 

profissional. 

d) participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, 

observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

e) orientar a pessoa e a família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames 

e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa. 

 

12. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância, são aqueles que apresentam grande risco de provocar danos significativos ao paciente 

quando administrados de maneira incorreta. Entre esses medicamentos estão 

a) a insulina e o diclofenaco de potássio. 

b) o sulfato de magnésio e o ciprofloxacino. 

c) a dipirona monoidratada e o sulfato de magnésio. 

d) o cloreto de sódio 20% e a glicose hipertônica 25%. 

e) o ibuprofeno e o cloreto de potássio 19,1%. 
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13. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2021) Um profissional de enfermagem sofreu acidente de trabalho 

grave durante a realização de um atendimento. 

O caso acima é um agravo de notificação 

a) mensal. 

b) imediata. 

c) semanal. 

d) quinzenal. 

e) facultativa. 


