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ENFERMEIRO 

 

 

 
 
 

16. (Concurso Milagres/2018) Sobre as 

proibições do exercício de enfermagem, 

é CORRETO afirmar: 

 

A) Ter acesso às informações relacionadas à 

pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 
 

B) Provocar aborto, ou cooperar em prática 

destinada a interromper a gestação, 

exceto em casos previstos em leis. 
 

C) Abster-se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento 

em razão de seu exercício profissional. 
 

D) Exercer atividades em locais de trabalho 

livre de riscos e danos e violências física e 

psicológica à saúde do trabalhador, em 

respeito à dignidade humana e à proteção 

dos direitos dos profissionais de 

enfermagem. 
 

E) Negar-se a ser filmado, fotografado e 

exposto em mídias sociais durante o 

desempenho de suas atividades 

profissionais. 

 

17. (Concurso Milagres/2018) Ao nascer, 

devem ser aplicadas as seguintes 

vacinas no recém-nascido: 

 

A) BCG e Monovalente. 

B) BCG, Hepatite B e Febre Amarela. 

C) BCG e Hepatite B. 

D) BCG e Febre Amarela, esta última em 

áreas endêmicas. 

 

E) BCG, Hepatite B e Polivalente. 

 

18. (Concurso Milagres/2018) Sobre os 

passos para o aleitamento materno, o 

que NÃO deve ser realizado: 

 

A) Oferecer ao recém-nascido bebida ou 

alimento, por indicação médica e/ou de 

nutricionista. 
 

B) Em mães separadas dos filhos, mostrar 

como amamentar e como manter a 

lactação. 
 

C) Informar todas as gestantes sobre os 

benefícios e o manejo do aleitamento 

materno. 
 

D) Estabelecer conjuntamente com a mãe, os 

horários pré-definidos para o aleitamento. 
 

E) Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a 

recém-nascidos e lactentes. 

 

19. (Concurso Milagres/2018) A 

incapacidade de bombear sangue 

suficiente para atender às necessidades 

de oxigênio e nutrientes dos tecidos, 

define a(o): 

 

A) Distúrbio alvéolo-pulmonar. 

B) Instabilidade hepática. 

C) Anastomose ilíaca. 

D) Insuficiência cardíaca.  

E) Alteração hipoventricular. 
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20. (Concurso Milagres/2018) A cirurgia 

para reparação do apêndice perfurado é 

classificada como: 
 

A) Eletiva 

B) Emergência 

C) Urgência 

D) Prognóstica 

E) Cosmética 

 

21. (Concurso Milagres/2018) Durante a 

realização do histórico de enfermagem, 

objetiva-se: 

 

A) Determinar os parâmetros para o cuidado 

de enfermagem. 
 

B) Definir as metas assistenciais para o 

paciente. 
 

C) Organizar as ações voltadas para a 

manutenção dos padrões de saúde do 

paciente. 
 

D) Coletar informações sobre a condição do 

paciente junto ao mesmo, prontuários, 

amigos, profissionais de saúde, entre 

outros. 
 

E) Implementar a organização da assistência 

apropriada. 

 

22. (Concurso Milagres/2018) Sobre os 

fatores fisiológicos que influenciam a 

dor, é correto afirmar: 

 

A) Os lactentes não sentem dor. 

B) A dor é uma consequência natural do 

envelhecimento. 

C) A fadiga aumenta a percepção da dor. 

D) A sensibilidade do paciente é aumentada 

em paciente com problemas neurológicos. 

E) Um idoso que não relata dor não 

apresenta dor. 

 

23. (Concurso Milagres/2018) As 

necessidades humanas básicas são os 

elementos essenciais para a 

sobrevivência e saúde humana, desse 

modo, é correto afirmar: 
 

A) A hierarquia das necessidades humanas 

básicas não deve ser aplicada 

individualmente. 
 

B) O modelo de Maslow se adequa apenas 

para o atendimento de pacientes 

acamados. 
 

C) As prioridades se relacionam entre si e são 

determinadas pelo grupo de pacientes 

atendidos. 
 

D) A segurança psicológica é sempre a 

prioridade com maior nível. 
 

E) A autorrealização é a mais alta expressão 

do potencial do indivíduo. 

 

24. (Concurso Milagres/2018) São 

exemplos de itens críticos para o 

processo de esterilização, desinfecção 

e limpeza: 

A) Cateter intravascular, endoscópio e 

estetoscópio. 
 

B) Cateter intravascular, tubo endotraqueal e 

endoscópio. 
 

C) Cateter urinário, comadre e estetoscópio. 
 

D) Cateter intravascular, instrumento cirúrgico 

e implantes. 
 

E) Cateter urinário, comadre e bandeja. 
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25. (Concurso Milagres/2018) A prescrição 

médica descrita para um paciente 

internado é 2mg, IV, do antibiótico 

padrão da unidade. O serviço de 

farmácia fornece frascos deste 

antibiótico com frascos marcados com 

1,25mg/mL. Quantos mL a enfermagem 

deve administrar? 

 

A) 1,25 

B) 2,0 

C) 1,8 

D) 1,2 

E) 1,6 

 

26. (Concurso Milagres/2018) Aprimorar e 

implantar as Redes de Atenção à Saúde 

nas regiões de saúde é um dos 

objetivos da Programação Anual de 

Saúde (PAS) do Ministério da Saúde em 

2018. São atividades relacionadas ao 

objetivo descrito, EXCETO: 

 

A) Estimar riscos e prioridades para o acesso 

ao cuidado materno-infantil, psicossocial, 

doenças crônicas e urgência e 

emergência. 
 

B) Definir estágios de implantação das 

unidades de atendimento e serviços 

integrantes da atenção à saúde nas 

regiões de saúde. 
 

C) Estabelecer protocolos de atendimento 

prioritário e estratégicos que articulem 

diferentes níveis de atenção à saúde. 
 

D) Realizar diagnóstico epidemiológico da 

situação de saúde de populações 

específicas no território. 

E) Diagnosticar os casos clínicos mais graves 

atendidos na unidade de saúde para 

tratamento na rede de atenção básica. 

 

27. (Concurso Milagres/2018) Em 2018, o 

Brasil enfrenta surtos de Sarampo em 

seu território, segundo o Ministério da 

Saúde.  Sobre a vigilância à saúde em 

casos suspeitos de sarampo, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) Deve se considerar casos suspeitos, 

sintomas de febre e manchas 

avermelhadas, acompanhado de tosse 

e/ou coriza e/ou conjuntivite, 

independentemente da idade e situação 

vacinal. 
 

B) Pessoas que tenham sintomas com 

história de viagem ao exterior nos últimos 

30 dias, ou de contato, no mesmo período, 

com alguém que viajou ao exterior, devem 

ser consideradas como casos suspeitos. 
 

C) A notificação de casos suspeitos de 

sarampo deve ocorrer em 72hs após o 

atendimento, para efetivar o diagnóstico 

diferencial. 
 

D) As gestantes devem esperar para serem 

vacinadas contra o sarampo após o parto. 
 

E) Para casos sem complicações do 

sarampo, recomenda-se manter a 

hidratação, o suporte nutricional e diminuir 

a hipertermia. 

 

28. (Concurso Milagres/2018) São 

consideradas Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), EXCETO:  

 



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES – PMM 

____________________________________________________________________________ 

 
Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Milagres – Data: 19/08/2018 

 
12 

A) Todo serviço gerador deve dispor de um 

Plano de Gerenciamento de RSS 

(PGRSS); 
 

B) Para sustentabilidade ambiental, os sacos 

poderão ser reutilizados após o 

esvaziamento adequado. 
 

C) Os sacos contendo RSS com a presença 

de agentes biológicos de fácil putrefação 

devem ser substituídos no máximo a cada 

24 (vinte e quatro) horas, 

independentemente do volume. 
 

D) O coletor do saco para acondicionamento 

dos RSS deve ser de material liso, lavável 

e resistente, com tampa provida de 

sistema de abertura sem contato manual. 
 

E) O coletor não necessitará de tampa para 

fechamento sempre que ocorrer a 

substituição imediata do saco para 

acondicionamento após a realização de 

cada procedimento. 

 

 

29. (Concurso Milagres/2018) Em 

situações de picadas de cobras, é 

INCORRETO realizar: 

 

A) Levantamento sobre o tipo de cobra, se 

venenosa ou não. 
 

B) Aplicação de gelo no local da picadura. 
 

C) Deitar o paciente e remover itens 

constritivos, p.ex. anéis. 
 

D) Limpeza do local da picada. 
 

E) Imobilizar a parte do corpo lesionada 

abaixo do nível do coração. 

 

 

30. (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

assistência de enfermagem em 

situações de intoxicação, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O vômito deve ser induzido após ingesta 

de substâncias cáusticas. 
 

B) A pele deve ser enxaguada imediatamente 

com água corrente, exceto em casos de 

intoxicação por lixívia ou fósforo branco. 
 

C) A lavagem gástrica é indicada para ingesta 

de destilados do petróleo. 
 

D) Em casos de queimaduras químicas, não 

se recomenda cirurgias plásticas para 

tratamento da ferida. 
 

E) Em intoxicações alimentares, o vômito 

intenso produz acidose e a diarreia produz 

alcalose. 

 

31. (Concurso Milagres/2018) Na 

assistência ao parto e nascimento, 

recomenda-se: 

 

A) Clampeamento tempo oportuno do cordão 

umbilical, antes de parar de pulsar para 

evitar anemia no recém-nascido. 
 

B) Em partos cesáreas, recomenda-se 

aquecer o recém-nascido com cobertor e 

evitar o contato pele-a-pele com a mãe 

para prevenir infecções.  
 

C) A internação em alojamento conjunto 

fortalece o autocuidado e os cuidados com 

o recém-nascido. 
 

D) O aleitamento deve ocorrer após 6hs da 

saída da sala de parto, para que o colostro 

seja produzido. 
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E) A participação paterna é essencial durante 

o pré-natal e na sala de parto, exceto em 

casos de cesarianas de urgência. 

 

32. (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

hipoglicemia em pacientes com 

diabetes mellitus, é correto afirmar: 

 

A) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis 

glicêmicos, com ou sem sintomas, para 

valores abaixo de 95 mg/Dl 
 

B) Fome, tontura, fraqueza e dor de cabeça, 

confusão, coma e convulsão são sintomas 

neuroglicopênicos. 
 

C) A hipoglicemia exige tratamento adequado 

e não deve ser tratada pelo próprio 

paciente.  
 

D) Os familiares que percebam uma situação 

de hipoglicemia no paciente com diabetes, 

deve leva-lo imediatamente ao hospital, 

sem oferecer nenhum tipo de substância 

ou alimento. 
 

E) Para prevenção da hipoglicemia noturna, 

orienta-se evitar lanches antes de dormir 

que contenha carboidratos ou gorduras. 

 

33. (Concurso Milagres/2018) No exame 

clínico, considera-se sinal cardinal de 

morte encefálica: 

 

A) Hipotensão 

B) Edema 

C) Apneia 

D) Convulsão 

E) Hipertermia 

 

34. (Concurso Milagres/2018) No 

diagnóstico de enfermagem, o 

enfrentamento ineficaz em situações de 

estresse, o paciente pode apresentar a 

seguinte característica definidora: 

 

A) Lacrimejamento reduzido 

B) Transtorno do sono 

C) Febre 

D) Autoestima alta 

E) Sintomas maníacos 

 

35. (Concurso Milagres/2018) Com relação 

aos tumores encefálicos, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) É uma lesão intracraniana. 
 

B) Os efeitos das neoplasias são produzidos 

pela compressão e infiltração dos tecidos. 
 

C) A origem dos tumores ocorre em células, 

dentro do encéfalo. 
 

D) Ocasiona convulsão, hidrocefalia e 

alteração da função hipofisária. 
 

E) O fator de risco mais proeminente são as 

radiações ionizantes. 

 

36. (Concurso Milagres/2018) As 

manifestações neurológicas vêm sendo 

diagnosticadas e notificadas em casos 

de processos infeciosos pelo vírus da 

dengue, chikungunya e Zika. São 

exemplos dessas manifestações: 

 

A) Síndrome de Guillaín-Barré e Parkinson. 
 

B) Encefalite aguda disseminada e neurite 

óptica 
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C) Encefalite e distúrbio cardiovascular. 
 

D) Síndrome de Guillaín-Barré e penumbra. 
 

E) Hipotermia e alterações hidroeletrolíticas. 

 

37. (Concurso Milagres/2018) 

Desequilíbrio transitório entre o 

suprimento de oxigênio do miocárdio e 

a demanda, resultando em dor torácica 

aguda, formigamento ou queimação, é a 

definição clínica de: 

 

A) Hipotensão cardíaca. 

B) Hipoventilação cardiovascular. 

C) Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

D) Hipóxia. 

E) Angina pectoris. 

 

38. (Concurso Milagres/2018) A urticária é 

uma reação alérgica leve e se define 

por: 

 

A) Pequenas vesículas altas, avermelhadas e 

distribuídas por todo o corpo. 
 

B) Inchaço dérmico. 
 

C) Coceira. 
 

D) Erupções cutâneas altas, irregular, com 

margens avermelhadas e centros pálidos. 
 

E) Inflamação das mucosas nasais. 

 

39. (Concurso Milagres/2018) O acidente 

vascular cerebral ocasiona perda do 

controle voluntário dos movimentos 

motores. A disfunção mais comum 

nessas situações é a paralisia de um 

lado do corpo, conceituada como: 

 

A) Afasia 

B) Hemiplegia 

C) Hemiparesia. 

D) Disartria 

E) Apraxia 

 

40. (Concurso Milagres/2018) Em 

pacientes com doença ulcerosa péptica, 

a hemorragia do trato gastrointestinal 

superior é uma das causas mais 

comuns. Na avaliação de enfermagem, 

é CORRETO afirmar: 

 

A) Monitorar a presença de sangue nos 

vômitos, por se tratar de hemorragia no 

trato superior. 
 

B) A recomendação para intervenção 

cirúrgica deve ocorrer em casos de 

recidiva ocorrida cinco vezes. 
 

C) Monitorar a melena com intervenção de 

sonda gastroenteral. 
 

D) Detectar a presença de sangue em 

vômitos e/ou fezes; e, monitorar sinais 

vitais, sangramento, hipotensão, 

taquicardia e taquipneia. 
 

E) A endoscopia não deve ser realizada em 

casos de hemorragia digestiva. 

 

41. (Concurso Milagres/2018) Durante a 

gestação, no terceiro trimestre, ocorrem 

contrações breves e irregulares, 

conhecidas como: 

 

A) Contrações de Braxton Hicks 

B) Contrações peristálticas. 

C) Hipertrofia muscular e genital. 
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D) Contrações hipostáticas. 

E) Cisões musculoesqueléticas específicas 

da gestação. 

 

42. (Concurso Milagres/2018) Em 

situações de queimadura, o 

desbridamento da ferida ocorre para a 

remoção do tecido desvitalizado. Sobre 

desbridamento, é CORRETO afirmar: 
 

A) A excisão cirúrgica ocasiona maior tempo 

de internação do paciente. 
 

B) Considera-se natural, o processo de 

separação espontânea do tecido morto. 
 

C) O desbridamento mecânico é 

contraindicado em feridas de queimaduras 

químicas. 
 

D) Não se deve estancar sangramentos de 

pequenos vasos no tratamento das feridas. 
 

E) O desbridamento enzimático é utilizado 

como terapia antimicrobiana da ferida. 

 

43. (Concurso Milagres/2018) Na Terapia 

Intravenosa, a flebite é uma 

complicação relacionada com a 

intervenção de enfermagem. Sobre 

flebite, é CORRETO afirmar: 

 

A) É considerada uma exsudação de sangue 

no local da punção venosa. 
 

B) Trata-se de uma infecção no ponto de 

entrada do cateter. 
 

C) Recomenda-se utilização de 

antibioticoterapia de ataque. 
 

D) Deve-se avaliar rubor, dor, desconforto, 

calor ao longo do trajeto da veia, desde o 

acesso. 

E) Deve-se reduzir o volume infundido, sendo 

medicamento ou não. 

 

44. (Concurso Milagres/2018) São 

contraindicações para aspiração 

nasotraqueal, EXCETO: 

 

A) Epiglotite. 

B) Hemorragia nasal. 

C) Obstrução nasal. 

D) Insuficiência cardíaca. 

E) Infarto do Miocárdio. 

 

45. (Concurso Milagres/2018) São 

exemplos de indicadores de Qualidade 

da Enfermagem, EXCETO: 

 

A) Quedas de pacientes/quedas com lesões. 

B) Lesões por pressão adquiridas no hospital. 

C) Horas de enfermagem por paciente/dia. 

D) Satisfação do enfermeiro no trabalho. 

E) Pacientes com diagnóstico e tratamento 

iniciado. 


