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1ª SIMULADO DA BANCA RBO CONCURSOS 

Legislação do SUS 
 

1. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo informações do Conselho Nacional de Saúde. É 

descrito no ministério da saúde como “um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, 

universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de 

órgãos”. Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o 

mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está 

regulado pela Lei nº 8.080/1990, a qual operacionaliza o atendimento público da saúde. Assinale a 

alternativa que descreve, na ordem, um Princípio Doutrinário ou Ideológico e um Princípio Organizacional. 

 

a) Descentralização e equidade. 

b) Universalidade e Regionalização. 

c) Hierarquização e Universalidade. 

d) Integralização e Multidisciplinaridade. 

 

2. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) A distribuição gratuita de medicamentos para várias doenças 

crônicas e a reconhecida Política Nacional de DST/AIDS são exemplos de iniciativas que decorrem da 

perspectiva de se pensar a saúde como um direito. Assinale qual dos princípios do SUS está 

prioritariamente caracterizado nessa afirmativa. 

 

a) Equidade.   

b) Universalidade. 

c) Autonomia. 

d) Integralidade. 

 

3. (Prefeitura de Porto Real-RJ/RBO/2018) Dois socorristas, ao chegarem em um acidente, identificaram 

duas vítimas; uma estava em parada cardiorrespiratória e a outra apresentava escoriações pelo corpo. Os 

profissionais prestaram atendimento inicial ao paciente mais grave, enquanto não chegavam mais 

socorristas. O principio ético respeitado neste caso é 

 

a) beneficência. 
b) Justiça. 
c) Não Maleficência. 
d) Equidade. 
 

4. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa a reorganização da 
atenção básica no pais, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Acerca das Especificidades 

da ESF, analise as proposições abaixo. 

I. A ESF deve compor-se por, no mínimo, médico generalista ou especialista em SF ou médico de Família 
e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em SF, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS. 
II. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 
1.750 pessoas por ACS e de 12 ACS por ESF. 
III. Cada ESF deve ser responsável por, no máximo, 8.000 pessoas, sendo a média recomendada de 6.000 
pessoas. 
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IV. A jornada máxima de 40 horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da carga 
horária para atividades na ESF, podendo dedicar até 8 horas do total da carga horária para prestação de 
serviços na rede de urgência do município ou para atividades de especialização em Saúde da Família, 
residência multiprofissional e/ou de Medicina de Família e de Comunidade, bem como atividades de 
educação permanente e apoio matricial. 
É correto o que afirma em 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, III e V, apenas. 
 
5. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados 
com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade. Eles podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF. Quanto às modalidades 
de NASF, assinale a alternativa correta. 
 

a) Independente da modalidade, o NASF tem como exemplo de atribuições a discussão de casos, 
construção conjunta de projetos terapêuticos, intervenções no território e na saúde de grupos 
populacionais e da coletividade, discussão do processo de trabalho das equipes. 
b) No NASF 1, a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo, 
120 horas semanais. 
c) No NASF 2, a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo, 
200 horas semanais. 
d) Independente da modalidade, nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 40 
horas 
 
6. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Sobre o envelhecimento populacional e sua projeção para os 

próximos anos, analise as proposições abaixo. 

I. Com o envelhecimento da população ocorreu uma mudança no perfil epidemiológico das doenças, que 
passaram de infectocontagiosas para doenças crônicas degenerativas. Com isso, conclui-se que a 
população de idosos é mais vulnerável. 
II. As mudanças que ocorreram no Brasil que podem justificar a projeção demográfica de envelhecimento 
populacional são: aumento da expectativa de vida do brasileiro, declínio das taxas de fecundidade e de 
mortalidade infantil, melhorias nas condições de saúde e de qualidade de vida em geral. 
III. A transição demográfica brasileira é acelerada. Estamos vivenciando a fase de envelhecimento da 
população na fase “adulta”, indicando a sua manifestação recente. 
É correto o que se afirma em 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
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Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Imunização 
 

1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) O Brasil tem registrado redução na mortalidade materna desde 

1990, chegando a 140 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Assinale a alternativa que aponta corretamente 

dados relacionados à mortalidade materna e suas causas. 

 

a) As mortes maternas podem ser classificadas como obstétricas diretas (doenças preexistentes ou que 

se desenvolveram durante a gestação) ou indiretas (surgidas durante a gravidez, o parto ou o puerpério). 

b) No decorrer dos anos, houve redução da mortalidade materna causadas por doenças, exceto pelas 

doenças hipertensivas. 

c) O aumento da mortalidade causada por doenças não relacionadas à gravidez é reflexo da melhoria nas 

investigações de óbitos maternos suspeitos. 

d) A mortalidade materna de adolescentes (10 a 19 anos) não é contabilizada, por se tratar de uma 

população já considerada de alto risco para morbimortalidade materna. 

 

2. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018/Adaptada) A Atenção Primária à Saúde (APS) é vista hoje em todo 

o mundo como a estratégia mais efetiva para a porta de entrada de usuários na rede e na universalização 

do acesso à saúde. Assinale a alternativa que corresponde às condições quando se trata do 

acompanhamento do Pré-Natal de qualidade. 

 

a) Recomenda-se a realização mínima de seis ou mais consultas durante o pré-natal, sendo: atendimentos 

mensais até 28 semanas de idade gestacional, quinzenal da 28ª a 36ª semanas e semanal da 36 até o 

parto. 

b) Os testes rápidos para sífilis, hepatite, rubéola e HIV deverão ser realizados assim que a gravidez for 

confirmada. 

c) Os sinais vitais não necessitam ser verificados na primeira consulta, pois não retratam as alterações que 

possam vir a manifestar durante a gestação. 

d) O exame de ecografia obstétrica tem valor indiscutível na presença de suspeitas clínicas e 

intercorrências e detecta precocemente gestações múltiplas. Assim, recomenda-se a solicitação de, no 

mínimo, três ecografias, uma a cada trimestre. 

 

3. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018/Adaptada) Uma gestante compareceu à consulta de 

enfermagem no serviço de pré-natal no dia 15/10/2018 com algumas dúvidas, não sabia sua idade 

gestacional (IG) e referiu que a data provável do parto (DPP) não estava correta. Informou que a data da 

última menstruação (DUM) tinha sido 20/5, confirmada pela ecografia. Acerca do cálculo da DPP e da IG 

dessa paciente, assinale a alternativa correta. 

 

a) De acordo com os dados apresentados pela paciente, sua DPP é 27 de fevereiro. 

b) De acordo com os dados apresentados pela paciente, sua IG é de 18 semanas. 

c) De acordo com os dados apresentados pela paciente, sua DPP é 14 de fevereiro. 

d) De acordo com os dados apresentados pela paciente, sua IG é de 28 semanas. 
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4. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) A assistência de enfermagem à mulher no 
período Greenberg é 
 
a) verificar a firmeza do fundo do útero (globo de segurança de Pinard). 
b) registrar a hora exata de nascimento. 
c) monitorar os batimentos cardíacos fetais. 
d) estimular a mulher a caminhar. 
 
5. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Assinale a alternativa correta quanto ao 
trabalho de parto. 
 
a) O trabalho de parto é estabelecido quando há contrações uterinas regulares e dilatação cervical 
progressiva a partir dos  5 cm. 
b) A duração do trabalho de parto ativo nas multíparas dura, em média, 5 horas, e é pouco provável que 
dure mais que 12 horas. 
c) Se a mulher apresentar pulso acima de 120 batimentos por minuto em 2 ocasiões com 60 minutos de 
intervalo, esta deve ser transferida para um hospital ou um médico deve ser solicitado. 
d) A tricotomia pubiana e perineal deve ser realizada durante o início do trabalho de parto.  
 
6. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Os nove meses após o parto são considerados um momento de 
grande vulnerabilidade para ocorrência de transtornos mentais comuns, que se caracterizam por tristeza, 
ansiedade, fadiga, diminuição da concentração, preocupação somática, irritabilidade e insônia. Há 
evidências também de que a baixa renda e a obesidade são fatores potencialmente associados à 
probabilidade para ocorrência desses transtornos. Sobre os Transtornos Mentais Puerperais (TMP) mais 
comuns, analise as proposições abaixo e, considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
(    ) Disforia pós-natal.   
(    ) Depressão pós-parto.   
(    ) Psicose puerperal.  
(    ) Transtornos ansiosos ciclo gravídico-puerperal.  
(    ) Aforia pós-parto. 
 
a) V / V / V / F / V  c) V / V / V / V / F 
b) F / V / F / V / V  d) F / F / V / F / V 
 
7. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Indivíduo de 2 anos de idade, de raça caucasiana pertencente a 
uma família da classe média, na fase lll do Ciclo de vida de Duvall e fruto de uma relação não consanguínea. 

Primeiro filho de uma mulher de 31 anos, ex-fumadora de 5,25 UMA (Unidades Maço-Ano), com 

antecedentes pessoais de asma moderadamente controlada e com irmã com trissomia 21. Nascimento às 

38 semanas de gestação e seis dias por parto distócico por trabalho de parto estacionário, com Apgar 

9/10 Antropometricamente apresentava peso de 2,105kg comprimento de 43,7cm e perímetro cefálico 

de 31cm. Considerando os percentis de peso, comprimento e altura, assinale a alternativa correta. 

 

a) Peso (<P10), comprimento (<P3), altura (<P10). 

b) Peso (<P10), comprimento (<P15), altura (<P10). 

c) Peso (<P10), comprimento (<P7), altura (<P15). 

d) Peso (<P3), comprimento (<P3), altura (<P3). 

 

  



 

 

www.romulopassos.com.br 5 

1º SIMULADO DA BANCA RBO CONCURSO | LISTA DE QUESTÕES 

 

8. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Recém-nascido de 33 semanas, 

apresentando respiração irregular, pouca movimentação de pernas e braços, ausência de choro, pouco 

reativo, cianose de extremidades, e frequência cardíaca de 92bpm. O Índice de APGAR no primeiro minuto 

e  primeiro cuidado prestado a esse recém-nascido é 

 

a) 4; posicionar a cabeça e aplicar ventilação por pressão positiva. 

b) 4; aspirar vias aéreas. 

c) 5; prover calor. 

d) 5; prover oxigênio. 

 

9. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) De acordo com o gráfico, assinale a alternativa correta 

quanto à classificação de um recém-nascido (RN), com 36 semanas, pesando 2.100 gramas. 

 

 
 

a) AIG e pré-termo.  c) PIG e pré-termo. 

b) PIG e termo.  d) AIG e termo. 

 

10. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Assinale a alternativa que associa corretamente as definições do 

tipo de aleitamento materno preconizados pelo MS e OMS. 

a. Aleitamento materno exclusivo. 

b. Aleitamento materno predominante. 

c. Aleitamento materno complementado. 

d. Aleitamento materno misto ou parcial. 

1. Quando a criança recebe, além do leite materno, alimentos sólidos e semissólidos. 

2. Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 

3. Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 

outra fonte, sem outros líquidos o u sólidos, com excessão de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais 

de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

4. quando a criança recebe, além do leite materno, água o bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões), suos de frutas e fluidos rituais. 

 

a) a - 4 / b - 3 / c - 1 / d - 2 

b) a - 4 / b - 2 / c - 3 / d - 1 

c) a - 3 / b - 1 / c - 2 / d - 4 

d) a - 3 / b - 4 / c - 1 / d - 2 
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11. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) A amamentação tem como benefícios a nutrição, a promoção do 
vínculo afetivo entre mãe e filho e tem repercussões na habilidade da criança de se defender de infecções, 
em sua fisiologia e em seu desenvolvimento cognitivo e emocional e, também, na saúde física e psíquica 
da mãe. Sobre o tema, considerando V para verdadeiro e F para falso para as assertivas abaixo, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
(    ) A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do 
leite de vaca, dermatite atópica e outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes. 
(    ) O leite pré produzido nos seios lactíferos e levado aos ductos. Cada ducto tem uma saída 
independente no mamilo (entre 15 e 25 no total). 
(    ) A produção de leito logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por 
hormônios. A apojadura, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto, ocorre mesmo se a 
criança não sugar o seio. 
(    ) A maioria dos medicamentos utilizados pela mãe é incompatível com a amamentação. O 
tabagismo configura contraindicação à amamentação 
 
a) F / V / V / V 
b) V / F / V / F 
c) F / F / F / V 
d) V / V / V / F 
 
12. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) O desenvolvimento infantil tem início na concepção e acontece 
de forma intensa até os 3 anos de vida. As primeiras ações nesse sentido devem envolver o acesso a um 
pré-natal de qualidade até a chegada do momento certo para o nascimento. São complicações associadas 
à antecipação do momento do nascimento em gravidezes sadias 
 
a) os nascimentos ocorridos a partir da 37ª possuem menor risco de complicações. 
b) a avaliação do peso do feto na ecografia estima o tempo de nascimento, ou seja, bebês de peso elevado 
nascerão brevemente. 
c) cesarianas eletivas estão associadas ao aumento de nascimentos de prematuros. 
d) há um risco seis vezes maior de complicações graves para a mulher associadas ao parto normal quando 
comparadas à cesariana. 
 
13. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) São contra indicações corretamente 
justificadas para aplicação de vacinas intramusculares em crianças:  
 
a) Região dorso-glútea: não é indicada para ser usada em crianças menores de oito anos, uma vez que a 
área é relativamente pequena nesta faixa etária, e a espessura da camada é formada por tecido 
subcutâneo e musculatura pequeno, existindo a possibilidade de se atingir a região pero ou endociática. 
b) Região deltoide: possui pouca massa muscular, podendo ser utilizada para aplicação de vacinas a partir 
dos oito anos de idade.  
c) Região da face ântero-lateral da coxa: contra indicada em crianças menores de cinco anos, pois possui 
pouca massa muscular no local. 
d) Região ventro-glútea: sem contra indicações específica para uso em crianças, sendo fácil o 
posicionamento corporal e a identificação do local da punção a partir do posicionamento da mão do 
aplicador. 
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14. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) As vacinas, assim como todo produto 
farmacêutico, não são isentas de eventos adversos. Esses eventos podem ser classificados como: 
relacionados à vacina, relacionados aos vacinados ou não relacionados a nenhum deles (reações 
coincidentes à vacinação). Sobre os eventos adversos às vacinas, é correto afirmar que 
 
a) as vacinas geralmente são utilizadas em pessoas saudáveis, isentando-as de eventos adversos 
relacionados à vacina. 
b) as vacinas podem induzir a eventos adversos pela presença de agentes infecciosos atenuados ou 
inativados, ou por algum dos seus produtos ou componentes. 
c) apesar dos eventos adversos previsíveis, as vacinas são indicadas à toda população, pois seus benefícios 
superam os riscos. 
d) devem ser notificados todos os eventos ocorridos após a vacinação, exceto aqueles coincidentes à 
vacinação. 
 
15. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018/Adaptada) O calendário vacinal do adolescente orienta a 
vacinação por Meningococcica C não conjugada, Triplice viral e HPV, dentre outras. Considerando a 
situação vacinal, assinale a alternativa que contém as orientações básicas e corretas. 
 

a) Meningococcica C – 2 doses e 1 reforço, Tríplice viral - 2 doses, e HPV - duas doses (meninas de 9 a 14 

e meninos de 11 a 14 anos). 

b) Meningococcica C - 2 doses, Tríplice viral - 2 doses e HPV - 3 doses (meninas e meninos de 11 a 14 anos). 

c) Meningococcica C - 1 dose, Tríplice viral - 3 doses, e HPV - 3 doses (meninas e meninos de 9 a 14 anos). 

d) Meningococcica C - 2 doses, Tríplice viral - 1 dose, e HPV - 2 doses (meninas e meninos de 9 a 14 anos).  

 

Urgência, Emergência e Clínica Médica 
 
1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Em PCREH, a RCP, no que se refere às ventilações, apresentam 
aspectos a se considerar. Assim, analise as proposições abaixo e, considerando V para verdadeiro e F para 
falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
(  )  O uso da BVM requer considerável prática e deve ser feito na presença de dois socorristas: um 
responsável pelas compressões e outro por aplicar as ventilações com o dispositivo. 
(  )  Quando uma via aérea avançada estiver instalada, o primeiro socorrista deve administrar 
compressões torácicas continuas, e o segundo socorrista, aplicar uma ventilação a cada 10 segundos - 
cerca de 6 ventilações por minuto. Não se devem pausar as compressões para aplicar as ventilações, em 
caso de via aérea avançada instalada. 
(   )  Profissionais de saúde e socorristas leigos podem hesitar em realizar ventilações boca a boca. Assim, 
é indicada a utilização de uma máscara de bolso (combitube®) para realização das ventilações. 
 
a) V / V / V 
b) V / F / V 
c) V / F / F 
d) F / V / F 
 
2. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018/Adaptada) Paciente do sexo masculino, branco, engenheiro 
civil, participava de uma competição de atletismo de rua, de 10Km de extensão. Ao final da prova, 
apresentou perda súbita de consciência. Foi atendido no local por equipe de resgate, que diagnosticou 
PCR. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) foram iniciadas, utilizando-se um desfibrilador 
externo automático (DEA) para monitoramento e conduta, se indicado. O traçado pode ser observado na 
figura a seguir.  
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De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta. 
 
a) Trata-se de taquicardia ventricular, sendo indicado cardioversão elétrica. 
b) Trata-se de assistolia, sendo indicado cardioversão química e mecânica. 
c) Trata-se de fibrilação ventricular, sendo indicada desfibrilação elétrica.  
d) Trata-se de AESP, sendo indicado cardioversão química e mecânica. 
 
3. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Durante a reanimação de um lactente com 
peso de 6.200g, foi prescrito 0,1ml/Kg de epinefrina 1:10.000 por via endovenosa, em bolus. O 
procedimento correto é 
 
a) diluir 1ml da droga em 10ml de soro fisiológico 0,9% e administrar 0,62ml da diluição. 
b) diluir 1ml da droga em 9ml de soro fisiológico 0,9% e administrar 0,62ml da diluição. 
c) aspirar 0,62ml da droga, completar com soro fisiológico 0,9% até atingir 1ml e administrar. 
d) diluir 1ml da droga em 10ml de soro fisiológico 0,9% e administrar 6,2ml da diluição. 
 
4. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) A capnometria é a medida da pressão parcial 
de CO2 identificada durante a expiração. Ao instalar o capnógrafo em um paciente durante a reanimação, 
foi identificada a seguinte onda: 

 
Ao analisar a imagem, percebe-se que o paciente 
 
a) quando em PCR prolongada, pode-se terminar os esforços de ressuscitação. 
b) apresenta eliminação normal de CO2. 
c) precisa de mais aporte de oxigênio. 
d) está em hiperventilação. 
 
5. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) A Cinemática do Trauma é o processo de 
avaliação de cena do acidente, com o objetivo de determinar as lesões resultantes do evento. As colisões 
ocorrem em várias direções, influenciando a gravidade das lesões. Sendo assim, nos acidentes 
automobilísticos onde ocorrem 
 
a) os capotamentos, são muito frequentes as lesões de coluna vertebral. 
b) as colisões frontais, as principais lesões são de coluna cervical. 
c) as colisões traseiras, as principais lesões são de joelho e tórax. 
d) as colisões laterais, quando ocorre do lado do motorista, predispõe a lesão de fígado;  quando ocorre 
do lado do passageiro, predispõe a lesão de baço. 
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6. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Considerando a abordagem ao paciente 

politraumatizado, a etapa C tem o objetivo de estimar as condições de oxigenação dos tecidos, por meio 

da 

 

a) abertura das vias aéreas com controle cervical e verificação da respiração. 
b) verificação da presença de hemorragias e suas complicações, pulso fraco, hipotensão, cianose e 
enchimento capilar. 
c) presença de sinais sugestivos de hipoxemia, como a má expansibilidade torácica. 
d) verificação do pulso, enchimento capilar, coloração da pele, temperatura e presença de grande 
hemorragia. 
 
7. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) D.E.R. de 58 anos com HD de Pneumonia queixa-se  de dor torácica 

ao tossir, com expectoração espessa e amarelada, intenso cansaço, com frio desproporcional à 

temperatura ambiente, inapetência há 5 dias. Ao exame físico apresentava FR=36, respiração superficial, 

com presença de roncos disseminados no pulmão esquerdo; pulso radial 92/min, rítmico e forte, 

PA=160x110mmHg; temperatura axilar = 37,8°C. Sobre o caso, analise as assertivas abaixo. 

I. A oxigenoterapia em baixo fluxo é ideal para o paciente, pois evita o desenvolvimento de DPOC. 
II. A frequência cardíaca do paciente com pneumonia diminui devido à sobre carca imposta pelo trabalho 
ventilatório e pela hipertermia. 
III. A umidificação e a fluidificação da árvore brônquica ajudam a liquefazer as secreções e aliviam a 
irritação traqueobrônquica. 

IV. Se a pessoa com pneumonia não conseguir eliminar as secreções, ela deve manter a hidratação, ser 
encorajada a deambular ou fazer exercícios respiratórios e tentar expectorar. 
É correto o que se afirma apenas em 

 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I e II. 

d) III e IV. 

 

8. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) O exame de gasometria apresentou os seguintes resultados - pH= 

7,3; pCO2 = 60 mmHg; HCO3 = 30 mEq/l. Assinale a alternativa correta quanto ao resultado do exame. 

 

a) Acidose respiratória parcialmente compensada. 
b) Alcalose respiratória plenamente compensada. 
c) Trata-se de resultado de exame normal. 
d) Alcalose metabólica parcialmente compensada. 
 
9. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Um paciente com a seguinte gasometria (pH: 7,50; pCO2: 30mmHg; 
pO2: 100mmHg; HCO3: 25mEq/l) comumente apresenta 
 

a) eupneia. 
b) insuficiência renal. 
c) hiperventilação. 

d) vômitos. 
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Doenças Transmissíveis e CME 

 
1. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) A prova tuberculínica (PT) é um teste diagnóstico de infecção 
latente pelo M. tuberculosis (ILTB) que se baseia em uma reação de hipersensibilidade cutânea após a 
aplicação do PPD por via intradérmica. Assinale a alternativa que NÃO corresponde corretamente às 
orientações dobre a PT. 
 
a) A leitura deve ser realizada em 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendido por até 96 horas. 
b) O PT sofre interferência da vacinação BCG e de micobactérias não tuberculosas (MNT) mas não 
sensibiliza não infectados, mesmo que repetido várias vezes. 
c) para testar a viragem tuberculínica, a segunda PT deve ser realizada dezoito semanas após a primeira, 
uma vez que, antes desse período, a pessoa pode se encontrar na janela imunológica. 
d) Quando um indivíduo está infectado pelo Mycobacterium tuberculosis e não reage à tuberculina, esse 
fenômeno é conhecido como anergia tuberculínica.  
 
2. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Durante uma campanha de busca ativa de prováveis portadores de 
tuberculose, um técnico de enfermagem questiona sobre a coleta de escarro. O enfermeiro deve explicar 
sobre a coleta, relatando que uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida 
após esforço de tosse, e não a que se obter da faringe, tampouco a que contém somente saliva. Nesse 
caso, assinale a alternativa que apresenta o volume ideal de escarro para que o exame de baciloscopia 
seja realizado adequadamente. 
 
a) 5 ml a 10 ml.  c) 7 ml a 12 ml. 
b) 2 ml a 4 ml.   d) 10 ml a 15 ml. 
 
3. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) A Sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema 
pallidum. Pode se manifestar em três estágios. Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o 
teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes. Visando o aumento da doença no Brasil 
(somente em 2017 atingiu 119 mil pessoas) e a necessidade de orientar corretamente o portador, assinale 
a alternativa que contempla corretamente essas informações. 
 
a) Nas duas primeiras fases, os sintomas são menos evidentes. Mesmo assim, o paciente deve ser 
encorajado a iniciar o tratamento o quanto antes. 
b) Os primeiros sintomas da doença são pequenas feridas nos órgãos sexuais e linfonodos palpáveis que 
surgem entre a 7 e 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado. 
c) O portador de sífilis pode apresentar sorologia negativa por até 90 dias, devendo ser orientado a repetir 
os exames após esse prazo. 
d) O paciente deve ser orientado a usar preservativo de barreira durante o ato sexual, sendo esta a única 
forma de transmissão da doença. 
 
4. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) É(São) efeito(s) colatera(l)is esperado(s) (comuns) no uso da 
Zidovudina para o tratamento do HIV 
 

a) intoxicação neurológica. 

b) hepatite fulminante. 

c) acidose metabólica. 

d) anemia grave e granulocitopenia. 
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5. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Em um paciente com eosinofilia suspeita-se ser portador de uma 
doença 
 
a) parasitária.   c) bacteriana. 
b) viral.   d) fúngica. 
 
6. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017)  Assinale a alternativa que correlaciona 
corretamente doenças virais e bacterianas. 
 
a)  VIRAIS: Escarlatina, Coqueluche, Difteria, Leptospirose. BACTERIANAS: Caxumba, Dengue, Raiva, 
Varíola. 
b) VIRAIS: Caxumba, Dengue, Raiva, Varíola. BACTERIANAS: Escarlatina, Coqueluche, Difteria, 
Leptospirose. 
c)  VIRAIS: Caxumba, Varíola, Escarlatina, Coqueluche. BACTERIANAS Difteria, Leptospirose, Dengue, 
Raiva. 
d) VIRAIS: Leptospirose, Dengue, Difteria, Varíola. BACTERIANAS: Caxumba, Raiva, Escarlatina, 
Coqueluche. 
 
7. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Notificação compulsória é um registro que obriga e 
universaliza as notificações, visando o rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Para 
construir o Sistema de Doenças de Notificação Compulsória (SDNC), cria-se uma Lista de Doenças de 
Notificação Compulsória (LDNC), cujas doenças são selecionadas através de determinados critérios como 
magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de 
controle, compromisso internacional com programas de erradicação, etc. Assinale a alternativa que 
contém doenças que devem ser notificadas imediatamente (em até 24 horas). 
 
a) Hanseníase, Sífilis grave, Sarampo. 
b) HIV, SARS, Rubéola grave. 
c) Leishmaniose, Tuberculose, Poliomielite. 
d) Rubéola Congênita, Varicela grave, Tétano. 
 
8. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Itens embalados e estocados adequadamente mantém-se 
com a esterilidade preservada por até 6 meses, desde que nenhum evento afete a condição da 
integridado, por exemplo, cair no chão, ser apertado com elástico. De acordo com o preconizado pela 
ANVISA (2012), a dala de de uso definida como "prazo estabelecido em cada instuição, baseado em um 
plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência das embalagens, eventos 
relacionados ao seu manuseio (estocagem em gavetas, empilhamento de pacotes, dobras das 
embalagens), condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e rotatividade do estoque 
amazenado". Um dos itens fundamentais nesse quesito é o lacre (fita adesiva) ou rótulo de identificação 
da embalagem. Assinale a alternativa que considera corretamente os elementos obrigatórios para 
identificaçao do lacre. 
 
a) Nome do produto; Número do lote; Data da esterilização; Data limite de uso; Método de esterilização; 
Nome do responsável pelo preparo. 
b) Nome do procedimento; Número do procedimento; Data limite de uso; Método de limpeza e 
esterilização; Nome do responsável pelo preparo. 
c) Nome do artigo; Número de codificação; Data da esterilização; Data limite de uso; Método de 
desinfecção; Nome do RT. 
d) Nome do procedimento; Número do lote; Data da esterilização; Método de limpeza; Nome do RT. 
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CEPE, Diagnóstico e Administração em Enfermagem 

 

1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Sobre o Código de Ética de Enfermagem, relacione as colunas 

abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

1. Imperícia 

2. Negligência 

3. Imprudência 

4. Inação 
(  )  Consiste na incompetência, inexperiência ou inabilidade. Envolve o despreparo prático ou teórico 
para o exercício profissional. 
(  )  Culpa profissional e o indivíduo que age ou deixa de agir (quando era esperado legalmente que ele o 
fizesse) poderá ser responsabilizado por sua conduta. 
(  )  Inação, omissão ou não fazer algo que deveria ser realizado e que era esperado do profissional por 
obrigação legal ou contratual. Engloba também a desatenção, o descuidar ou a desídia. 
(  )  Inação, omissão ou não fazer algo que deveria ser realizado e que era esperado do profissional por 
obrigação legal ou contratual. Engloba também a desatenção, o descuidar ou a desídia. 
 
a) 2 / 3 / 4 / 1 
b) 1 / 4 / 2 /3  
c) 3 / 2 / 4 / 1  
d) 4 / 1 / 3 / 2 
 
2. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) São artigos descritos corretamente no Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem EXCETO 

 

a) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos éticos e culturais, em beneficio da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

b) ter acesso às informações relacionadas à pessoa família e coletividade, necessárias ao exercício 

profissional, exceto quando esta causa sofrimento degradação ou injuria à vida humana. 

c) encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos temos da lei. 

d) respeitar no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar 

aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida. 

 

3. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Observe a charge a seguir e assinale a alternativa que, 

segundo o Novo Código de Ética de Enfermagem, descreve a conduta profissional em caso de falta de 

condições de trabalho para enfermagem. 
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I. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos a danos e violências física e psicológica à saúde 

do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de 

enfermagem. 
II. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e 

das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os 
parâmetros e limites da legislação vigente. 

III. Prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de 
suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reinvindicatórios da categoria. 

IV. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão 
ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura, conforme complexidade do 
paciente. 

 
a) I, II, III e IV   c) II e IV, apenas. 
b) I, II e III, apenas.  d) II, III e IV, apenas. 
 
4. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Durante o atendimento a um paciente 
desidratado, foi solicitada a punção de um acesso intraósseo a um enfermeiro que nunca realizou o 
procedimento. O profissional se negou a realizá-lo, alegando que não se sentia preparado e seguro para 
tal. O profissional está 
 
a) certo, e o profissional deve “comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam 
dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional”. 
b) errado, pois trata-se de uma situação de emergência. 
c) errado, pois o profissional deve aproveitar a oportunidade para “aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da 
profissão”. 
d) certo, pois, de acordo com o Código de Ética Profissional, este deve “avaliar criteriosamente sua 
competência técnica, científica, ética e legal, e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de 
desempenho seguro para si e para outrem”. 
 
5. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) BNH, 80 anos, nascida na Alemanha, viúva, dois filhos. Graduada 
em Relações Públicas. Foi institucionalizada após o falecimento de seu esposo. Diagnóstico médico: 
Demência de Alzheimer. Medicamento em uso: Cloridrato de Memantina 10 mg 2x/dia. Ao exame físico: 
MEEM abaixo do calor de corte para grau de escolaridade, consciente, desorientação temporal e espacial, 
fala desconexa, força motora preservada, usa óculos, boca com língua saburrosa, sujidade nas unhas dos 
pés, recusa trocar a blusa; abdômen globoso e flácido, RH+, evacuação e diurese sem alterações. Sobre 
as proposições a seguir, analise-as e, considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 
(    ) Comunicação verbal prejudicada caracterizado por MEEM abaixo do valor de corte para grau de 
escolaridade, desorientação temporal e espacial, fala desconexa. 
(    ) Confusão crônica relacionada à doença crônica que ocorre devido à degeneração neuronal progressiva 
da região córtex cerebral. O paciente evolui com progressiva perda da memória, acompanhada de perdas 
cognitivas e de linguagem, provocando alterações do pensamento, julgamento e comportamento social. 
(    ) Déficit de Autocuidado é devido ao prejuízo cognitivo (apraxia) e degeneração do sistema nervoso 
central relacionado à execução das Atividades Básicas de Vida Diária, que tem características definidoras 
que sustentam esta clínica como: língua saburrosa, sujidade nas unhas dos pés e recusa para trocar a 
blusa. 
 
a) F / V / V 

b) F / F / V 

c) V / F / F 

d) V / V / V 
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6. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Os Diagnósticos de Enfermagem “Integridade da pele prejudicada” 

e “Integridade Tissular prejudicada” se diferenciam em sua definição pela(o) 

 

a) patologia desenvolvida.  c) tecido acometido. 

b) agente causador da lesão.  d) tipo de lesão. 

 

7. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Caso Clínico: Paciente do gênero feminino, 27 anos, 

relatando que há 2 dias começou com falta de apetite associada a dor abdominal localizada na região do 

epigástrio. Na avaliação inicial, apresentava temperatura de 37,9°C, pulso: 100bpm, pressão arterial: 

100x60 mmHg, hipocorada (+/+4), ausculta cardiopulmonar normal. O abdômen encontrava-se sensível à 

palpação, tenso, com dor mais intensa na fossa ilíaca direita (ponto de McBurney) e descompressão 

brusca positiva. Sentia também, dor ao palpar o flanco esquerdo referida na fossa ilíaca direita. Os ruídos 
hidroaéreos eram diminuídos. Toque retal e vaginal sem anormalidades. As evidências do diagnóstico de 

enfermagem - dor aguda - presentes na paciente são: 

I. alterações na temperatura corporal e gestos protetores. 

II. diaforese e xerostomia. 

III. relato codificado de dor. 

IV. mudanças na frequência cardíaca. 

E correto o que se afirma em 

 

a) l e ll, apenas.  c) II e III, apenas. 

b) I, II, III e IV.   d) III e IV, apenas. 

 

8. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) O paciente LAS, foi internado na clínica médica com HD de 

Pneumonia. À admissão estava consciente, queixando-se de dor torácica ao tossir, com expectoração 

espessa e amarelada, intenso cansaço, com frio desproporcional à temperatura ambiente, inapetência há 

cinco dias, eliminações fisiológicas sem alterações. Refere estar preocupado com sua esposa que ficou em 

casa e que é hipertensa e diabética. Ao exame físico, apresentava FR=36, respiração superficial, com 

presença de roncos disseminados no pulmão esquerdo; pulso radial 92/min rítmico e forte, PA=160/110 

mmHg; temperatura axilar = 37,8°C; abdômen plano e indolor, com ruídos hidroaéreos normais. 

Apresentava púrpura senil nos membros inferiores; pele quente e úmida. Encontra-se caquético e 

desidratado. Foram eleitos Diagnósticos de Enfermagem Reais que estão descritos abaixo, EXCETO: 

 

a) desobstrução ineficaz de vias aéreas.  

b) nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais. 

c) risco de infecção.  

d) fadiga. 

 

9. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) _____________________ é um procedimento da avaliação dos 

recursos organizacionais, “voluntário", periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da 

assistência com base em padrões previamente aceitos. O termo que define corretamente a frase acima é 

 

a) Acreditação. 

b) Treinamento. 

c) Comando. 

d) Organização. 
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10. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Para a prestação dos serviços de 

enfermagem, o enfermeiro deve realizar a previsão da quantidade de profissionais de acordo com 

determinadas características do serviço de saúde, do serviço de enfermagem e do paciente. Para tal, este 

deve realizar o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem. Sobre o assunto assinale a 

alternativa com a correta descrição das características do serviço de saúde, do serviço de enfermagem e 

do paciente, respectivamente, para a realização do dimensionamento do quadro de profissionais de 

enfermagem.  

 
 Características do serviço de saúde 

 
Características do serviço 

de enfermagem 
 

Características do 
paciente 

 
a) Aspectos técnicos - científicos e 

administrativos: dinâmica de 
funcionamento das unidades nos 
diferentes turnos; modelo gerencial; 
modelo assistencial, dentre outras.  
 

Atribuições e competências, 
específicas e colaborativas, 
dos integrantes dos 
diferentes serviços e 
programas 

Grau de dependência 
em relação à equipe 
de enfermagem e 
realidade 
sociocultural. 
 

b) Missão; visão; recursos materiais e 
financeiros; tecnologia e complexidade 
dos serviços e/ou programas, dentre 
outras. 
 

Atribuições e competências, 
específicas e colaborativas, 
dos integrantes dos 
diferentes serviços e 
programas 

Grau de dependência 
em relação à equipe 
de enfermagem. 
 

c) Missão; visão; recursos materiais e 
financeros; tecnologia e complexidade 
dos serviços e/ou programas, dentre 
outras. 

Dinâmica de funcionamento 
das unidades nos diferentes 
turnos; modelo gerencial; 
modelo assistencial; 
indicadores de qualidade 
gerencial e assistencial, 
dentre outras. 

Grau de dependência 
em relação à equipe 
de enfermagem e 
realidade 
sociocultural. 

d) Missão; visão; porte, política de pessoal, 
recursos materiais e financeiros; 
estrutura organizacional e física, dentre 
outras. 
 

Jornada de trabalho; carga 
horária semanal; padrões 
de desempenho dos 
profissionais; índice de 
segurança técnica, dentre 
outras. 

Grau de dependência 
em relação à equipe 
de enfermagem. 
 

 

11. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) O mapa de consumo de material de uma unidade básica de saúde 

apresentou consumo de seringas de 3 ml conforme segue: 

Abril = 200 

Maio = 250 

Junho = 180 

Assinale a alternativa que apresenta o cálculo correto da cota mensal. 

 

a) 282. 

b) 299. 

c) 366. 

d) 312. 
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Administração de Medicamentos 

 

1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Foi prescrita para a menor MRN, Gentamicina. Sabendo-se que a 

dose indicada é de 7,5mg/Kg/dia, de 8 em 8 horas e que MRN pesa 6 Kg, assinale a alternativa que 

apresenta o cálculo correto da dose a ser administrada em cada horário. A apresentação disponível no 

serviço é de 10mg/ml. 

 

a) 45 ml. 

b) 1,5 ml. 

c) 0,75 ml. 

d) 0,25 ml. 

 

2. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) A paciente ALB solicita orientações para uso da heparina 

conforme a prescrição médica de 0,45ml SC. Na unidade, só há seringa de insulina para fazer o 

procedimento SC na aplicação de heparina. Assinale a alternativa que contém a quantidade correta em 

unidades. 

 

a) 4,5UI 

b) 45UI 

c) 14UI 

d) 41UI 

 

3. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) A hipodermóclise consiste na reposição de fluidos e 

administração de medicamentos por via subcutânea quando não há possibilidade de administração de 

medicações por via oral, devido à fragilidade vascular ou inexistência de acesso venoso periférico ou ainda 

para maior conforto e segurança do paciente e do profissional. Assinale a alternativa que contém as 

drogas que podem ser administradas por essa via 

 

a) Diazepan, ampicilina, dipirona. 

b) Diclofenaco, atropina, NPT. 

c) Fenitoína, cionazepan, metadona.  

d) Hidromorfona, dexametasona, furosemida. 

 

4. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Sobre as drogas utilizadas para o tratamento da dor assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a) O midazolan é um agente hidrossolúvel com rápido início de ação. É ansiolítico, induz à sedação rápida 

e sua principal vantagem é produzir amnésia. 

b) A Metadona é um agente anestésico de ação ultrarrápida, induzindo à sedação imediata. Tem sido 

usado com segurança em sedações de curto prazo para procedimentos dolorosos. 

c) A morfina é um potente analgésico. É frequentemente usada em pós-operatório, em situações 

associadas a dores severas e na manutenção de pacientes em ventilação mecânica. 

d) O Fentanil tem rápido início de ação, é 100 vezes ,aos potente que a morfina. O efeito adverso mais 

temido é a rigidez da parede torácica. 
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Saúde do Idoso, Fundamentos de Enfermagem  

e Enfermagem Cirúrgica 

 

1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) Sr. V.V.C., 71 anos, usa óculos e aparelho auditivo, está internado 

na clínica geriátrica em POI de colecistectomia, tem hábitos de vida saudável e sua família relata que seu 

único problema de envelhecimento são artroses nos pés. Seu filho precisou sair para trabalhar e deixou 

um amigo seu com o pai. Horas depois da entrevista, Sr. V.V.C. apresenta-se inquieto no leito, não 

obedece às ordens simples, não apresenta déficit motor e suas pupilas estavam isocóricas e 

fotorreagentes, o AVP foi perdido e sua PA está 90X50mmHg. O médico avaliou e deu o diagnóstico  de 

Estado Confusional Agudo (ECA) e iniciou medidas intervencionistas para a correção da causa. Dos itens 

a seguir, assinale o que NÃO é um fator de risco apresentado por este paciente que pode estar associado 

ao ECA. 

 

a) Idade avançada - 71 anos. 

b) POI de colecistectomia. 

c) Hipotensão. 

d) Artrose. 

 

2. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) LP caracterizada por perda da pele em sua espessura total e perda 

tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou 

escara estável (isto é, seca, aderente, sem eritema ou flutuação). (NPUAP, 2016). Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente a classificação da LP descrita anteriormente. 

 

a) Estágio 3. 

b) Estágio 4. 

c) Não classificável. 

d) Tissular profunda. 

 

3. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) A sigla TIME refere-se ao tipo de lesão e às características do 

tecido lesionado. Relacione a coluna da direita (característica do tecido) com a da esquerda (fisiopatologia 

da ferida) e assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência. 

 

T Tecido inviável ou deficiente. 1 Migração lenta das células e maceração da 

margem. 

I Infecção ou inflamação. 2 Matriz defeituosa e detritos que impedem a 

cicatrização. 

M Desequilíbrio de umidade. 3 Alta carga bacteriana ou de mediadores 

químicos (citoquinas, proteases). 

E Margem da ferida não avançada. 4 Anormalidades da matriz extracelular ou 

atividade anormal das proteases. 

 

a) T-1 / I-2 / M-3 / E-4 

b) T-2 / I-3 / M-1 / E-4 

c) T-4 / I-1 / M-2 / E-3 

d) T-3 / I-4 / M-2 / E-1 
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4. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2020) [...] As medidas antropométricas tais como peso, altura, 
circunferência de cintura e circunferência de quadril são utilizadas para o diagnóstico do estado 
nutricional (desnutrição, excesso de peso e obesidade) e avaliação dos riscos para algumas doenças 
(diabetes mellitus, cardiopatias e hipertensão arterial sistêmica) em crianças, adultos, gestantes e idosos. 
A circunferência da cintura é medida no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca 
ântero-superior. Sua medida está altamente associada ao risco cardiovascular, sendo considerado como 
normalidade valores diferentes para homens e mulheres. Assinale a alternativa correta para valores 
considerados normais. 
 
a) Menores que 94 cm para homens e 80 cm para mulheres. 
b) Menores que 90 cm para homens e 84 cm para mulheres. 
c) Menores que 89 cm para homens e 79 cm para mulheres. 
d) Menores que 84 cm para homens e 78 cm para mulheres. 
 
5. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Associe as regiões apontadas aos seus 
respectivos nomes de ossos do pé humano. 

 
a) A - Falange proximal; B - Cuneiforme lateral; C - Cuneiforme intermediário; D - Tarso; E - Cuneiforme 
médio; F - Navicular. 
b) A - 1º Metatarso; B - Cuboide; C - Navicular; D - Pisiforme; E - Tálus; F - Cuneiforme lateral. 
c) A - 1º Metatarso; B - Cuneiforme médio; C - Cuneiforme intermediário; D - Tálus; E - Cuneiforme lateral; 
F - Cuboide. 
d) A - 1º Metacarpo; B - Pisiforme; C - Lunato; D - Piramidal; E - Escafóide; F - Capitato. 
 
6. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Preencha as lacunas com as palavras corretas 
relacionadas à função do glomérulo. 
O glomérulo é uma rede ou um novelo de capilares recobertos por células epiteliais. Um glomérulo pode 
ter até 50 capilares. O sangue penetra no glomérulo pela ____________________ e sai através da 
____________________. O glomérulo tem a função de ____________________ enquanto o sistema de 
____________________ absorve parte do líquido filtrado nos glomérulos.  
 
a) arteríola aferente, arteríola eferente, filtrar o sangue, túbulos coletores. 
b) arteríola aferente, arteríola eferente, filtrar a urina, néfrons. 
c) arteríola eferente, arteríola aferente, filtrar o sangue, túbulos coletores. 

d) arteríola eferente, arteríola aferente, filtrar a urina, néfrons. 

 

  



 

 

www.romulopassos.com.br 19 

1º SIMULADO DA BANCA RBO CONCURSO | LISTA DE QUESTÕES 

 

7. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) A sequência de figuras apresentadas abaixo 
representa a formação ____________________ do embrião. 

 
a) da pele. 
b) dos órgãos. 
c) do sistema reprodutivo. 
d) do sistema nervoso. 
 
8. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) A gastrulação é uma fase do desenvolvimento embrionário 
representado por 
 
a) delimitação da cavidade interna chamada blastocele. 
b) divisões mitóticas rápidas que dão origem aos blastômeros. 
c) diferenciação entre tecidos e órgãos, especialmente o sistema nervoso. 
d) surgimento do intestino primitivo e diferenciação dos folhetos germinativos. 
 
9. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o tipo de dreno e sua função. 
 
a) Portovac: sistema de drenagem fechado que utiliza uma leve sucção; indicado para uso em cirurgias 
com pouco sangramento. 
b) Penrose: dreno fechado, indicado para abcessos abdominais. 
c) Dreno JP: indicado para cirurgias abdominais, para manutenção do vácuo e aumento do volume 
drenado. 
d) Dreno de Kerr: utilizado com a finalidade de aspiração e irrigação contínua. 
 

Saúde Mental 
 
1. (Prefeitura de Leme-SP/RBO/2018) Visando a necessidade do profissional de enfermagem em 
conhecer e identificar características próprias do individuo doente mental assinale a alternativa 
INCORRETA 
 
a) Delírio é uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações A 

atividade mental organizada é reduzida. 

b) ldeias delirantes são ideias que não correspondem à realidade, mas que para o indivíduo são 

totalmente verdadeiras. 

c) Alucinações são sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas que é extremamente real 

para o paciente e ele não pode controlá-las, pois independem de sua vontade. 

d) Logorreia e a repetição, como em eco, das últimas palavras proferidas por alguém. 
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2. (Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/RBO/2017) O profissional de enfermagem deve 

identificar rápida e corretamente a propensão ao suicídio no paciente com comportamento suicida, 

objetivando evitar que este consiga efetivar o ato. São condutas de enfermagem para esse caso, EXCETO 

 
a) favorecer os sentimentos de culpa, evitando assim novas tentativas. 
b) promover a esperança. 
c) convidar o paciente a estabelecer um “contrato de não-suicídio”: busca de ajuda profissional quando 
estiver com desejo de provocar a própria morte.  
d) mobilizar recursos e apoio na equipe, família e comunidade. 
 
3. (Prefeitura de Caraícuíba-SP/RBO/2019) É(são) característica(s) encontrada(s) em portadores de 
anorexia nervosa 
 
a) É comum a compulsão por comer. 
b) Adoção de comportamentos compensatórios inapropriados para prevenir ganho de peso, vômito auto 
induzido, abuso de laxantes ou exercícios vigorosos. 
c) Ingestão em pequeno intervalo de tempo de uma quantidade exagerada de comida.  
d) Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo com peso inferior.  
 
4. (Prefeitura de Porto Real-RJ/RBO/2018) É uma perturbação mental caracterizada por comportamento 
social fora do normal e delírio. Apresenta também pensamento confuso ou pouco claro, alucinações 
auditivas e diminuição da interação social. Essa alteração psíquica é chamada de 
 
a) Mania.  c) Síndrome do pânico. 
b) Ansiedade.  d) Esquizofrenia. 
 
5. (Prefeitura de Itajubá-MG/RBO/2020) Fármaco largamente utilizado em doenças psíquicas, a 
Risperidona é indicada para tratamento de 
 
a) Sonolência.  c) Estresse pós-traumático. 
b) Psicoses.  d) Enurese noturna. 
 
6. (Prefeitura de Itajubá-MG/RBO/2020) _______________________ é um distúrbio psíquico de caráter 
depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está intimamente ligada à vida 
profissional. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

a) Esquizofrenia.  c) Ansiedade. 

b) Transtorno Bipolar. d) Síndrome de Burnout. 

 

7. (Prefeitura de Descalvado-SP/RBO/2018) Considerando as recomendações para o dimensionamento 

de pessoal de enfermagem para as unidades de atendimento à saúde mental, a proporção 

profissional/paciente, nos diferentes turnos de trabalho deve ser seguida conforme as recomendações 

dispostas nas alternativas a seguir, EXCETO: 

 

a) CAPS I - 1 profissional para cada 16 pacientes. 

b) CAPS II 9 (Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 1 profissional para cada 6,6. 

c) CAPS Infantil e Adolescente - 1 profissional para cada 8 pacientes. 

d) CAPS III (Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 1 profissional para cada 24 pacientes. 
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