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TJ - SC/FGV/2018 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
  
1. (TJ - SC/FGV/2018) Devido a um aumento significativo dos casos de gripe na população de um 
determinado estado, alguns órgãos públicos, onde existem serviços de saúde próprios, resolveram, em 
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, vacinar o público-alvo de sua organização, o que inclui 
também as crianças que frequentam as creches institucionais. Nesse caso, os profissionais de saúde 
devem observar a idade mínima para aplicação da vacina influenza, que é de: 
a) 6 meses.   
b) 9 meses.   
c) 10 meses.   
d) 12 meses.   
e) 15 meses. 
 
2. (TJ - SC/FGV/2018) Carla, 28 anos, procurou o posto de saúde para tomar a vacina contra a febre 
amarela, pois em alguns dias iria viajar para um município considerado área de risco. Ela informou ao 
profissional de saúde que tem um filho de 4 meses e que ainda está amamentando. Nesse caso, como a 
viagem não poderá ser adiada e a vacina se faz necessária, a recomendação do Ministério da Saúde é que: 
a) o aleitamento não deve ser suspenso, pois não há evidências de transmissão pelo leite materno. 
b) o aleitamento materno deve ser suspenso por cinco dias após a vacinação e depois pode ser retomado 
normalmente. 
c) o aleitamento materno não deve ser suspenso, uma vez que a vacina é indicada para crianças a partir 
dos 4 meses. 
d) o aleitamento materno deve ser suspenso, preferencialmente, por 28 dias após a vacinação. 
e) a vacina não deve ser aplicada e a paciente precisa ser orientada a fazer uso de repelente e evitar áreas 
de mata. 
 
3. (TJ - SC/FGV/2018) Ao iniciar o pré-natal, uma gestante teve prescrição de suplementação de ferro e 
ácido fólico, a ocorrer durante toda a gestação. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde como 
parte do cuidado no pré-natal, que tem como um dos objetivos: 
a) suprir uma eventual deficiência nutricional da gestante. 
b) reduzir o risco de baixo peso da criança ao nascer. 
c) prevenir a incidência de anemia falciforme neonatal. 
d) evitar que uma anemia evolua para leucemia gestacional. 
e) reduzir o risco de má-formação congênita. 
 
4. (TJ - SC/FGV/2018) Um dos procedimentos necessários após o nascimento é a clampagem do cordão 
umbilical, que deve ser realizada: 
a) logo após sua secção.     
b) após a etapa de dequitação.     
c) somente em uma unidade hospitalar. 
d) após a exteriorização da placenta. 
e) assim que cessarem suas pulsações. 
 
5. (TJ - SC/FGV/2018) Um dos cuidados de saúde prestados ao recém-nascido em condições clínicas 
normais é a administração de vitamina K, logo após o nascimento, para prevenção de sangramento. Nesse 
caso, a dose e a via de administração recomendadas, são respectivamente: 
a) 0,5 mg - intradérmica. 
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b) 0,5 mg - subcutânea. 
c) 1 mg - intramuscular ou subcutânea. 
d) 1 mg - exclusivamente intramuscular. 
e) 2 mg - exclusivamente subcutânea. 
 
6. (TJ - SC/FGV/2018) Considerando as disposições acerca da organização e do funcionamento dos 
serviços de urgência e emergência, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Serviço de Urgência e Emergência deve garantir, conforme o perfil assistencial, o acesso independente 
para pediatria. 
II. A classificação de risco deve considerar o grau de necessidade do paciente, e a ordem de atendimento 
deve dar-se de acordo com os protocolos clínicos do serviço. 
III. O principal critério para determinar um quadro clínico como sendo de ”urgência” é o risco iminente de 
morte. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
a) I.    
b) II.     
c) III.    
d) I e II.    
e) II e III. 
 
7. (TJ - SC/FGV/2018) Diante de uma situação em que uma criança (responsiva) apresenta início súbito de 
grave dificuldade respiratória, sinal de angústia e não consegue tossir ou emitir qualquer som (tosse 
silenciosa), o profissional de saúde deve: 
a) estimular a tosse vigorosa.     
b) realizar ventilação mecânica.    
c) orientar manobra de Valsalva. 
d) manter a criança em observação. 
e) executar a manobra de Heimlich. 
 
8. (TJ - SC/FGV/2018) Paulo, 40 anos, fumante, foi ao serviço médico do seu trabalho pois não estava se 
sentindo bem. Antes de ser atendido sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foi prontamente socorrido 
pelos profissionais de saúde presentes, que iniciaram, adequadamente, a ressuscitação cardiopulmonar 
por meio de: 
a) 30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações. 
b) 2 ventilações seguidas de 30 compressões torácicas. 
c) 15 compressões torácicas seguidas de 5 ventilações. 
d) 5 ventilações seguidas de 15 compressões torácicas. 
e) 20 compressões torácicas seguidas de 5 ventilações. 
 
9. (TJ - SC/FGV/2018) De acordo com os protocolos seguidos no suporte básico de vida para adultos, 
recomenda-se que as compressões torácicas realizadas na ressuscitação cardiopulmonar sejam na 
frequência de: 
a) 40 a 60/minuto.      
b) 60 a 80/minuto.      
c) 70 a 90/minuto. 
d) 80 a 100/minuto. 
e) 100 a 120/minuto. 
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10. (TJ - SC/FGV/2018) Enquanto realizava o exame físico de um paciente, o enfermeiro observou que ele 
apresentava ingurgitamento jugular em posição semi-sentada. Esse é um sinal importante, que deve 
alertar para um possível quadro de: 
a) pneumonia.       
b) lesão medular.      
c) hipertireoidismo. 
d) insuficiência cardíaca. 
e) acidente vascular cerebral. 
 
11. (TJ - SC/FGV/2018) Em um eletrocardiograma (ECG), os eletrodos são responsáveis por fornecer as 
derivações que darão origem aos traçados, por isso é importante que sejam posicionados da forma 
correta. Em um ECG padrão, os eletrodos posicionados nos membros (braços e pernas) fornecem as 
seguintes derivações: 
a) I, II, III e IV.      
b) V1, V2, V3 e aVF.      
c) I, II, III, IV e aVL. 
d) V1, V2, V3, V4 e aVR. 
e) I, II, III, aVR, aVL e aVF. 
 
12. (TJ - SC/FGV/2018) Senhora Marta, 48 anos, diabética e hipertensa, foi internada na UTI com quadro 
de insuficiência hepática, que se agravou, levando-a a um estado de coma. Durante a avaliação, o 
enfermeiro verificou que a paciente apresentava: abertura ocular após pressão no leito ungueal; gemidos 
em resposta ao estímulo verbal; e flexão lenta do membro superior ao nível do cotovelo como resposta 
motora.  Considerando os parâmetros da Escala de Coma de Glasgow (e suas modificações), o escore 
atingido corresponde a: 
a) 5 pontos.   
b) 7 pontos.   
c) 9 pontos.   
d) 10 pontos.   
e) 11 pontos. 
 
13. (TJ - SC/FGV/2018) No atendimento a um paciente politraumatizado, o colar cervical é um dispositivo 
importante para a imobilização, pois limita os movimentos da coluna cervical e ajuda a sustentar o 
pescoço, protegendo a coluna de compressão. No entanto, seu uso é contraindicado quando: 
a) o paciente referir dor de cabeça intensa. 
b) o paciente estiver inconsciente. 
c) o alinhamento da cabeça não puder ser obtido. 
d) houver sangramento na região do pescoço. 
e) for necessário imobilizar o paciente sentado. 
 
14. (TJ - SC/FGV/2018) José, 55 anos, apresentou alterações eletrolíticas emergenciais, sendo informado 
pelo médico que seria necessário iniciar o procedimento de hemodiálise. Nesse caso, o médico optou por 
um método dialítico intermitente, qual seja: 
a) hemodiálise convencional.     
b) anticoagulação com citrato.     
c) hemodiálise venosa contínua. 
d) hemofiltração venovenosa contínua. 
e) hemodiafiltração venovenosa contínua. 
15. (TJ - SC/FGV/2018) Ao fazer a distribuição da equipe de enfermagem de uma unidade de cuidados 
intermediários, o enfermeiro responsável considerou, entre outros fatores, os parâmetros de proporção 
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profissional/paciente recomendados para esse dimensionamento, que é de 1 profissional de enfermagem 
para: 
a) 6 pacientes.  
b) 4 pacientes.   
c) 3 pacientes.   
d) 2 pacientes.   
e) 1 paciente. 
 
16. (TJ - SC/FGV/2018) O chefe de enfermagem de uma instituição de saúde precisou apresentar um 
relatório em que constasse, entre outros dados, a quantidade adequada de horas de enfermagem para a 
assistência nas 24 horas de cada unidade de internação (UI). Com base nos parâmetros recomendados, a 
proporção correta é: 
a) 2 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo. 
b) 4 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 
c) 6 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência. 
d) 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado semi-intensivo. 
e) 15 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo. 
 
17. (TJ - SC/FGV/2018) Durante uma reunião de trabalho foram apresentadas diversas reclamações, todas 
direcionadas a um determinado gestor e que, em linhas gerais, diziam respeito ao seu estilo de liderança, 
classificado pela maioria como sendo totalmente autocrático. Com base nos estilos básicos de liderança, 
pode-se afirmar que uma das características da liderança autocrática é: 
a) limitada participação do líder nos debates. 
b) alta liberdade para tomada de decisão em grupo. 
c) centralização das decisões e escolhas na figura do líder. 
d) abstenção do líder nas divisões de tarefas. 
e) participação do grupo na elaboração dos protocolos. 
 
18. (TJ - SC/FGV/2018) O gestor de uma determinada organização decidiu testar um novo método de 
avaliação de desempenho, que consistia basicamente em todos os trabalhadores, independentemente da 
sua posição hierárquica, serem simultaneamente avaliadores (conservando o anonimato) e avaliados. 
Esse método é denominado: 
a) autoavaliação.        
b) avaliação 360°.      
c) avaliação por resultados. 
d) avaliação por objetivos. 
e) avaliação pelo superior hierárquico. 
  
19. (TJ - SC/FGV/2018) Após uma auditoria interna, os funcionários de um setor realizaram algumas ações 
objetivas sobre uma não conformidade potencial, apontada pelos auditores, com vistas a evitar sua 
ocorrência. Nesse caso, os funcionários realizaram uma: 
a) ação preventiva.      
b) fiscalização regular.      
 c) ação corretiva. 
d) inspeção concorrente. 
e) perícia operacional. 
 
20. (TJ - SC/FGV/2018) Ao fazer a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou 
intervenções de enfermagem que serão realizadas na assistência ao paciente, o enfermeiro está 
executando a seguinte etapa do processo de enfermagem: 
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a) implementação.      
b) planejamento. 
c) histórico.     
d) avaliação. 
e) diagnóstico. 
 
21. (TJ - SC/FGV/2018) Durante o atendimento o enfermeiro verificou que o paciente apresentava alguns 
sinais de ventilação inadequada, chegando ao diagnóstico de “padrão respiratório ineficaz”. Para isso, 
foram consideradas, entre outras, algumas características definidoras desse diagnóstico. Uma dessas 
características é: 
a) ansiedade.       
b) hipoventilação.      
c) batimentos de asa do nariz. 
d) fadiga da musculatura respiratória. 
e) deformidade da parede do tórax. 
 
22. (TJ - SC/FGV/2018) Durante um exame de palpação abdominal, o paciente se 
queixou de dor na região representada, na figura abaixo, pelo número 3. 
Essa área corresponde à seguinte região: 
a) hipocôndrio esquerdo.     
b) epigástrica esquerda.     
c) fossa ilíaca esquerda. 
d) flanco esquerdo. 
e) hipogástrica esquerda. 
 
23. (TJ - SC/FGV/2018) Ao realizar a ausculta pulmonar em uma criança, o enfermeiro observou a 
presença de sons contínuos, de alta tonalidade, semelhantes a um assobio, ouvidos durante a inspiração 
e a expiração, e que desapareciam com a tosse. O tipo de som e uma possível causa são, respectivamente: 
a) sibilos - pneumonia.      
b) estertores rudes - bronquite.    
c) sibilos - broncoespasmo. 
d) estertores finos - asma. 
e) atrito pleural - secreções. 
 
24. (TJ - SC/FGV/2018) Ao atender um paciente com suspeita de meningite, uma das ações do enfermeiro 
foi colocá-lo em posição dorsal, com os membros inferiores estendidos, e fazer a flexão da cabeça, 
observando se ele manteria os membros inferiores relaxados ou se ocorreria a flexão involuntária da 
perna. Esse teste é denominado prova ou sinal de: 
a) Kernig.       
b) Romberg.       
c) Lasègue. 
d) Lewinson. 
e) Brudzinski. 
 
 
25. (TJ - SC/FGV/2018) Uma funcionária de um órgão público, após apresentar sintomas como dor no 
punho e na mão, que progrediram para uma diminuição da sensibilidade e dificuldade em usar a mão, foi 
diagnosticada com síndrome do canal de Guyon. Um exemplo de causa ocupacional ou fator de risco para 
esse distúrbio é: 
a) digitar.       
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b) empacotar.       
c) carimbar. 
d) apertar parafuso. 
e) carregar peso. 
 
26. (TJ - SC/FGV/2018/Atualizada) Em consonância com as disposições do art. 87 da Resolução nº 
222/2018, ao orientar um membro da equipe sobre o descarte adequado de material perfurocortante, o 
enfermeiro explicou que os recipientes que acondicionam esse tipo de resíduo devem ser descartados 
quando o preenchimento atingir: 
a) 1/2 de sua capacidade.     
b) 1/3 de sua capacidade.     
c) 1/4 de sua capacidade. 
d) 3/4 de sua capacidade. 
e) 2/3 de sua capacidade. 
 
27. (TJ - SC/FGV/2018) Com base nas normas de segurança e saúde relacionadas ao risco biológico nos 
serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após 
avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. 
II. Os quartos ou enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas devem conter lavatório em seu interior. 
III. A Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT deve ser realizada em toda ocorrência de acidente 
envolvendo riscos biológicos, com exceção daquelas em que não haja o afastamento do trabalhador. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.   
 e) II e III. 
 
28. (TJ - SC/FGV/2018) As precauções baseadas na transmissão das doenças são elaboradas de acordo 
com o mecanismo de contágio das patologias, sendo classificadas em transmissão por contato, 
transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerossóis. Com base nisso, ao prestar assistência 
a um paciente com meningite meningocócica, além da precaução padrão, o profissional de saúde deve 
utilizar a precaução: 
a) para gotículas.     
b) de contato.       
c) para aerossóis. 
d) de contato + aerossóis. 
e) de contato + gotículas. 
 
 
29. (TJ - SC/FGV/2018) Seguindo as recomendações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), bem como da ANVISA, uma instituição de saúde resolveu adotar algumas medidas para prevenir 
infecções.  Dentre essas medidas, está a troca de equipo de administração intermitente a cada: 
a) 6 horas.   
b) 12 horas.   
c) 24 horas.   
d) 48 horas.   
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e) 72 horas. 
 
30. (TJ - SC/FGV/2018) Após um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, o profissional de 
enfermagem separou alguns dos materiais utilizados para posterior processamento. Entre esses estavam: 
cânula de Guedel, máscara de ambú, estetoscópio e lâmina de laringoscópio. Com base nas normas 
referentes ao processamento de produtos para saúde, o processo indicado, respectivamente, para cada 
um desses materiais, é: 
a) esterilização, desinfecção, desinfecção e esterilização. 
b) desinfecção, esterilização, limpeza e esterilização. 
c) limpeza, desinfecção, desinfecção e esterilização. 
d) desinfecção, desinfecção, limpeza e desinfecção. 
e) esterilização, esterilização, desinfecção e desinfecção. 
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SEE - PE/FGV/2016 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (SEE - PE/FGV/2016) A desinfecção é o processo de destruição de microrganismos como bactérias na 

forma vegetativa (não esporuladas), fungos, vírus e protozoários. Esse processo pode ser dividido em 

níveis baixo, médio e alto, de acordo com o espectro de destruição dos microrganismos. Assinale a opção 

que indica um composto usado na desinfecção de nível médio.  

a) Glutaraldeído 2%.       

b) Álcool a 70%.      

c) Quaternário de amônia.  

d) Ácido peracético.  

e) Peróxido de hidrogênio 3%. 

 

2. (SEE - PE/FGV/2016) Os resíduos de serviços de saúde são classificados em grupos de acordo com suas 

características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. A esse respeito, 

assinale a opção que indica resíduos do Grupo E.  

a) Lâminas de laboratório.      

b) Peças anatômicas.      

c) Sobras de alimentos.  

d) Lâminas de bisturi. 

e) Resíduos com metais pesados. 

 

3. (SEE - PE/FGV/2016) A Agenda 21 constituiu um marco importante na busca do desenvolvimento 

sustentável a médio e longo prazo e diz respeito às preocupações com o gerenciamento de resíduos, a 

partir do século XXI. Conforme as recomendações dessa agenda, relacione os itens a seguir às respectivas 

definições. 

 

1. Reutilização    

2. Recuperação    

3. Reciclagem    

4. Tratamento 

 

(   ) Transformação dos resíduos por meio de tratamentos físicos, químicos e biológicos. 

(   ) Extração de algumas substâncias dos resíduos para uso específico como, por exemplo, os óxidos de 

metais. 

(   ) Reaproveitamento cíclico de matérias-primas de fácil purificação como, por exemplo, papel, vidro e 

alumínio. 

(  ) Reaproveitamento direto sob a forma de um produto, tal como as garrafas retornáveis e certas 

embalagens reaproveitáveis. 

 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) 1 - 2 - 3 - 4.       

b) 2 - 1 - 4 - 3.      

c) 4 - 2 - 3 - 1.  

d) 3 - 1 - 4 - 2. 

e) 2 - 3 - 1 - 4. 
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4. (SEE - PE/FGV/2016) Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de infecções 

em três categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Esta classificação ira nortear a escolha do processo 

de desinfecção ou esterilização a ser utilizado. A esse respeito, relacione a categoria apresentada ao 

respectivo artigo. 

1. Crítico  (   ) Cânula de Guedel 

2. Semicrítico  (   ) Termômetro 

3. Não crítico  (   ) Fibra ótica de artroscópio 

 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) 1 - 2 - 3.    

b) 2 - 3 - 1.    

c) 3 - 2 - 1.    

d) 3 - 1 - 2.    

e) 2 - 1 - 3. 

 

5. (SEE - PE/FGV/2016) Sobre o processamento de artigos para a saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Detergentes enzimáticos facilitam a ação mecânica, reduzindo potencialmente os riscos ocupacionais, 

além de removerem a matéria orgânica e serem atóxicos e biodegradáveis. 

II. O hipoclorito de sódio é um produto instável, termossensível, fotossensível e inativado rapidamente 

em presença de matéria orgânica. 

III. A desinfecção de nível intermediário destrói todas as bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, 

vírus e parte dos esporos. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.    

b) II, apenas.    

c) III, apenas.   

d) I e II, apenas. 

 e) I e III, apenas. 

 

6. (SEE - PE/FGV/2016) O método físico de esterilização que contém somente água no estado gasoso, 

considerado a forma mais efetiva de vapor para esterilização, é denominado  

a) vapor saturado úmido.      

b) calor seco.       

c) vapor saturado seco.  

d) radiação. 

e) vapor saturado superaquecido. 

 

7. (SEE - PE/FGV/2016) A respeito do controle de qualidade e validação do processo de esterilização, 

assinale a afirmativa correta.  

a) A temperatura mínima da autoclave deve ser de 110 °C e a pressão mínima deve ser de 28 libras de 

vapor.  

b) Os indicadores classe 2 demostram que o material passou pelo processo de esterilização.  

c) Os indicadores classe 1 são projetados para testar a eficácia do sistema de vácuo das autoclaves.  

d) Os indicadores simuladores são projetados para medir um dos parâmetros críticos do processo de 

esterilização.  

e) Os indicadores multi-parâmetros são projetados para medir dois ou mais parâmetros críticos. 
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8. (SEE - PE/FGV/2016) A respeito das medidas de prevenção de infecção recomendadas para os 

dispositivos vasculares, analise as afirmativas a seguir. 

I. O cateter umbilical venoso deve ser removido logo que possível, podendo ser mantido no local no 

máximo até dez dias, desde que de forma asséptica. 

II. Os transdutores do cateter arterial periférico devem ser trocados a cada 96 horas, juntamente com os 

seus acessórios e soluções para flush. 

III. Os cateteres centrais de curta permanência inseridos em situação de emergência e sem a utilização de 

barreira máxima devem ser trocados para outro sítio assim que possível, não ultrapassando 48 horas. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.    

b) II, apenas.    

c) III, apenas.    

d) I e II, apenas.   

e) II e III, apenas. 

 

9. (SEE - PE/FGV/2016) Considerando as medidas de prevenção de infecção do trato respiratório, assinale 

V para a afirmativa correta e F para a falsa. 

(   ) As pneumonias associadas à ventilação mecânica - PAV diminuem quando a higiene oral é realizada 

com clorexidina veículo oral (0,12% ou 0,2%). 

(   ) Uma das medidas de prevenção das pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionadas à 

ventilação mecânica é manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45°, salvo na existência de 

contraindicação. 

(   ) A intubação orotraqueal aumenta o risco de sinusite, o que pode consequentemente aumentar o risco 

de PAV, portanto, recomenda-se a intubação nasotraqueal. 

(   ) A frequência da troca do circuito do ventilador influencia diretamente na incidência de pneumonias 

associadas à ventilação mecânica - PAV. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, V, F e F.    

b) F, V, F e V.    

c) V, F, V e F.    

d) F, F, V e V.    

e) F, V, V e F. 

 

10. (SEE - PE/FGV/2016) A separação dos resíduos de saúde, no momento e no local de sua geração 

segundo suas características físicas, químicas, biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos, é 

denominada  

 a) manejo.      

b) segregação.     

 c) acondicionamento.  

d) identificação. 

 e) tratamento. 
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 11. (SEE - PE/FGV/2016) Sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, analise as afirmativas 

a seguir. 

I. O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é o conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo 

de minimizar a produção de resíduos e dar um encaminhamento seguro aos resíduos gerados. 

II. A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser feita por 

adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e 

recipientes. (Redação foi alterada) 

III. O armazenamento externo consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, com licenciamento ambiental de 

acordo com as normas vigentes. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.    

b) II, apenas.    

c) III, apenas.    

d) I e II, apenas.   

e) I e III, apenas. 

 

12. (SEE - PE/FGV/2016) Com base nos critérios de identificação dos resíduos de serviços de saúde, 

assinale a opção que apresenta a correta identificação dos resíduos do Grupo C.  

a) São identificados por meio do símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e 

frases de risco.  

b) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos.  

c) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo perfurocortante.  

d) São identificados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) 

em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão material radioativo.  

e) São identificados, nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, pelas cores cinza ou preta. 

 

13. (SEE - PE/FGV/2016) A máscara PFF2 (N95) é um Equipamento de Proteção Individual - EPI que deve 

ser utilizado pelo profissional de saúde quando da assistência a pacientes com  

a) coqueluche.        

b) bronquiolite.      

c) tuberculose pulmonar.     

d) caxumba.          

e) Haemophilus influenzae. 

 

14. (SEE - PE/FGV/2016) Assinale a opção que indica as doenças que requerem medidas de precaução por 

gotículas.  

a) Herpes zoster e sarampo.     

b) Influenza A e meningococcemia.  

c) Malária e leptospirose. 

d) Gripe aviária e donovanose. 

 e) Impetigo e hanseníase. 
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15. (SEE - PE/FGV/2016) A prova tuberculínica - PT consiste na inoculação intradérmica de um derivado 

proteico do M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a esses antígenos. Com base nos critérios 

a serem seguidos na realização e interpretação desse teste, marque V para a afirmativa correta e F para 

a falsa. 

(   ) No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via intradérmica no terço médio da face 

anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 mL. 

(   ) A leitura da PT deve ser realizada 24 a 36 horas após a aplicação, podendo ser estendido para 48 horas, 

caso o paciente falte à leitura na data agendada. 

(   ) A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C e não deve ser exposta 

à luz solar direta, pois, a conservação inadequada pode influenciar o resultado do teste. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, V e F.    

b) F, V e F.    

c) V, F e V.   

d) F, F e V.   

e) V, F e F. 

 

16. (SEE - PE/FGV/2016) A comunicação da ocorrência de determinadas doenças ou agravo à saúde é 

importante, pois, auxilia a autoridade sanitária na adoção de medidas de prevenção e controle dessas 

doenças. De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica uma doença 

que deve ser notificada, em até sete dias, a partir do conhecimento de sua ocorrência.  

a) Tuberculose.   

b) Rubéola.   

 c) Cólera.    

d) Botulismo.    

e) Sarampo. 

 

17. (SEE - PE/FGV/2016) Sobre a vacina contra febre amarela, assinale a opção que apresenta a via de 

administração e a dose recomendada.  

a) Subcutânea - 0,5 mL.     

b) Intradérmica - 0,2 mL.     

c) Intramuscular - 1,0 mL. 

d) Subcutânea - 1,0 mL. 

e) Intradérmica - 0,5 mL. 

 

18. (SEE - PE/FGV/2016) De acordo com o esquema recomendado para a profilaxia antirrábica humana, 

quando o usuário já recebeu profilaxia (esquema completo) e sofreu nova exposição após 45 dias, a 

conduta a ser adotada, conforme esquema de reexposição, é a de  

a) aplicar uma dose.      

 b) aplicar duas doses.      

c) aplicar três doses. 

d) aplicar quatro doses.  

e) não tratar. 
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19. (SEE - PE/FGV/2016) A relação entre o número de óbitos por uma determinada doença em um 

determinado período e o número de pessoas acometidas por essa doença no mesmo período é 

denominada de  

a) taxa de prevalência.      

b) taxa de morbidade.      

c) taxa de mortalidade.  

d) taxa de letalidade. 

e) taxa de ataque. 

 

20. (SEE - PE/FGV/2016) A retenção urinária é um diagnóstico de enfermagem definido como o 

esvaziamento vesical incompleto. Assinale a opção que indica um fator relacionado ao diagnóstico acima.  

a) Uretrite atrófica.       

b) Inibição do arco reflexo.     

c) Hiperatividade do detrusor.  

d) Prolapso pélvico grave.  

e) Hipocontratilidade do detrusor. 

 

21. (SEE - PE/FGV/2016) Um paciente internado na clínica médica apresentou rompimento da superfície 

da pele na região sacral. Essa é uma característica definidora do seguinte diagnostico de enfermagem  

a) risco de lesão.       

b) risco de lesão térmica.    

c) integridade da pele prejudicada. 

d) integridade tissular prejudicada. 

e) risco de integridade da pele prejudicada. 

 

22. (SEE - PE/FGV/2016) No Processo de Enfermagem, a etapa que obtém informações sobre a pessoa, a 

família ou a coletividade humana e anota as respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença, é denominada etapa de  

a) implementação.   

b) planejamento.   

c) histórico.    

d) diagnóstico.    

e) avaliação. 

 

23. (SEE - PE/FGV/2016/Atualizada) Sobre a censura, uma das penalidades previstas no Código de Ética 

de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, analise as afirmativas a seguir. 

I. É uma repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem e em jornais de grande circulação.  

II. É uma admoestação, de forma reservada, que será registrada no prontuário do infrator, na presença 

de duas testemunhas. 

III. É uma multa, que obriga o infrator a pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional 

à qual ele pertence, em vigor no ato do pagamento.  

 

Está correto o que se afirma em  

a) I, apenas.     d) I e II, apenas. 

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

c) III, apenas.    



 

www.romulopassos.com.br 16 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

 24. (SEE - PE/FGV/2016) Sobre as responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem, assinale V 

para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.  

(   ) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício 

profissional.  

(   ) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e 

completa.  

(   ) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, V e F.    

b) F, V e F.    

c) V, F e V.    

d) F, F e V.    

e) V, F e F. 

 

25. (SEE - PE/FGV/2016) Em um procedimento de coleta de sangue é importante que o profissional de 

enfermagem tenha conhecimento a respeito do frasco adequado para cada tipo de exame. A esse 

respeito, relacione os frascos (cor da tampa) ao respectivo tipo de exame. 

 

1. Amarela  (   ) Hemograma 

2. Roxa  (   ) Glicemia 

3. Cinza  (   ) Teste de coagulação 

4. Azul claro  (   ) Sorologia e bioquímica 

 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) 2 - 3 - 4 - 1.    

b) 1 - 2 - 3 - 4.    

c) 2 - 4 - 1 - 3.    

d) 4 - 3 - 2 - 1.    

e) 3 - 1 - 4 - 2. 

 

26. (SEE - PE/FGV/2016) O controle das doenças não transmissíveis passa pelo conhecimento e combate 

aos fatores de risco. No caso da hipertensão arterial esses fatores de risco podem ser classificados em 

modificáveis e não modificáveis. A esse respeito, assinale a opção que indica um fator de risco não 

modificável.  

a) Etilismo.           

b) Tabagismo.         

 c) Sedentarismo.   

d) Alimentação. 

e) Hereditariedade. 

 

27. (SEE - PE/FGV/2016) Assinale a opção que indica um fator de risco associado à síndrome do túnel do 

carpo.  

a) Compressão da metade distal do antebraço.    

 b) Compressão sobre o ombro.       

 c) Compressão da borda ulnar do punho.  
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d) Pressão sobre a base da palma da mão.   

e) Fixação antigravitacional do punho. 

 

28. (SEE - PE/FGV/2016)  Assinale a opção que indica uma síndrome dolorosa localizada no cotovelo.  

a) Tenossinovite.         

b) Síndrome cervicobraqueal.       

c) Bursite.  

d) Tendinite do supra espinhoso. 

e) Epicondilite. 
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TCE - SE/FGV/2015 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (TCE - SE/FGV/2015) Uma gestante procurou o posto de saúde para tomar a vacina antitetânica. Ao 

consultar sua caderneta de vacinação, o profissional de saúde verificou que há 6 anos a paciente havia 

iniciado o esquema no qual foi aplicado apenas uma dose. Ela informou que não concluiu o esquema 

porque apresentou uma determinada reação após a aplicação da vacina e ficou receosa de tomar as doses 

seguintes. O profissional de saúde explicou que, diante desse relato, não poderia aplicar a vacina, e pediu 

que ela procurasse sua obstetra. A reação adversa que contraindica a administração de doses 

subsequentes da vacina antitetânica é:  

a) sonolência.        

b) urticária generalizada.     

c) febre superior a 39°C.  

d) linfonodomegalia. 

e) perda de apetite. 

 

2. (TCE - SE/FGV/2015) As manobras de Leopold (palpação 

obstétrica) são importantes porque ajudam a determinar a posição 

e apresentação do feto. Essas manobras são sistemáticas, divididas 

em tempos ou fases específicas. Em relação ao que se apresenta na 

figura, o tempo correspondente é:  

a) tempo 0 - reconhecimento da posição fetal.  

b) 1º tempo - delimitação do fundo uterino e identificação da parte 

que o ocupa.  

c) 2º tempo - identificação do dorso e membros fetais.  

d) 3º tempo - exploração da mobilidade do polo fetal.  

e) 4º tempo - certificação do tipo de apresentação fetal. 

 

3. (TCE - SE/FGV/2015) Durante o exame físico de um recém-nascido, o enfermeiro constatou o 

abaulamento da fontanela bregmática. Esse achado sugere:  

a) aumento da pressão intracraniana.     

b) hipertireoidismo.      

c) síndrome de Down.  

d) hipotireoidismo. 

e) desidratação moderada. 

 

4. (TCE - SE/FGV/2015) Os agentes biológicos são distribuídos em classes de risco com base em alguns 

fatores específicos. Um agente que apresenta risco elevado à saúde individual e da coletividade e para o 

qual não existe, atualmente, profilaxia ou tratamento eficaz pertence à classe de risco:  

a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

e) 5. 
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5. (TCE - SE/FGV/2015) Com base nos requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para 

saúde, analise as afirmativas a seguir: 

I - Os produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 

de desinfecção de alto nível, após a limpeza. 

II - O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado uma vez ao 

dia, de preferência, no primeiro ciclo de esterilização. 

III - No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis, deve ser 

adicionado um indicador biológico a cada carga. 

 

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I.     

b) II.     

c) III.     

d) I e II.    

e) I e III. 

 

6. (TCE - SE/FGV/2015) Após a realização de um exame de cintilografia, o técnico de enfermagem 

procedeu ao descarte do material perfurocortante usado na administração de radionuclídeos. Com base 

nas normas de gerenciamento de resíduos de saúde, é correto afirmar que esse material deve ser:  

a) submetido ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou.  

b) submetido a tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem a carga radioativa.  

c) submetido a tratamento e processo de recuperação da prata. 

d) descartado no lixo comum, pois não necessita de tratamento especial.  

e) sinalizado como rejeito radioativo e descartado com os demais materiais perfurocortantes. 

 

7. (TCE - SE/FGV/2015) Durante a avaliação de um paciente em estado crítico, vítima de AVC, o enfermeiro 

observou a ocorrência de respiração de Biot (atáxica). Isso significa que o paciente apresentava:  

a) oscilações entre respirações superficiais e profundas, seguidas de apneia, que não deve ultrapassar 20 

segundos.  

b) inspiração profunda e ampla seguida de pausas e expirações curtas. 

c) períodos irregulares de apneia e repentinas respirações rápidas. 

d) oscilações entre respirações superficiais e profundas com frequência diminuída. 

e) respiração profunda com frequência normal ou aumentada sem períodos de apneia. 

 

8. (TCE - SE/FGV/2015) Em uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, recomenda-se que o 

profissional de saúde mantenha uma frequência mínima de:  

a) 70 compressões/min.     

b) 80 compressões/min.     

c) 90 compressões/min.  

d) 100 compressões/min.  

e) 110 compressões/min. 

 

9. (TCE - SE/FGV/2015) Ao socorrer uma criança de 2 anos vítima de parada cardiorrespiratória, o 

socorrista (atuando sozinho) deve iniciar a RCP com:  

a) 10 compressões torácicas.     

b) 2 ventilações de resgate.    

c) 15 compressões torácicas. 
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d) 4 ventilações de resgate. 

e) 30 compressões torácicas. 

 

10. (TCE - SE/FGV/2015) A Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde faz parte das 

ações de Vigilância desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Sobre as disposições legais relacionadas ao 

processo de notificação, é correto afirmar que:  

a) agravo é definido como a situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a 

ocorrência de surto ou epidemia de causa desconhecida. 

b) o modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de 

morbidade e mortalidade de interesse para a saúde pública é denominado vigilância de notificação.  

c) a notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 

doença ou agravo, é denominada notificação compulsória negativa.  

d) os casos de dengue, leishmaniose visceral e hepatites virais fazem parte da lista de doenças ou agravos 

de notificação compulsória imediata.  

e) a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo 

serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento. 

 

11. (TCE - SE/FGV/2015) O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde 

desenvolve um conjunto de ações que visam orientar a prática em serviço em todas as instâncias e 

diferentes complexidades. Com base nas ações de atenção e controle previstas nesse programa, analise 

as afirmativas a seguir, considerando V para a verdadeira e F para a falsa: 

(   ) A atenção à pessoa com hanseníase, a suas complicações e sequelas, deve ser oferecida em toda a 

rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a necessidade de cada caso. 

(   ) Os casos diagnosticados devem ser notificados em até 24h, utilizando-se a ficha de notificação e 

investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação/Investigação - Sinan. 

(   ) A reação hansênica tipo 2 caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas (manchas 

ou placas), infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas. 

 

A sequência correta é:  

a) V - F - F.    

b) F - V - V.    

c) V - F - V.    

d) F - V - F.    

e) V - V - F. 

 

12. (TCE - SE/FGV/2015) Ao realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto, o 

enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da sonda com cerca de 20 ml de soro fisiológico ou 

água destilada. Esse procedimento é realizado com o objetivo de:  

a) “ancorar” a sonda na bexiga.    

b) manter a pressão vesical constante.    

c) evitar a proliferação de bactérias.  

d) promover a lavagem vesical gradual. 

e) facilitar a drenagem de urina. 
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13. (TCE - SE/FGV/2015/Atualizada) Ao assumir uma nova equipe, a enfermeira do setor deu algumas 

orientações voltadas para a prevenção de infecção da corrente sanguínea, dentre as quais estava a 

periodicidade recomendada para troca de equipos e cateteres periféricos. Ela listou os tipos de equipos e 

cateteres usados na unidade e pediu para que a equipe indicasse o prazo adequado para a troca. 

Considerando as recomendações da ANVISA, elencadas no manual de Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (2017), e usadas como base pela enfermeira, estabeleça a relação 

correta entre o tipo de equipo e/ou cateter e a periodicidade da troca: 

 

(1) Equipo de Infusão Contínua  (  ) 24 horas 

(2) Cateter venoso central   (  ) troca a cada bolsa 

(3) Nutrição parenteral   (  ) não realizar troca pré-programada 

(4) Equipo de Infusões intermitentes   (  ) não inferior a 96 horas 

 

A sequência correta é:  

a) 2 - 3 - 4 - 1.    

b) 3 - 1 - 4 - 2.    

c) 2 - 4 - 1 - 3.    

d) 1 - 2 - 3 - 4.   

e) 4 - 3 - 2 - 1. 

 

14. (TCE - SE/FGV/2015) As máscaras com filtro (N95, PFF2, entre outros) são de uso exclusivo do 

profissional da saúde para precaução de doenças transmitidas por aerossóis. A doença a seguir que requer 

esse tipo de proteção é:  

a) dengue.    

b) meningite.    

c) varicela.    

d) coqueluche.   

 e) caxumba. 

 

15. (TCE - SE/FGV/2015) Conforme disposições do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a gestão 

de risco diz respeito à:  

a) aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e 

controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 

b) implementação de campanha de comunicação social sobre segurança do paciente, voltada aos 

profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade.  

c) promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 

engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas 

seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual.  

d) implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com 

garantia de retorno às unidades notificantes.  

e) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, 

assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e 

familiares. 
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16. (TCE - SE/FGV/2015) No atendimento a um paciente internado na clínica médica com um quadro de 

DPOC, o enfermeiro diagnosticou padrão respiratório ineficaz. Para chegar a esse diagnóstico de 

enfermagem, o profissional se baseou, entre outras coisas, na seguinte característica definidora:  

a) hiperventilação.       

b) fadiga da musculatura respiratória.    

c) batimentos de asa do nariz.  

d) síndrome da hipoventilação.  

e) ansiedade. 

 

17. (TCE - SE/FGV/2015/Atualizada) Ao ser intimado como testemunha em um processo judicial para falar 

de fato sigiloso de que teve conhecimento em razão de sua atividade profissional, o enfermeiro 

compareceu e declarou suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional. Agindo dessa forma o 

profissional, com base no Código de Ética do Profissional de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 

564/2017:   

a) cometeu um crime.        

b) exerceu um dever previsto no Código de Ética.   

c) foi omisso no exercício da cidadania.  

d) pode perder seu direito de exercer a profissão. 

e) não cumpriu com sua obrigação ética. 

 

18. (TCE - SE/FGV/2015/Atualizada) Um profissional de enfermagem foi suspenso pelo Conselho Regional 

de Enfermagem. De acordo com a Resolução do COFEN nº 564/2017, isso significa que ele poderá ser 

impedido de exercer suas funções por um período máximo de: 

a) 15 dias.  

 b) 20 dias.  

 c) 29 dias.   

d) 90 dias.   

e) 30 dias.  

 

19. (TCE - SE/FGV/2015/Atualizada) A unidade de assistência semi-intensiva de um hospital geral foi 

ampliada e o enfermeiro responsável precisa redimensionar a equipe de enfermagem. Sendo assim, de 

acordo com a Resolução COFEN nº 543/2017, ele deve fazer a distribuição dos profissionais com base na 

seguinte proporção: 

a) 33% Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais Auxiliares e/ou Técnicos de Enfermagem. 

b) 42 % Enfermeiros e os demais Técnicos de Enfermagem. 

c) 52% Enfermeiros e os demais Técnicos de Enfermagem. 

d) 40% Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem. 

e) 36% Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 

 

20. (TCE - SE/FGV/2015) Uma paciente de 35 anos, no pós-operatório imediato de câncer de mama, 

mantém uma saturação de oxigênio (SpO2) de 97% e pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) de 90 

mmHg. Com base nos valores de referência para esses parâmetros, a paciente apresenta:  

a) SpO2 diminuída e PaO2 elevada.    

b) SpO2 normal e PaO2 diminuída.   

c) SpO2 elevada e PaO2 normal. 

d) SpO2 e PaO2 acima dos valores normais. 

e) SpO2 e PaO2 dentro da normalidade. 
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21. (TCE - SE/FGV/2015) Com base nos cuidados gerais dispensados ao paciente com monitorização da 

Pressão Arterial Invasiva (PAI), analise as afirmativas a seguir: 

I - A realização da manobra de Allen possibilita comparar a amplitude de pulso e a dominância ou oclusão 

das artérias radial e ulnar. 

II - É necessário realizar o “teste de lavagem” sempre que for observada curva não fidedigna. 

III - O esvaziamento da solução salina no interior da bolsa pressórica é importante para manter a curva 

normal e direcionar a terapêutica adequada. 

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.     

b) II.     

c) III.     

d) I e II.   

 e) II e III. 

 

22. (TCE - SE/FGV/2015) Durante a realização de um eletrocardiograma, ao analisar o traçado, o 

enfermeiro suspeitou da inversão dos eletrodos da derivação DI. Nesse caso, as alterações no traçado se 

dão pela troca entre o:  

a) eletrodo do braço direito e o da perna esquerda.  

b) eletrodo do braço esquerdo e o do braço direito.  

c) eletrodo da perna esquerda e da perna direita. 

d) eletrodo do braço esquerdo e o da perna esquerda.  

e) eletrodo da perna direita e o do braço direito. 

 

23. (TCE - SE/FGV/2015) Na avaliação do nível de dor (escala Behavioral Pain Scale - BPS) de um paciente 

sedado e em ventilação mecânica, internado na unidade de terapia intensiva, o enfermeiro chegou a um 

total de 8 pontos. Os achados cuja soma corresponde a esse escore são:  

a) expressão facial totalmente tensa, membros superiores parcialmente flexionados e tolerância à 

ventilação mecânica. 

b) expressão facial parcialmente tensa, membros superiores totalmente flexionados e lutando contra o 

ventilador.  

c) expressão facial relaxada, membros superiores parcialmente flexionados e tossindo, mas tolerando o 

ventilador na maior parte do tempo.  

d) expressão facial parcialmente tensa, membros superiores parcialmente flexionados e tolerando 

ventilação mecânica.  

e) fazendo caretas, membros superiores totalmente flexionados e lutando contra o ventilador. 
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TJ - PI/FGV/2015 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 
1. (TJ - PI/FGV/2015) Ao examinar um paciente internado com quadro de dor abdominal aguda, o 

enfermeiro realizou uma compressão no ponto de McBurney seguida de uma descompressão súbita. 

Durante esse procedimento o paciente referiu piora acentuada da dor (sinal de Blumberg). A presença do 

sinal de Blumberg indica um quadro de:  

a) inflamação peritoneal.     

b) diverticulite.      

c) cirrose. 

d) endometriose. 

e) íleo paralítico. 

 

2. (TJ - PI/FGV/2015) Paciente masculino, 23 anos, internado na unidade de terapia intensiva com 

histórico de acidente automobilístico com traumatismo crânio-encefálico, apresenta abertura ocular 

espontânea, pronuncia palavras desconexas e apresenta reflexo de retirada a estímulos dolorosos. De 

acordo com os parâmetros da escala de coma de Glasgow, esse paciente está em:  

a) estado normal.       

b) coma intermediário.      

c) coma superficial.  

d) coma profundo. 

e) estado vegetativo. 

 

3. (TJ - PI/FGV/2015/Atualizada) A Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares 

de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019), em conformidade com a American Heart 

Association (AHA), orienta o profissional de saúde que, ao atender uma vítima (adulto ou adolescente) de 

parada cardiorrespiratória, sem via aérea avançada, ele deve iniciar o socorro com a relação compressão-

ventilação de: 

a) 30 compressões torácicas para 4 ventilações. 

b) 30 compressões torácicas para 2 ventilações.  

c) 20 compressões torácicas para 5 ventilações. 

d) 15 compressões torácicas para 1 ventilação. 

e) 10 compressões torácicas para 3 ventilações. 

 

4. (TJ - PI/FGV/2015) Um técnico de enfermagem sofreu exposição percutânea a material biológico 

durante a realização de uma punção venosa. Analise as afirmativas abaixo em relação à conduta que deve 

ser adotada em situações como essa: 

I. A área exposta deve ser exaustivamente lavada com água e sabão. 

II. Quando indicada, a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) deve ser iniciada o mais rápido 

possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente. 

III. Se o paciente-fonte afirmar ser HIV negativo, comprovado com teste laboratorial realizado nos últimos 

30 dias, o profissional exposto deve realizar a PEP durante 7 dias. 

 

A(s) conduta(s) adequada(s) é/são somente.  

a) I.     d) I e II.   

b) II.      e) II e III. 

c) III.     
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5. (TJ - PI/FGV/2015) Ao realizar manobra de ressuscitação cardiopulmonar em uma criança, o profissional 

de saúde deve manter uma frequência de, no mínimo:  

a) 50 compressões por min.      

b) 60 compressões por min.     

c) 80 compressões por min.  

d) 90 compressões por min. 

e) 100 compressões por min. 

 

6. (TJ - PI/FGV/2015) De acordo com as normas da ANVISA, em relação ao tratamento e descarte de 

resíduos, é correto afirmar que as bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão:  

a) podem ser recicladas. 

b) devem passar por inativação microbiana antes do descarte.  

c) devem ser descontaminadas antes do descarte final.  

d) não necessitam de tratamento especial antes do descarte.  

e) devem ser incineradas. 

 

7. (TJ - PI/FGV/2015) Ao orientar sua equipe sobre as indicações de precauções baseadas na forma de 

transmissão, a enfermeira citou alguns exemplos de doenças para cada tipo de precaução. Uma doença 

na qual se utiliza precaução para gotículas é:  

a) rubéola.    

b) sarampo.    

c) coqueluche.   

d) tuberculose.   

e) varicela. 

 

8. (TJ - PI/FGV/2015) Uma paciente foi diagnosticada com tuberculose durante o período gestacional e 

precisou iniciar o esquema de tratamento. A droga que NÃO é segura para tratamento durante a gestação, 

pois pode causar deficiência auditiva do feto, é:  

a) rifampicina.    

b) isoniazida.   

c) estreptomicina.  

d) pirazinamida.  

e) etambutol. 

 

9. (TJ - PI/FGV/2015) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado a cada carga em 

Pacote Teste Desafio com integradores químicos:  

a) classes 1 ou 2.  b) classes 2 ou 3.   

c) classes 3 ou 4.  d) classes 4 ou 5.   

e) classes 5 ou 6. 

 

10. (TJ - PI/FGV/2015) Na assistência a um paciente com varicela, a equipe de saúde deve manter a 

precaução recomendada até:  

a) todas as lesões tornarem-se crostas.    

b) 5 dias após o surgimento das lesões.    

c) 24 horas após a internação. 

d) 2 dias após o início do tratamento.  

e) a remissão da febre. 
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11. (TJ - PI/FGV/2015) O baço normal possui uma consistência mole, contorno liso, triangular, e 

acompanha a concavidade do diafragma. Em pacientes com um quadro de esquistossomose ou cirrose 

hepática, esse órgão terá uma consistência:  

a) mole e pouco dolorosa.      

b) mole e indolor.     

c) dura e pouco dolorosa. 

d) mole e muito dolorosa. 

e) dura e muito dolorosa. 

 

12. (TJ - PI/FGV/2015) Após a coleta do exame citopatológico do colo do útero, o esfregaço obtido deve 

ser imediatamente fixado para evitar o dessecamento do material. O método de fixação considerado 

mundialmente como o melhor para os esfregaços citológicos é realizado com: 

a) álcool a 96%.       

b) clorexidina alcoólica.     

c) álcool a 70%.  

d) polietilenoglicol.  

e) clorexidina aquosa. 

 

13. (TJ - PI/FGV/2015) Como uma das formas de evitar infecção de corrente sanguínea, a equipe de 

enfermagem deve trocar o equipo de nutrição parenteral a cada:  

a) 12 horas.    

b) 24 horas.    

c) 36 horas.    

d) 48 horas.   

e) 72 horas. 

 

14. (TJ - PI/FGV/2015) Durante um plantão na clínica médica, um paciente com hepatopatia necessitou 

de uma transfusão de plasma. A respeito desse procedimento, analise as afirmativas a seguir: 

I. Os primeiros dez minutos de transfusão devem ser acompanhados por um profissional de saúde 

qualificado para tal atividade, que permanecerá ao lado do paciente durante esse intervalo de tempo. 

II. As unidades de plasma devem ser transfundidas 6 horas após seu descongelamento, não devendo 

exceder 48 (quarenta e oito) horas se armazenadas a 4 ± 2°C. 

III. A transfusão deve ser imediatamente interrompida em caso de reações alérgicas, mesmo que leves 

(urticária), e a bolsa deve ser desprezada. 

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.     

b) II.     

c) III.    

d) I e II.    

e) II e III. 
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15. (TJ - PI/FGV/2015) Durante o exame ginecológico de uma paciente, a enfermeira identificou prolapso 

da parede anterior da vagina e bexiga para dentro da vagina. Essa condição é denominada:  

a) retocele.       

b) cistocele.       

c) prolapso uterino de 1º grau. 

d) prolapso uterino de 2º grau. 

e) prolapso uterino de 3º grau. 

 

16. (TJ - PI/FGV/2015) Ao realizar o exame da parede torácica de um paciente, o enfermeiro identificou 

retração inspiratória do terço inferior da região esternal e do apêndice xifoide. Esse achado é indicativo 

de:  

a) hipertrofia do ventrículo direito.     

b) pleuripericardite adesiva posterior (sinal de Broadbent).  

c) aneurisma da croça da aorta. 

d) pericardite crônica adesiva (sinal de wenckebach). 

e) aneurisma da aorta torácica. 

 

17. (TJ - PI/FGV/2015) A equipe de enfermagem deve dispensar alguns cuidados específicos aos pacientes 

em hemodiálise. Sobre esses cuidados, analise as afirmativas a seguir: 

I . Aumentar o ritmo da ultrafiltração se a pressão de transmembrana ficar negativa, afim de evitar a 

passagem de molécula do dialisador para o sangue. 

II . Realizar balanço hídrico rigoroso; as perdas e ganhos devem ser registrados, com avaliação precisa no 

final do procedimento. 

III . Interromper o procedimento em caso de reação alérgica no decorrer da hemodiálise e encaminhar 

amostra de cultura para analise laboratorial. 

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.     

b) II.     

c) III.     

d) I e II.    

e) II e III. 

 

18. (TJ - PI/FGV/2015/Atualizada) De acordo com a Resolução do COFEN nº 564/2017, o profissional de 

enfermagem que cometer crime passível de suspensão pode ser proibido de exercer a profissão por um 

período de até: 

a) 10 dias.    

b) 15 dias.    

c) 20 dias.    

d) 90 dias.    

e) 29 dias. 

 

19. (TJ - PI/FGV/2015) Paciente internado no CTI após retirada do ventilador mecânico apresenta 

diaforese profusa, agitação, respiração ofegante e aumento da pressão sanguínea em relação aos 

parâmetros basais. Essas são características definidoras do seguinte diagnóstico de enfermagem:  

a) perfusão tissular periférica ineficaz.  

b) padrão respiratório ineficaz.  
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c) ventilação espontânea prejudicada.  

d) resposta disfuncional ao desmame ventilatório.  

e) risco de perfusão tissular cerebral ineficaz. 

 

20. (TJ - PI/FGV/2015) Constitui uma atividade privativa do enfermeiro:  

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.  

b) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.  

c) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 

d) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.  

e) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 

 

21. (TJ - PI/FGV/2015) Ao preparar uma prescrição medicamentosa, o profissional de enfermagem 

recusou-se a prosseguir após identificar um erro que podia comprometer a saúde do paciente. Nesse caso, 

o profissional:  

a) exerceu um direito que lhe cabe.    

b) cometeu uma infração.     

c) foi negligente.  

d) cometeu crime de omissão. 

e) exerceu um dever profissional. 

 

22. (TJ - PI/FGV/2015) Paciente de 30 anos foi atendido no pronto atendimento de uma empresa, 

apresentando quadro de mal-estar geral e cefaleia. Foram prescritos 10mg de uma determinada 

medicação cuja apresentação é ampola de 4ml (4mg/ml). Para que a prescrição seja realizada 

corretamente, deve(m) ser aspirado(s):  

a) 1,0 ml.    

b) 1,5 ml.    

c) 2,0 ml.   

d) 2,5 ml.   

e) 3 ml. 

 

23. (TJ - PI/FGV/2015) A assistência imediata às doenças e aos agravos ocupacionais é uma medida que 

faz parte do seguinte nível de prevenção:  

a) primário.    

b) secundário.   

c) terciário.    

d) quaternário.            

e) promoção da saúde. 

       

24. (TJ - PI/FGV/2015/Atualizada) Ao levar o filho de 1 ano ao posto de saúde para vacinar, a mãe foi 

informada de que a criança receberia as seguintes vacinas: Obs: O calendário de vacinação da criança está 

em dia. 

a) 1ª dose da Pentavalente e 2ª dose da Rotavírus Humano. 

b) dose inicial da Febre Amarela e 3ª dose da Pneumocócica 10V. 

c) 2ª dose da Meningocócica C e 1ª dose da Hepatite B. 

d) dose inicial da Pentavalente, 3ª dose da VOP e 2ª dose da Febre Amarela.  

e) reforço da Pneumocócica 10V, reforço da Meningocócica C e 1ª dose da Tríplice Viral.  
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25. (TJ - PI/FGV/2015) Durante a campanha do “outubro rosa” realizada pelo serviço de promoção e 

prevenção da saúde de um determinado órgão público, a enfermeira orientou corretamente uma 

paciente de 54 anos, sem histórico de câncer na família, que, para sua faixa etária, é recomendável uma 

mamografia de rastreamento a cada:  

a) 6 meses.    

b) 1 ano.    

c) 2 anos.    

d) 3 anos.    

e) 4 anos. 

 

26. (TJ - PI/FGV/2015) Ao calcular a data provável do parto (DPP) de uma gestante cuja data da última 

menstruação foi no dia 13/09/04, o resultado obtido, com base na Regra de Näegele, será:  

a) 13/05/05.    

b) 23/05/05.    

c) 13/06/05.    

d) 18/06/05.    

e) 20/06/05. 

 

27. (TJ - PI/FGV/2015) Um paciente de 65 anos compareceu à unidade de saúde para tomar a vacina 

contra gripe (influenza) e informou que faz uso de anticoagulante oral. Nesse caso, o profissional de saúde 

deve administrar a vacina por via:  

a) oral.        

b) intramuscular.      

c) subcutânea.    

d) intradérmica. 

e) intramuscular profunda. 

  

28. (TJ - PI/FGV/2015/Atualizada) De acordo com o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, 

recomenda-se a administração profilática de sulfato ferroso em crianças na idade de 6 a 24 meses, que 

devem receber a seguinte dose:  

a) 5 mg de ferro elementar 1 vez ao dia.     

b) 1 mg de ferro elementar 1 vez por semana.    

c) 5 mg de ferro elementar 1 vez ao dia.  

d) 2 mg de ferro elementar 1 vez por semana. 

e) 1 mg de ferro elementar/kg 1 vez ao dia. 

 

29. (TJ - PI/FGV/2015) O indicador Razão de Mortalidade Materna diz respeito ao número de óbitos 

maternos por:  

a) 10 nascidos vivos.      

b) 100 nascidos vivos.     

c) 1.000 nascidos vivos.  

d) 10.000 nascidos vivos. 

e) 100.000 nascidos vivos. 
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30. (TJ - PI/FGV/2015) A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, 

que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, 

doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. 

Uma doença transmissível com tendência descendente é:  

a) malária.    

b) coqueluche.   

c) tuberculose.    

d) leptospirose.   

e) hepatites virais. 

 

31. (TJ - PI/FGV/2015/Atualizada) Durante o acompanhamento de pré-natal uma paciente na 22ª semana 

de gestação, previamente normotensa, apresentou HAS e proteinúria (≥ 300 mg/24h). Esses achados 

caracterizam um quadro de:  

a) eclampsia.       

b) pré-eclâmpsia.      

c) hipertensão gestacional.  

d) hipertensão arterial sistêmica crônica. 

e) pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica. 

 

32. (TJ - PI/FGV/2015) Um recém nascido (RN) apresentou frequência cardíaca de 140 bpm e frequência 

respiratória de 45 mrm. Com base nos parâmetros estabelecidos para a idade, é correto afirmar que esse 

RN está:  

a) taquicárdico e taquipneico.     

b) normocárdico e bradpneico.     

c) bradicárdico e taquipneico. 

d) taquicárdico e bradpneico. 

e) normocárdico e normopneico. 

 

33. (TJ - PI/FGV/2015) Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia ou 

corticoterapia devem tomar algumas vacinas após o tratamento. Dentre essas, está a vacina contra:  

a) hepatite B.        

b) varicela.       

c) doença hepática crônica.  

d) tríplice viral. 

e) meningococo C. 

 

34. (TJ - PI/FGV/2015) Ao orientar uma puérpera a respeito dos cuidados com o recém-nascido, o 

enfermeiro falou sobre a importância do teste do pezinho, ressaltando que este deve ser realizado, após 

o nascimento, no prazo de até:  

a) 7 dias.    

b) 10 dias.   

c) 15 dias.  

d) 20 dias.   

e) 30 dias. 
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35. (TJ - PI/FGV/2015) Uma funcionária entrou em trabalho de parto no local de trabalho e foi levada ao 

serviço médico da instituição. A equipe de enfermagem precisou fazer o parto, que correu dentro da 

normalidade. Após a expulsão do bebê, iniciou-se o processo de dequitação da placenta. Logo que foi 

possível a apreensão bimanual da placenta, a enfermeira realizou a manobra de Jacob-Dublin, que 

consiste em:  

a) tracionar o cordão umbilical. 

b) puxar a placenta com força moderada.  

c) pressionar a parte inferior do abdômen.  

d) puxar a placenta de forma suave.  

e) fazer a rotação da placenta entre as mãos. 

 

36. (TJ - PI/FGV/2015) Durante uma quimioterapia, caso haja extravasamento de droga em tecido 

subcutâneo, o procedimento imediato deve ser:  

a) suspender a quimioterapia e orientar o paciente a retornar no intervalo de 24 horas para nova infusão.  

b) administrar drogas recomendadas para reverter o efeito causado pelo extravasamento.  

c) introduzir 50ml de solução de manutenção e elevar o membro acima do nível do coração.  

d) suspender a infusão e aspirar com uma seringa vazia o restante da droga que está na via de acesso.  

e) aplicar compressa morna no local por 20 min e orientar que o paciente continue a aplicação por 5 dias. 
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Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 
1. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Em casos de acidente com material biológico que indicam a 

Profilaxia Pós-Exposição (PPE), o ideal é que esta seja iniciada  

a) até cinco dias após o acidente.     

b) nas primeiras duas horas após o acidente.   

c) até sete dias após o acidente.  

d) nas primeiras 24 horas após o acidente. 

e) nas primeiras 48 horas após o acidente. 

 

2. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Considerando as recomendações para o tratamento de resíduos 

de serviços de saúde, assinale a afirmativa incorreta.  

a) Resíduos do grupo A1 devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem 

a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana.  

b) Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem devem ser submetidos a processo de neutralização 

antes de ser lançados na rede de esgoto.  

c) Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos não podem ser eliminadas no 

esgoto sem tratamento prévio, mesmo que haja tratamento de esgotos na região onde se encontra o 

serviço.  

d) Resíduos químicos contendo metais pesados devem ser submetidos a tratamento ou disposição final, 

de acordo com as orientações do órgão de meio ambiente.  

e) Resíduos químicos do grupo B, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação 

ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos. 

 

3. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) De acordo com o protocolo estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, assinale a opção que apresenta o esquema básico de tratamento da tuberculose 

recomendado para um paciente adulto, com 55 Kg, na fase de manutenção.  

a) 600 mg de Rifampicina (R) + 300 mg de Isoniazida (H) ao dia.  

b) 400 mg de Rifampicina (R) + 800 mg de Pirazinamida (Z) ao dia.  

c) 300 mg de Rifampicina (R) + 200 mg de Isoniazida (H) ao dia.  

d) 300 mg de Rifampicina (R) + 200 mg de Isoniazida (H) + 500 mg de Pirazinamida (Z) ao dia.  

e) 100 mg de Rifampicina (R) + 300 mg de Isoniazida (H) + 150 mg de Pirazinamida (Z) ao dia. 

 

4. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Com base nas medidas de prevenção de infecção relacionadas 

à assistência à saúde preconizadas pela ANVISA, assinale a afirmativa correta.  

a) Os cateteres umbilicais venosos devem ser removidos quando não mais necessários, mas podem 

permanecer por até 20 dias.  

b) Os transdutores descartáveis para a monitorização da pressão arterial invasiva devem ser trocados a 

cada 7 dias, juntamente com os seus acessórios e as soluções para flush.  

c) Recomenda-se a troca do cateter periférico (em adultos) em 72 horas quando confeccionado com 

poliuretano e em 96 horas quando confeccionado com teflon.  

d) O curativo do acesso vascular para hemodiálise deve ser trocado a cada sessão (em pacientes 

ambulatoriais), quando sujo, ou a cada 48h, utilizando gluconato de clorexidina alcoólica a 2%.  

e) Após o uso, a lâmina do laringoscópio deve ser lavada com água e sabão e, em seguida, esterilizada por 

vapor saturado sob pressão. 
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5. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que apresenta um artigo semicrítico e um não 

crítico, respectivamente.  

a) Estetoscópio e laringoscópio.      

b) Cânula de Guedel e termômetro.     

c) Máscara de ambu e lâmina de laringoscópio.  

d) Esfignomanômetro e máscara de nebulização. 

e) Fibra ótica de endoscópio e extensores plásticos. 

 

6. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015)  Os indicadores químicos internos servem para indicar falhas no 

equipamento em relação à penetração do calor, além de ajudar na identificação dos pacotes que foram 

esterilizados. Existem diferentes tipos de indicadores internos, que são divididos em classes diferentes, 

de acordo com sua função. Um indicador pertencente à Classe 4 é projetado para  

a) medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização.  

b) testar o sistema de vácuo nas autoclaves de pré-vácuo.  

c) demonstrar que o material passou pelo processo de esterilização.  

d) medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização.  

e) reagir com todos os parâmetros críticos do processo de esterilização. 

 

7. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Relacione a doença apresentada ao tipo e à duração da 

precaução recomendada. 

 

1. H. influenzae  

2. Raiva   

3. Varicela   

4. Adenovírus  

 

(   ) Precaução de contato enquanto durar a doença. 

(   ) Precaução respiratória até 24 horas do início do tratamento. 

(   ) Precaução respiratória + contato durante toda internação. 

(   ) Precaução por aerossóis + contato até que todas as lesões estejam em fase de crosta. 

 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 4 - 3.        

b) 3 - 2 - 1 - 4.    

c) 2 - 1 - 4 - 3.   

 d) 4 - 2 - 1 - 3.    

e) 3 - 1 - 4 - 2. 

 

8. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Associe o tipo de curativo à indicação correspondente: 

1. Papaína    

2. Hidrocoloide   

3. Hidrogel    

4. Alginato de cálcio   

(   ) Úlcera venosa com drenagem 

(   ) Lesões cavitárias 

(   ) Debridamento de tecidos desvitalizados 

(   ) Tratamento de úlcera de pressão não infectada 
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Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) 3 - 2 - 1 - 4.    

b) 4 - 3 - 2 - 1.    

c) 1 - 2 - 3 - 4.       

d) 3 - 4 - 1 - 2.   

 e) 2 - 1 - 4 - 3. 

 

9. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A sondagem gástrica pode ter várias finalidades, tais como 

descompressão, lavagens e administração de alimentos e medicamentos. 

Considerando as peculiaridades de cada uma dessas finalidades e as sondas de escolha, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. A sonda de Salem é uma sonda radiopaca, de plástico transparente e com luz dupla, empregada para 

descomprimir o estomago e mantê-lo vazio. 

II. As sondas de Levin possuem três luzes, sendo duas usadas para insuflar os balões gástrico e esofágico. 

Um tubo é reservado para aspiração ou drenagem. 

III. As sondas nasoentéricas são empregadas para a alimentação. Seu tamanho varia de 160 a 175 cm, 

possuindo luz única e extremidade com peso de tungstênio. 

 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 

10. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Considerando a conduta correta diante de uma situação de 

parada cardiorrespiratória, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Ao atender uma emergência, o profissional de saúde deverá suspeitar de PCR se a vítima não estiver 

respirando ou estiver com gasping. 

(   ) O socorro à vítima de PCR deve dar ênfase à compressão torácica. Após a primeira série de 

compressões, a via aérea é aberta e o socorrista aplica 2 ventilações. 

(   ) A pressão cricoide deve ser usada rotineiramente em todas as manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar em que houver dois socorristas atuando.  

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) F, V e F.    

b) V, V e F.    

c) F, F e V.    

d) V, F e F.    

e) F, V e V. 
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11. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Um paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, 

foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, 

resposta verbal com sons ininteligíveis e flexão ao estímulo doloroso (decorticação). De acordo com os 

parâmetros da escala de coma de Glasgow, o nível de consciência desse paciente é compatível com  

 a) estado vegetativo.       

b) normalidade.     

c) coma superficial.  

d) coma profundo.  

e) coma intermediário. 

 

12. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) O ECG é composto por traços e segmentos ou intervalos que, 

quando analisados com exatidão, oferecem importantes informações a respeito da atividade elétrica do 

coração. Para uma correta análise do traçado de ECG, é necessário conhecer os componentes que deverão 

ser medidos. 

 

Com base nisso, analise a figura a seguir. Assinale a opção cujos componentes estão corretamente 

associados à numeração apresentada.  

a) 1 - onda T; 2 - complexo QRS; segmento SP; onda P.  

b) 1 - onda P; 2 - intervalo TP; segmento PR; onda U.  

c) 1 - onda U; 2 - complexo QRS; segmento QT; onda T.  

d) 1 - onda T; 2 - intervalo QT; segmento TS; onda U.  

e) 1 - onda P; 2 - complexo QRS; segmento ST; onda T. 

 

13. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que define o seguinte diagnóstico de 

enfermagem: “quantidade insuficiente de sangue bombeado para o coração para atender às demandas 

metabólicas”.  

a) Débito cardíaco diminuído.      

b) Perfusão tissular cardíaca diminuída.   

c) Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz.  

d) Perfusão tissular periférica ineficaz.  

e) Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída. 

 

14. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) Com base nos parâmetros recomendados para o 

dimensionamento do pessoal de enfermagem, a partir da Resolução COFEN nº 543/2017, a distribuição 

percentual de profissionais para a assistência semi-intensiva deve ser de: 

a) 36% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 
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b) 42% de enfermeiros e os demais de técnicos de enfermagem. 

c) 33% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

d) 20% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

e) 52% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

 

15. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Na implementação do processo de enfermagem nos ambientes 

de saúde, a determinação dos resultados desejados e das ações ou intervenções de enfermagem que 

serão realizadas corresponde à etapa de  

a) coleta de dados.       

b) diagnóstico de enfermagem.    

c) planejamento de enfermagem.  

d) avaliação de enfermagem. 

 

16. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) O Código de Ética da Enfermagem estabelece como dever do 

profissional assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Assinale a opção que apresenta uma situação em 

que o paciente estaria exposto a um ato de imperícia por parte do profissional de enfermagem.  

a) Administração de medicação com data de validade vencida.  

b) Violação das regras de conduta preconizadas pela instituição.  

c) Realização de procedimento sem a devida habilidade ou conhecimento técnico.  

d) Uso incorreto de EPIs que garantam a proteção adequada do paciente.  

e) Liberação do paciente desorientado sem acompanhamento de um responsável. 

 

17. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a 1ª dose 

da vacina pentavalente deve ser administrada  

a) ao nascer.        

b) no 2º mês de vida.      

c) no 4º mês de vida.   

d) no 6º mês de vida. 

e) no 9º mês de vida. 

 

18. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde 

relacionadas à suplementação profilática de sulfato ferroso, assinale a opção que indica a dose adequada 

para crianças na faixa etária de 6 a 24 meses de idade.  

a) 0,5 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia.  

b) 2,0 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia  

c) 1,0 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia.  

d) 2,0 mg de ferro elementar/kg, duas vezes ao dia.  

e) 1,0 mg de ferro elementar/kg, duas vezes ao dia. 

 

19. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Após o parto de uma gestante RH negativo (com parceiro RH 

positivo), constatou-se que o recém-nascido é RH positivo. Essa paciente deve ser sensibilizada com 

imunoglobulina até  

a) 24 horas após o parto.   d) 72 horas após o parto. 

b) 7 dias após o parto.   e) 10 dias após o parto. 

c) 36 horas após o parto.  
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20. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A EDIN (Escala de Dor e Desconforto do RN) foi planejada para 

avaliar a dor persistente do recém-nascido criticamente doente. A escala avalia parâmetros como 

atividade facial, movimento corporal, qualidade do sono, contato com a enfermagem e consolabilidade, 

atribuindo uma pontuação de 0 a 3 para cada parâmetro, dependendo da resposta obtida. Com base 

nessa avaliação, assinale a opção que indica que o recém-nascido criticamente doente está sentindo dor.  

a) Atividade facial = caretas frequentes; movimento corporal = agitação transitória; qualidade do sono = 

cochilos curtos e agitados; contato com enfermagem = tensão durante a interação; consolabilidade = 

acalma-se com dificuldade.  

b) Atividade facial = relaxada; movimento corporal = agitação frequente, mas é possível acalmar; 

qualidade do sono = dorme com dificuldade; contato com enfermagem = chora à mínima manipulação; 

consolabilidade = acalma-se rápido com voz, carinho ou sucção.  

c) Atividade facial = testa ou lábios franzidos; movimento corporal = geralmente quieto; qualidade do sono 

= dorme com facilidade; contato com enfermagem = atento à voz; consolabilidade = quieto e relaxado.  

d) Atividade facial = alterações transitórias da boca; movimento corporal = agitação frequente, mas é 

possível acalmar; qualidade do sono = dorme com facilidade; contato com enfermagem = tensão durante 

a interação; consolabilidade = acalma-se com dificuldade.  

e) Atividade facial = relaxada; movimento corporal = agitação persistente; qualidade do sono = dorme 

com dificuldade; contato com enfermagem = tensão durante a interação; consolabilidade = acalma-se 

com dificuldade. 

 

21. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que apresenta um evento adverso pós-vacina 

contra a hepatite B, diante do qual se recomenda a suspensão das doses subsequentes da vacina.  

a) Febre.        

b) Rubor local.       

c) Cefaleia.    

d) Tontura. 

e) Petéquias. 

 

22. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que indica um exame complementar de rotina 

que deve ser solicitado no segundo trimestre de gestação.  

a) Hemograma.        

b) Tipagem sanguínea.      

c) Toxoplasmose IgM e IgG.  

d) Glicemia em jejum. 

e) Coombs indireto (se a gestante for Rh negativo). 

 

23. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A respeito das ações de rastreamento do câncer de colo do 

útero, analise as afirmativas a seguir. 

I. A amostra ectocervical deve ser colocada na metade inferior da lâmina, no sentido longitudinal. 

II. Para coleta na endocérvice, deve-se recolher o material introduzindo a escova endocervical e fazer um 

movimento giratório de 360°, percorrendo todo o contorno do orifício cervical. 

III. Na fixação com álcool a 96%, considerada a melhor para os esfregaços citológicos, a lâmina deve ser 

colocada dentro do frasco com álcool em quantidade suficiente para que todo o esfregaço seja coberto. 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.        b) se somente a afirmativa II estiver correta  

c) se somente a afirmativa III estiver correta.      d) se somente a afirmativa I e II estiverem corretas.  

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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24. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Durante uma consulta de pré-natal, uma gestante, que relatou 

níveis de PA normais antes da gestação, apresentou aumento variável menor que 140/90 mmHg. Com 

base nesse achado, analise as afirmativas a seguir. 

I. O profissional deve repetir a medição após um período de repouso, remarcar a consulta para 7 ou 15 

dias e orientar a gestante para sintomas como cefaleia, edema, presença de “espuma” na urina e redução 

dos movimentos fetais. 

II. A gestante deve ser imediatamente encaminhada ao pré-natal de alto risco ou à unidade de referência 

hospitalar. 

III. Deve ser orientado repouso, principalmente pós-prandial, e solicitada proteinúria por meio de fita 

urinária ou dosagem em urina de 24 horas.  

 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 

25. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que apresenta um método recomendado 

para a prevenção e o tratamento das distopias genitais.  

a) Reposição hormonal.      

b) Aplicação de compressas frias.    

c) Profilaxia medicamentosa.  

d) Exercícios de Kegel.  

e) Suplementação de vitamina A. 

 

26. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Acerca dos cuidados de enfermagem na assistência ao paciente 

com monitorização da Pressão Intracraniana (PIC) e derivação ventricular externa, analise as afirmativas 

a seguir. 

I. O paciente deve ser posicionado com a cabeça elevada a 30 graus e com o pescoço em posição neutra, 

caso não tenha sido indicada outra altura pela equipe médica. 

II. Deve-se estabelecer o ponto zero da PIC tendo como referência o meato acústico externo, o trago da 

orelha ou o canto externo do olho. 

III. O transdutor deve ser calibrado abrindo a via do domus que vai para o paciente e fechando a outra 

para o ar ambiente, zerando o sistema com a pressão atmosférica. 

 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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27. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Considerando as principais modalidades dialíticas e os 

cuidados de enfermagem durante esses procedimentos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para 

a falsa. 

(   ) A hemodiafiltração (HDF) refere-se a uma combinação de diálise e hemofiltração. Nessa modalidade 

há necessidade da infusão de solução de reposição. 

(   ) A hemofiltração (HF) é uma submodalidade da hemodiálise intermitente (HDI), em que o tempo de 

diálise é estendido entre 6 e 12 horas, permitindo uma remoção maior e mais gradual de solutos e 

líquidos. 

(   ) Antes da diálise peritoneal, deve-se mensurar a circunferência abdominal, para que possa ser avaliada 

a presença de distensão abdominal e a retenção de volume. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, F e V.    

b) F, V e F.    

c) F, F e V.    

d) V, F e F.    

e) F, V e V. 

 

28. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) De acordo com o algoritmo da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2019), as insulinas podem ser agrupadas em diversas categorias com base no início, no pico 

máximo e na duração da ação. De acordo com essas características, associe o tipo de insulina ao tempo 

de ação correspondente. 

 

1. Regular  (   ) Ação intermediária, com duração do efeito terapêutico de 10 - 18 horas. 

2. NPH   (   ) Ação ultrarrápida, com duração do efeito terapêutico de 3 - 5 horas. 

3. Glargina  (   ) Ação rápida, com duração do efeito terapêutico de 5 - 8 horas. 

4. Lispro  (   ) Ação longa, com duração do efeito terapêutico de 20 - 24 horas. 

 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) 2 - 1 - 3 - 4.    

b) 2 - 4 - 1 - 3.    

c) 3 - 1 - 4 - 2.   

d) 1 - 2 - 3 - 4.    

e) 4 - 3 - 2 - 1. 

 

29. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) O enfermeiro, durante a ausculta de um paciente, detectou 

sons de estalido descontínuos ouvidos à inspiração inicial, denominados estertores rudes. Esses sons 

estão normalmente associados a um quadro de  

a) pneumonia.        

b) doença pulmonar obstrutiva.    

c) asma brônquica.  

d) edema pulmonar. 

e) derrame pleural. 
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30. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Sobre os cuidados de enfermagem prestados a um paciente 

em tratamento quimioterápico, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Antes da quimioterapia, deve ser instalada uma solução de manutenção ou hiperidratação conforme 

protocolo institucional, bem como antieméticos prescritos. 

(   ) Após a aplicação de cada QT, introduzir 50 mL de solução de manutenção, elevar o membro acima do 

nível do coração e, após a retirada da agulha, manter suave pressão no sítio da punção venosa por 5 

minutos. 

(   ) Em caso de extravasamento de drogas em tecido subcutâneo, suspender imediatamente a infusão e 

aplicar compressa quente no local por 20 minutos. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, V e F.    

b) F, V e F.    

c) V, F e V.    

d) F, F e V.    

e) V, F e F. 
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TJ - BA/FGV/2015 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (TJ - BA/FGV/2015) A hanseníase, o tétano e a tuberculose são algumas das doenças transmissíveis 

prevalentes no cenário brasileiro. A respeito das ações de controle e prevenção dessas doenças analise 

as afirmativas abaixo, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):  

( ) A vacinação das mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), gestantes e não gestantes, é medida essencial 

para a prevenção do tétano neonatal.  

( ) A prova tuberculínica é aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço 

esquerdo, na dose de 0,1ml.  

( ) No tratamento da hanseníase o esquema Multibacilar (MB) é formado por uma combinação de 

rifampicina e dapsona.  

 

A sequência correta é:  

a) V - F - V.    

b) F - V - F.    

c) V - V - F.    

d) F - F - V.    

e) V - F - F. 

 

2. (TJ - BA/FGV/2015/Atualizada) Considerando as medidas de prevenção relacionada à assistência à 

saúde recomendadas pela ANVISA, pautadas no manual de Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (2017), analise as afirmativas a seguir: 

I - Uma medida básica recomendada para prevenir pneumonias hospitalares é manter os pacientes com 

a cabeceira elevada entre 30 e 45°. 

II - Em pacientes com cateter urinário, recomenda-se a limpeza do meato urinário duas vezes ao dia com 

solução antisséptica. 

III - Não há indicação de troca pré-programada para o cateter de Swan-Ganz, devendo ser respeitado um 

tempo máximo de 30 dias.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.   

b) II.     

c) III.    

 d) I e II.   

 e) II e III. 

 

3. (TJ - BA/FGV/2015) Acerca das normas estabelecidas no processo de esterilização de produtos para a 

saúde, é correto afirmar que:  

a) em autoclaves assistidas por bomba de vácuo, não é obrigatória a realização do teste de Bowie & Dick.  

b) é proibido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.  

c) o ciclo de esterilização a vapor para uso imediato pode ser realizado nos processos rotineiros de 

esterilização.  

d) é permitido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros. 

e) os parâmetros estabelecidos na qualificação dos ciclos de esterilização podem ser alterados conforme 

necessidade. 
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4. (TJ - BA/FGV/2015) Na assistência a um paciente internado com diagnóstico de rubéola os profissionais 

de saúde devem usar precauções que forneçam proteção a doenças transmitidas através do contato com 

gotículas (precaução respiratória), por um período de:  

a) até 10 dias do início do exantema.     

b) até 48 horas após a internação.    

c) até 2 dias do início do exantema.  

d) até 24 horas após a internação. 

e) até 7 dias do início do exantema. 

 

5. (TJ - BA/FGV/2015/Atualizada) Um técnico de enfermagem, que atua em um hospital especializado 

em infectologia, sofreu acidente com material biológico ao realizar uma punção venosa. Após todos os 

procedimentos iniciais, foi indicada a Profilaxia Pós-Exposição (PPE) com base nas orientações do 

protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (2021). Conforme protocolo recomendado, a PPE deve ser 

iniciada no prazo máximo de até:  

a) 72 horas após o acidente.  

b) 48 horas após o acidente. 

c) 36 horas após o acidente.  

d) 24 horas após o acidente.  

e) 12 horas após o acidente. 

 

6. (TJ - BA/FGV/2015) De acordo com a classificação da ANVISA para os resíduos de serviços de saúde, o 

Grupo B é composto por:  

a) resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar 

risco de infecção. 

b) materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de isenção especificados na legislação.  

c) resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.  

d) materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas e lâminas de bisturi.  

e) resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente. 

 

7. (TJ - BA/FGV/2015) Considerando as definições adotadas no Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, analise as afirmativas a seguir:  

I - O evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente 

é definido como evento adverso.  

II - Segurança do Paciente diz respeito à redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde.  

III - A gestão de risco é definida como a cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação 

e a resolução dos problemas relacionados à segurança.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.      d) I e II. 

b) II.      e) II e III. 

c) III.    
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8. (TJ - BA/FGV/2015) Ao examinar um paciente internado na clínica médica com infecção respiratória 

aguda, o enfermeiro verificou que este apresentava “ventilação espontânea prejudicada”. Com base na 

taxonomia da NANDA, corresponde a um fator relacionado a esse diagnóstico: 

a) SaO2 diminuída.      

b) taxa metabólica aumentada.    

c) volume corrente diminuído. 

d) frequência cardíaca aumentada. 

e) fadiga da musculatura respiratória. 

 

9. (TJ - BA/FGV/2015/Atualizada) A respeito do dimensionamento dos profissionais de Enfermagem para 

a cobertura assistencial nas instituições de saúde, conforme a Resolução COFEN nº 543/2017, é correto 

afirmar que: 

a) o quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um Índice de Segurança Técnica 

(IST) não inferior a 10% do total. 

b) Para alojamento conjunto, o binômio mãe/filho deve ser classificado como cuidado mínimo. 

c) na assistência intensiva a distribuição percentual de profissionais deve ser de 52% de enfermeiros; e os 

demais, técnicos de enfermagem. 

d) o quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou mais de 

pessoas com idade superior a 50 anos ou 20% ou mais de profissionais com limitação/restrição para o 

exercício das atividades, deve ter acréscimo de 5% ao IST. 

e) para efeito de cálculo, devem ser consideradas 8 horas de enfermagem, por cliente, na assistência 

intermediária e 6 horas de enfermagem na assistência mínima. 

 

10. (TJ - BA/FGV/2015) Sobre o processo de auditoria na saúde, analise as afirmativas abaixo: 

 I - A auditoria operacional avalia os sistemas de saúde, observando aspectos de eficiência, eficácia e 

efetividade.  

II - Uma ação corretiva é a atuação objetiva sobre uma não conformidade potencial, evitando sua 

ocorrência.  

III - A fase operativa da auditoria consiste na verificação in loco das ações, com exame direto dos fatos e 

situações, tendo por objetivo sistematizar procedimentos.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.     

b) II.    

c) III.     

d) I e II.         

e) I e III. 

 

11. (TJ - BA/FGV/2015/Atualizada) Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, a 

partir da Resolução do COFEN nº 564/2017, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) 

verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 

( ) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional é um dever do profissional de enfermagem. 

( ) Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência 

e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, bem como a 

inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 
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( ) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 a 15 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.  

 

A sequência correta é:  

a) V - F - F.    

b) F - F - V.    

c) V - V - F.    

d) F - V - F.    

e) V - F - V. 

 

12. (TJ - BA/FGV/2015) Com base na lei do exercício profissional, uma das funções privativas do 

enfermeiro é a: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.  

c) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.  

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. 

 

13. (TJ - BA/FGV/2015) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do 

exercício profissional, são responsabilidades do:  

a) Conselho Regional de Enfermagem. 

b) Sindicato dos Trabalhadores da Saúde.  

c) Conselho Federal de Enfermagem. 

d) Assembleia de Delegados Regionais.  

e) Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. 

 

14. (TJ - BA/FGV/2015) Como medida de precaução, ao se administrar a vacina contra tuberculose - BCG, 

deve-se:  

a) adiar a vacinação até três meses após o tratamento com corticosteróides em dose elevada.  

b) diminuir a dose em pessoas com neoplasias malignas.  

c) não vacinar quando o paciente apresentar temperatura acima de 37°C.  

d) adiar a vacinação quando o peso ao nascer for inferior a 2.500g. 

e) suspender a vacinação em portadores de doenças neurológicas crônicas. 

 

15. (TJ - BA/FGV/2015) As anormalidades que podem complicar a evolução natural das etapas do parto 

são chamadas de distócias. Uma distócia da etapa de contração é:  

a) hipotonia. 

b) acretismo. 

c) retenção placentária. 

d) desproporção cefalopélvica. 

e) deflexão do polo cefálico. 

 

16. (TJ - BA/FGV/2015) O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação 

profilática de ferro para todas as crianças de seis a 24 meses de idade e gestantes ao iniciarem o pré-

natal, independentemente da idade gestacional até o terceiro mês pós-parto. Acerca das recomendações 

desse programa, analise as afirmativas abaixo:  
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I - Crianças de 6 a 24 meses devem tomar 1mg de ferro elementar /Kg diariamente.  

II - Mulheres no pós-parto devem tomar 20mg de ferro elementar diariamente até o 5º mês de pós-parto.  

III - Gestantes devem tomar 40mg de ferro elementar e 400 μg de ácido fólico diariamente até o final da 

gestação.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e II.   

e) I e III. 

 

17. (TJ - BA/FGV/2015) Um dos cuidados de enfermagem com o recém-nascido é a administração de 

vitamina K. A dose e a via de administração corretas dessa vitamina são:  

a) 1mg por via intradérmica.    

b) 2mg por via subcutânea.     

c) 2,5mg por via subcutânea ou intradérmica.  

d) 1mg por via intramuscular ou subcutânea. 

e) 1,5mg por via intramuscular ou intradérmica. 

 

18. (TJ - BA/FGV/2015) De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a quantidade de 

líquidos que devem ser ingeridos por crianças na faixa etária de 1 a 10 anos após uma evacuação diarreica, 

com vistas a prevenir a desidratação, é:  

a) 50 - 100 ml.        

b) 100 - 200 ml.       

c) 200 - 400 ml.    

d) 300 - 500 ml.   

 e) > de 500 ml. 

 

19. (TJ - BA/FGV/2015) De acordo com o modelo de prevenção das doenças desenvolvido por Leavell e 

Clark, o programa de imunização do trabalhador é uma ação de:  

a) promoção da saúde.       

b) proteção específica.     

c) prevenção secundária.  

d) prevenção terciária. 

e) prevenção quaternária. 

 

20. (TJ - BA/FGV/2015) O exame físico do coração inclui inspeção, palpação e ausculta e pode fornecer 

achados importantes. A respeito desse procedimento, analise as afirmativas a seguir, considerando V para 

a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):  

( ) As pulsações epigástricas intensas podem ser observadas em condições cardiológicas normais e 

dependem das pulsações na croça da aorta.  

( ) A pulsação carotídea normal é facilmente palpável, não é eliminada por compressão e nem afetada 

pelos movimentos respiratórios.  

( ) A retração inspiratória do terço inferior da região esternal e do apêndice xifóide é um indicativo de 

pericardite crônica adesiva (sinal de Wenckbach).  
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A sequência correta é:  

a) V - F - F.   

b) F - V - V.    

c) V - V - F.    

d) F - F - V.    

e) V - F - V. 

 

21. (TJ - BA/FGV/2015) A respiração caracterizada por amplas e rápidas inspirações interrompidas por 

curtos períodos de apneia, que configura um padrão respiratório profundo e trabalhoso associado à 

cetoacidose metabólica, é denominada:  

a) Cheyne-Stokes.      

b) ritmo de Biot.      

c) Kussmaul.   

d) cíclica. 

 e) periódica. 

   

22. (TJ - BA/FGV/2015/Atualizada) Desde 2015, com a atualização das diretrizes para ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular de emergência (ACE) da American Heart Association 

(AHA), recomenda-se  que, na ventilação com via aérea avançada (por exemplo, intubação endotraqueal, 

Combitube® e máscara laríngea) em adultos, seja realizada uma quantidade de: 

a) 1 ventilação a cada 5 segundos (cerca de 12 ventilações/min). 

b) 1 ventilação a cada 6 segundos (cerca de 10 ventilações/min). 

c) 1 ventilação a cada 4 segundos (cerca de 11 ventilações/min). 

d) 1 ventilação a cada 3 segundos (cerca de 8 ventilações/min). 

e) 1 ventilação a cada 2 segundos (cerca de 6 ventilações/min). 

 

23. (TJ - BA/FGV/2015) A ressuscitação cardiopulmonar em bebês e crianças (exceto recém-nascidos) 

realizada por dois profissionais deve ser iniciada com:  

a) 2 ventilações de resgate.      

b) 5 ventilações de resgate.     

 c) 10 compressões torácicas.  

d) 15 compressões torácicas. 

e) 30 compressões torácicas. 

 

24. (TJ - BA/FGV/2015) Um paciente de 25 anos deu entrada na emergência inconsciente apresentando 

pupilas iguais e normalmente reativas. De acordo com os critérios para a avaliação do estado de 

consciência ou lesão neurológica baseado no reflexo pupilar, essa condição é um indicativo de:  

a) aumento da pressão intracraniana.     

b) coma profundo com lesão cerebral.   

 c) hemorragia subaracnóide.  

d) coma de origem tóxica ou metabólica. 

e) lesão ao nível do mesencéfalo. 
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25. (TJ - BA/FGV/2015) O ato transfusional compreende as etapas de administração do sangue e 

monitoramento do procedimento, devendo ser executado e/ou supervisionado pelo enfermeiro. Acerca 

desse procedimento, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) 

falsa(s):  

( ) Os hemocomponentes devem ser infundidos em, no máximo, 4 horas; quando esse período for 

ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e as bolsas descartadas.  

( ) A identificação do receptor que consta da bolsa deve ser conferida com a identificação do paciente, e, 

havendo qualquer discrepância, a transfusão deve ser suspensa até que o problema seja esclarecido.  

( ) Em caso de complicações transfusionais imediatas, a transfusão deve ser interrompida, devendo ser 

suspensa caso sejam evidenciadas reações alérgicas leves (urticária).  

 

A sequência correta é:  

a) V - V - F.    

b) V - F - V.    

c) F - V - F.    

d) F - V - V.    

e) V - V - V. 

 

26. (TJ - BA/FGV/2015) Um paciente foi internado com quadro de febre, vômito, cefaleia intensa e 

fotossensibilidade. Durante o exame físico o enfermeiro realizou, entre outras coisas, a prova de 

Lewinson. Esse teste é realizado para avaliar:  

a) problemas na marcha.     

b) nível de consciência.      

c) tônus muscular. 

d) rigidez de nuca. 

e) coordenação motora. 
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Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 
1. (Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014) Considerando os protocolos do Ministério da Saúde para 

classificação de risco em unidades de pronto atendimento, uma situação adequadamente classificada 

com a cor amarela é a de pacientes com:  

a) intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com Glasgow abaixo de 12.  

b) anafilaxia ou reações alérgicas associadas à insuficiência respiratória. 

c) politraumatizados com Glasgow entre 13 e 15 e sem alterações de sinais vitais.  

d) mais de 25% de área de superfície corporal queimada e com problemas respiratórios.  

e) comprometimento da coluna vertebral ou com desconforto respiratório grave. 

 

2. (Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014) O choque característico de uma lesão raquimedular em 

que o paciente apresenta hipotensão, bradicardia, bom nível de consciência e pele rosada no local da 

lesão, é denominado: 

a) choque cardiogênico.    

b) choque neurogênico.    

c) choque hipovolêmico. 

d) choque periférico. 

e) choque anafilático. 

 

3. (Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014) Ao registrar a evolução de um paciente com quadro de 

pneumonia, o enfermeiro sinalizou febre remitente. Esse registro significa que o paciente apresenta:  

a) variação de até 1°C na temperatura, permanecendo sempre acima do normal.  

b) hipertermia constante, com variações maiores de 1°C, sem apirexia.  

c) ciclos entre períodos de temperaturas normais e picos de febre.  

d) períodos de temperatura normal seguidos por períodos de elevação.  

e) picos muito altos de temperatura, intercalados com temperaturas baixas ou apirexia. 

 

4. (Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014) Ao avaliar o nível de consciência de um paciente, o 

profissional de saúde registrou os seguintes achados: sem abertura ocular, ausência de resposta verbal e 

extensão motora a estímulos dolorosos (descerebração). Com base nesses dados, o escore atingido na 

escala de Glasgow e o nível de consciência correspondente são:  

a) 4 pontos - coma profundo.     

b) 7 pontos - coma superficial.     

c) 3 pontos - estado vegetativo.  

d) 11 pontos - coma intermediário. 

e) 5 pontos - coma moderado. 

 

5. (Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014) No socorro a uma vítima de parada cardiorrespiratória 

em que o profissional esteja atuando sozinho, a relação compressão-ventilação deve ser de:  

a) 5 compressões e 1 ventilação.    

b) 10 compressões e 1 ventilação.    

c) 15 compressões e 2 ventilações.   

d) 20 compressões e 4 ventilações. 

e) 30 compressões e 2 ventilações. 
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6. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) A “incapacidade da pessoa, que é usualmente 

continente, de alcançar o banheiro a tempo de evitar a perda de urina” corresponde à definição do 

diagnóstico de enfermagem de incontinência urinária:  

a) de urgência.        

b) reflexa.       

c) funcional.   

d) por transbordamento. 

e) de esforço. 

 

7. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014/Atualizada) De acordo com a Resolução COFEN nº 

543/2017, considerando os parâmetros estabelecidos para o dimensionamento do pessoal de 

enfermagem nas unidades assistenciais, a quantidade de horas de enfermagem que devem ser 

consideradas para o cálculo da assistência nas 24h é de:  

a) 10 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado. 

b) 4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária. 

c) 6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva. 

d) 18 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva. 

e) 20 horas de enfermagem, por cliente, na atenção básica.  

 

8. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014/Atualizada) É um dever do profissional previsto no 

Código de Ética de Enfermagem, conforme a Resolução do COFEN nº 564/2017: 

a) ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos 

institucionais, bem como participar de sua elaboração. 

b) posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da 

equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao 

paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade. 

c) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

d) formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares 

da instituição em que trabalha. 

e) exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou 

indiretamente relacionada ao exercício profissional da Enfermagem.  

 

9. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) As formas de manifestação da hanseníase dependem da 

resposta imune do hospedeiro ao bacilo causador da doença. Em relação à forma clínica Virchowiana, é 

correto afirmar que:  

a) é a forma mais benigna e localizada, ocorre em pessoas com alta resistência ao bacilo. 

b) é a forma na qual a imunidade é nula e o bacilo multiplica-se muito, levando a um caso mais grave.  

c) é a forma inicial que evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos.  

d) é a forma intermediária que é resultado de uma imunidade também intermediária.  

e) é a forma leve na qual as lesões são bem delimitadas e com ausência de sensibilidade. 

 

10. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) No que se refere ao diagnóstico e tratamento da 

tuberculose, analise as afirmativas a seguir: 

I - A leitura da prova tuberculínica deve ser realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser 

estendida para 96 horas, caso o paciente falte à leitura na data agendada. 
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II - A Pirazinamida e a Piridoxina são contraindicadas para o uso em gestantes por serem altamente 

teratogênicas, devendo ser substituídas pela Etionamida. 

III - Os medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose apresentam interações entre si e com 

outros fármacos, o que aumenta o risco de hepatotoxicidade. 

 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I.    

b) II.   

 c) III.    

 d) I e II.    

e) I e III. 

 

11. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Trata-se de uma das indicações do curativo com 

espuma de poliuretano:  

a) feridas com perda tecidual profunda, parcial ou total. 

b) feridas nas quais haja predomínio de tecido necrótico.  

c) lesões infectadas com média e alta exsudação.  

d) feridas necróticas e na presença de fibrina.  

e) lesões com tecidos desvitalizados previamente debridados. 

 

12. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014/Atualizada) Paciente atendido na unidade de saúde 

relata ter sofrido mordedura única e superficial no membro superior esquerdo de cão com suspeita de 

raiva. Conforme esquema profilático recomendado pelo Ministério da Saúde, a partir do Guia de Vigilância 

em Saúde (2019), analise as afirmativas a seguir, considerando V para a verdadeira e F para a falsa: 

(   ) Deve ser iniciado o esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3. 

(   ) O tratamento deve ser iniciado com o soro anti-rábico seguido de uma dose diária da vacina até 

completar uma série de 10 doses. 

(   ) Recomenda-se observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se o animal morrer, desaparecer 

ou se tornar raivoso, completar o esquema até 4 doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma 

dose no 14º dia, pela via IM, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via ID. 

 

A sequência correta é:  

a) F - V - F.    

b) V - V - F.    

c) F - F - V.   

d) V - F - V.    

e) F - V - V. 

 

13. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Com base nas recomendações do Ministério da Saúde 

associe as doenças abaixo com tipo de precaução correspondente: 

 

(1) Sarampo    (   ) padrão 

(2) Rubéola    (   ) gotícula 

(3) Coléra    (   ) aerossóis 

(4) Diarreia bacteriana  (   ) contato 
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A sequência correta é:  

a) 3, 2, 1, 4.   

b) 1, 3, 4, 2.    

c) 2, 4, 1, 3.   

d) 4, 3, 2, 1.    

e) 2, 3, 4, 1. 

 

14. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014/Atualizada) De acordo com as recomendações da 

ANVISA para prevenção de infecção da corrente sanguínea, os equipos de infusão contínua devem ser 

trocados:  

a) não inferior a  96 h.      

b) semanalmente.        

c) a cada 15 dias.       

d) a cada 24-36 h.     

e) diariamente. 

 

15. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) A respeito das normas e parâmetros estabelecidos para 

o processamento de produtos para a saúde, é correto afirmar que:  

a) os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 

desinfecção de alto nível.  

b) o monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo 

de esterilização.  

c) a desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói microrganismos 

patogênicos na forma vegetativa e um número elevado de esporos bacterianos. 

d) é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para a saúde em situações de urgência e 

emergência. 

e) os produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia devem ser submetidos à 

desinfecção saneante a base de aldeídos. 

 

16. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Com base nas normas estabelecidas para o 

gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde, assinale a afirmativa, considerando V para a correta e 

F para a falsa: 

(   ) Os Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento específico, sendo vedado 

o seu encaminhamento para disposição final em aterros. 

(   ) O Grupo C corresponde a resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos não podem ser 

descartadas diretamente no sistema de coleta de esgotos. 

 

A sequência correta é:  

a) F - V - F.   

b) V - F - V.   

c) F - F - V.   

d) V - F - F.   

e) F - V - V. 
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17. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Os valores na escala de Apgar ao 1º e 5º minutos 

importantes registros das condições de nascimento, podem variar de 0 a 10 pontos, sendo que 0 indica 

dificuldades graves e 10, um nascimento em ótimas condições. Para uma criança que apresentou, 

imediatamente após o parto, frequência cardíaca = 110 bpm, esforço respiratório regular, boa 

movimentação muscular, presença de espirros e corpo róseo com extremidades cianóticas, esse valor 

será de:  

a) 10 pontos.    

b) 9 pontos.   

c) 8 pontos.    

d) 7 pontos.    

e) 6 pontos. 

 

18. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) A administração da imunoglobulina anti-Rh após o 

parto, com o objetivo de proteger o próximo filho (gestações futuras) da eritroblastose fetal, é uma 

conduta que deve ser realizada quando:  

a) mãe e filho forem Rh positivo. 

b) a mãe for Rh positivo e o filho Rh negativo.  

c) mãe e filho forem Rh negativo.  

d) o pai for Rh negativo e a mãe Rh positivo.  

e) a mãe for Rh negativo e o filho Rh positivo. 

 

19. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014/Atualizada) A triagem neonatal (teste do pezinho) é um 

exame feito a partir de sangue coletado do calcanhar do bebê que permite identificar algumas doenças 

graves. O profissional de saúde deve orientar a mãe a respeito da importância do exame e que este deve 

ser realizado preferencialmente:  

a) no 15º dia de vida.      

b) entre o 10º e 20º dia de vida.    

c) no 1º dia de vida. 

d) entre o 3º e 5º dia de vida. 

e) até o 30º dia de vida. 

 

20. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Uma determinada região registrou 100 novos casos de 

diabetes mellitus no ano de 2013 que foram somados aos 400 casos com acompanhamento em curso. 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que:  

a) a prevalência de diabetes em 2013 foi de 300 casos.  

b) não é possível determinar a prevalência de diabetes.  

c) a incidência de diabetes em 2013 foi de 100 casos.  

d) a prevalência de diabetes foi menor que a incidência.  

e) não é possível determinar a incidência de diabetes. 

 

21. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Uma situação na qual se recomenda a interrupção 

temporária do aleitamento materno é após o consumo de drogas de abuso. No caso de mães usuárias de 

cocaína ou crack o profissional de saúde deve orientar que, diante do consumo dessas drogas, o 

aleitamento deve ser suspenso por:  

a) 2 semanas.   b) 36 horas.    

c) uma semana.  d) 48 horas.    

e) 24 horas. 
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22. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Um dos cuidados com o recém-nascido é a instilação 

de uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho para prevenir a 

oftalmia gonocócica. Sobre esse procedimento é correto afirmar que:  

a) é contraindicado em crianças que nasceram de parto cesáreo.  

b) se o nitrato cair fora do globo ocular, o procedimento deve ser repetido após 12h.  

c) a profilaxia deve ser realizada na primeira hora após o nascimento.  

d) a região ocular deve ser higienizada com soro fisiológico antes da aplicação do nitrato.  

e) o procedimento é contraindicado em bebês de mães portadoras de HIV. 

 

23. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) Uma situação que contraindica a realização do exame 

citológico para o câncer de colo do útero é:  

a) gravidez.       

b) menstruação.      

c) idade superior a 50 anos.  

d) presença de mioma. 

e) menopausa precoce. 

 

24. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) De acordo com o Calendário Nacional de Imunização 

do Ministério da Saúde, aos 9 meses de idade a criança deve receber:  

a) dose inicial da Febre Amarela.     

b) 3ª dose da Pentavalente.     

c) 2ª dose da Pneumocócica 10v.  

d) 1ª dose da Rotavírus Humano. 

e) reforço da Meningocócica C. 

 

25. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) A respeito da sondagem gastrintestinal, analise as 

afirmativas a seguir: 

I - O teste do pH do líquido aspirado é a técnica mais apurada para confirmar o posicionamento de uma 

sonda nasogástrica. 

II - Antes da inserção da sonda, o enfermeiro deve avaliar entre outras coisas a integridade da mucosa 

nasal e a capacidade de deglutição e regurgitação do paciente. 

III - A medida NEX determina o comprimento da sonda a ser inserido no paciente e vai do lóbulo da orelha 

ao apêndice xifoide. 

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e II.   

 e) II e III. 
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26. (Câmara Municipal de Recife - PE /FGV/2014) A equipe de enfermagem deve estar atenta aos sinais 

de intoxicação em paciente que fazem uso de digitálicos. Alguns sintomas clínicos característicos desse 

quadro são:  

a) anúria, mialgia, ortopneia e hipotensão.    

b) angina, diplopia, taquisfigmia e dispneia.   

c) anorexia, náuseas, vômito e fadiga.  

d) oligúria, anasarca, epistaxe e hipertensão.  

e) bradicardia, cianose, tremores e febre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.romulopassos.com.br 55 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

SUSAM/FGV/2014 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (SUSAM/FGV/2014) A respeito do controle da qualidade do processo de esterilização, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. O teste de Bowie & Dick é um indicador químico de Classe 2 para uso em ensaios específicos. 

II. Um indicador multivariável deve ser projetado para reagir a duas ou mais variáveis críticas. 

III. Os integradores químicos são indicadores externos que indicam que o material foi processado. 

 

Assinale 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

2. (SUSAM/FGV/2014) Sobre as boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, assinale 

a afirmativa correta. 

a) A área para recepção dos produtos para saúde do CME Classe II deve estar localizada dentro da sala de 

recepção e limpeza. 

b) Os produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 

de desinfecção de baixo nível. 

c) O CME Classe I de uma unidade básica pode possuir apenas barreira técnica entre o setor sujo e os 

setores limpos, e sala de preparo e esterilização. 

d) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 

desinfecção de alto nível, após a limpeza. 

e) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas pelo menos a cada 

seis meses. 

 

3. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) De acordo com o manual de recomendações para o controle da 

tuberculose no Brasil (2019), em relação ao tratamento dessa doença, analise as afirmativas a seguir. 

I. A transmissibilidade está presente desde os primeiros sintomas respiratórios, caindo rapidamente após 

o início de tratamento efetivo. 

II. O esquema básico de tratamento é indicado para casos novos em adultos e adolescentes (≥ 10 anos), 

em todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica e 

ostearticular). 

III. O tratamento das formas extrapulmonares (exceto a meningoencefálica e ostearticular) terá a duração 

de seis meses, assim como o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as alternativas estiverem corretas. 
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4. (SUSAM/FGV/2014) As opções a seguir apresentam doenças ou agravos da Lista de Notificação 

Compulsória em Unidades Sentinelas (LNCS), à exceção de uma. Assinale‐a. 

a) Pneumonia.       

b) Influenza humana.     

c) Dermatoses ocupacionais. 

d) Acidente de trabalho fatal. 

e) Leishmaniose visceral. 

 

5. (SUSAM/FGV/2014) Considerando a classificação dos resíduos de serviços de saúde, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. O Grupo A engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

II. Materiais perfuro‐cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 

pontas diamantadas e lâminas de bisturi fazem parte do Grupo D. 

III. O Grupo B é composto por substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 

6. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) As orientações contidas no manual de Medidas de Prevenção de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (2017), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando a 

prevenir a infecção da corrente sanguínea (ICS), recomenda que: 

a) o cateter de Swan‐Ganz seja mantido, a princípio, por até 7 dias. 

b) o sítio de inserção do cateter semi‐implantável continue coberto após a cicatrização do óstio. 

c) os cateteres arteriais periféricos sejam trocados, no máximo, a cada 15 dias. 

d) os equipos de infusão contínua não devem ser trocados em intervalos inferiores a 96 horas. 

e) as cânulas do sistema endovenoso sejam trocadas diariamente. 

 

7. (SUSAM/FGV/2014) As precauções e isolamentos são medidas que abrangem a prevenção da 

transmissão de doenças. Com base nisso, relacione o tipo de precaução recomendado às doenças listadas 

a seguir. 

1. Precaução de contato   ( ) Varicela 

2. Precaução de gotículas   ( ) Meningite viral 

 3. Precaução de contato + aerossóis  ( ) Impetigo 

4. Precaução de padrão    ( ) Rubéola 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 3 - 4.      

b) 3 - 4 - 1 - 2.       

c) 4 - 3 - 2 - 1.        

d) 2 - 1 - 4 - 3.       

 e) 1 - 4 - 3 - 2. 
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 8. (SUSAM/FGV/2014) Durante uma ausculta pulmonar foram detectados sons de estalido descontínuos 

ouvidos no final da inspiração. Assinale a opção que indica a denominação desses sons. 

a) Atrito pleural.      

b) Sibilos musicais.      

c) Estertores rudes.    

d) Roncos. 

e) Estertores finos. 

 

9. (SUSAM/FGV/2014) Com relação à prestação de socorro a uma vítima de parada cardiorrespiratória, 

assinale a afirmativa correta. 

a) A frequência de compressão torácica, em pacientes adultos, deve ser, aproximadamente, de 

100/minuto. 

b) O uso de pressão cricoide durante as ventilações, em geral, é recomendado, pois possibilita a colocação 

de uma via respiratória permanente. 

c) O procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração” continua sendo essencial na sequência de 

avaliação da respiração após a abertura da via aérea. 

d) A RCP em crianças e bebês deve ser iniciada com as compressões torácicas, em vez de ventilações de 

resgate. 

e) O socorrista que atua sozinho deve iniciar a RCP com duas ventilações seguidas de trinta compressões, 

tendo em vista a necessidade de aporte respiratório imediato. 

 

10. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) A Escala de Coma de Glasgow é um instrumento para avaliar a 

resposta de um paciente a estímulos verbais e dolorosos, com escores que vão de 3 a 15 pontos. Com 

base nos parâmetros desse instrumento, relacione as respostas apresentadas à pontuação 

correspondente. 

1. 3 pontos      

2. 1 ponto      

3. 2 pontos      

4. 4 pontos   

( ) Abertura dos olhos mediante estímulo doloroso 

 ( ) Flexão anormal diante de estímulo motor 

 ( ) Resposta verbal confusa. 

( ) Ausência de resposta motora 

 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 4 - 3 - 2.    

b) 3 - 1 - 4 - 2.    

c) 3 - 2 - 1 - 4.    

d) 4 - 1 - 2 - 3.    

e) 2 - 3 - 4 - 1. 

 

11. (SUSAM/FGV/2014) Com base nas normativas do Ministério da Saúde a respeito das Unidades Móveis 

para Atendimento de Urgência, analise as afirmativas a seguir. 

I. A Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre deve ser tripulada por, no mínimo, dois profissionais, 

sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem. 

II. Uma Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre deve ter, no mínimo, três profissionais, sendo um 

condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico. 
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III. A equipe do transporte Aeromédico é composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro e dois 

técnicos de 

enfermagem.  

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

12. (SUSAM/FGV/2014) Em relação à oxigenoterapia, analise as afirmativas a seguir. 

I. Um dos objetivos da oxigenoterapia é manter a PaO2 entre 80‐100 mm Hg e a Sat O2 de 90 a 100%. 

II. A medição do cateter de aspiração nasofaríngeo é feita da ponta do nariz ao lóbulo da orelha para 

inserção em lactentes. 

III. O sistema de oxigenação de alto fluxo fornece O2 em fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório 

máximo do 

paciente. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

13. (SUSAM/FGV/2014) Considerando os parâmetros gerais do perímetro torácico e cefálico de uma 

criança, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) No nascimento o perímetro cefálico varia de 32 a 38 cm. 

( ) Aos seis meses o perímetro torácico é 2 cm menor que o perímetro cefálico. 

( ) No primeiro ano de vida o perímetro cefálico aumenta cerca de 10 cm. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, V e F.    

b) F, F e V.    

c) V, F e V.    

d) F, V e F.    

e) V, F e F. 

 

14. (SUSAM/FGV/2014) Em relação ao exame preventivo do câncer do colo do útero, analise as afirmativas 

a seguir. 

I. O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o 

diagnóstico citológico. 

II. A coleta na endocérvice é feita utilizando‐se uma espátula de madeira (tipo espátula de Ayre) do lado 

que apresenta reentrância, raspando a mucosa em movimento rotativo de 360° em torno de todo o 

orifício cervical. 



 

www.romulopassos.com.br 59 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

III. A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois o material coletado é de baixa qualidade 

para o diagnóstico oncótico. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 

15. (SUSAM/FGV/2014) De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica 

o tratamento adequado para uma gestante que apresenta dosagem de hemoglobina < 11g/dL e > 8g/dL. 

a) 100 mg de ferro elementar/dia.   

b) 5 mg/dia de ácido fólico.    

c) 120 a 240 mg de ferro elementar/dia. 

d) 60 mg/dia de ferro elementar. 

e) 30 mg/dia de ácido fólico. 

 

16. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) Segundo o Programa Nacional de Imunização, a primeira dose das 

vacinas pentavalente, meningocócica C e tríplice viral devem ser administradas, respectivamente, 

a) no 1º mês, no 2º mês e no 9º mês de vida. 

b) no 3º mês, no 4º mês e no 6º mês de vida. 

c) no 4º mês, no 6º mês e no 15º mês de vida. 

d) no 1º mês, no 4º mês e no 5º mês de vida. 

e) no 2º mês, no 3º mês e no 12º mês de vida. 

 

17. (SUSAM/FGV/2014) Considerando a assistência de enfermagem no pré‐natal, assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) Na primeira consulta de pré‐natal, o enfermeiro deve solicitar, entre outros exames, a dosagem de 

hemoglobina e hematócrito, o grupo sanguíneo e o fator Rh, e a sorologia para a sífilis. 

( ) Uma forma de calcular a data provável do parto é somar sete dias ao primeiro dia da última 

menstruação e subtrair três meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. 

( ) A gestante com três doses ou mais da vacina antitetânica, cuja última dose esteja dentro do prazo de 

10 anos não precisa ser vacinada. 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) F, V e F.    d) V, F e V. 

b) V, V e F.     e) F, V e V. 

c) F, F e V.   
   

 18. (SUSAM/FGV/2014) Os reflexos primitivos característicos do RN devem ser avaliados, pois podem 

trazer informações importantes sobre seu estado de saúde. O reflexo obtido por meio do estímulo 

contínuo na planta do pé, a partir do calcâneo, no sentido dos artelhos, é denominado 

a) Reflexo de Babkin.       

b) Reflexo de Moro.     

c) Reflexo tendinoso.  

d) Reflexo cutâneo‐plantar. 

e) Reflexo patelar. 
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19. (SUSAM/FGV/2014) No ano de 2013, um determinado município registrou 50 novos casos de 

hanseníase, além dos 200 casos com tratamento em curso. Esses dados mostram que, em 2013, esse 

município apresentou 

a) prevalência de 50 casos de hanseníase.   

b) incidência de 200 casos de hanseníase.   

c) prevalência de 250 casos de hanseníase. 

d) incidência de 150 casos de hanseníase. 

e) prevalência de 150 casos de hanseníase. 

 

20. (SUSAM/FGV/2014) Analise o fragmento a seguir. “Na pós‐menopausa, o _____ poderá estar 

aumentado cerca de 10 a 15 vezes, enquanto que o _____, de 3 a 5 vezes. O _____, por sua vez, diminuído 

em até 80%, vai sendo, nesta fase, substituído pela _____, que predomina na pós‐menopausa.” Assinale 

a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. 

a) Estradiol - estrona - LH - FSH.    

b) FSH - LH - estradiol - estrona.    

c) Estrona - FSH - estradiol - LH. 

d) LH - FSH - estrona - estradiol. 

e) FSH - estrona - estradiol - LH. 

 

21. (SUSAM/FGV/2014) Uma das principais preocupações relacionada à terapia com digitálicos é quanto 

ao risco de intoxicação. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) Os sintomas clínicos de intoxicação por digitálicos incluem anorexia, náuseas, vômito, fadiga e mal‐

estar. 

( ) A enfermagem deve monitorar o paciente para os fatores que aumentam o risco de intoxicação, como, 

por exemplo, a hipercalemia. 

( ) Pacientes em uso de digoxina devem ter a função renal monitorada, principalmente aqueles com 65 

anos ou mais, uma vez que esse medicamento é eliminado pelos rins. 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e V.    

b) V, V e F.    

c) F, F e V.    

d) F, V e F.    

e) V, F e F. 

 

22. (SUSAM/FGV/2014) Relacione as lesões cutâneas, classificadas de acordo com sua aparência e 

origem, com seus respectivos exemplos. 

 

1. Lesão cutânea primária   ( ) Úlcera 

2. Lesão cutânea secundária   ( ) Pústula 

( ) Queloide 

( ) Cisto 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 2 - 1 - 1 - 2.    

b) 2 - 2 - 1 - 1.    

c) 1 - 1 - 2 - 2.    

d) 2 - 1 - 2 - 1.   

 e) 1 - 2 - 1 - 2. 
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23. (SUSAM/FGV/2014) Relacione os métodos dialíticos contínuos e intermitentes com seus respectivos 

exemplos. 

 

1. Método Contínuo    ( ) Hemofiltração de Fluxo Lento 

2. Método Intermitente   ( ) Ultrafiltração 

( ) Hemofiltração de Alto Volume 

( ) Hemodiálise 

 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 1 - 2.   

b) 2 - 2 - 1 - 1.    

c) 2 - 1 - 1 - 2.    

d) 1 - 2 - 2 - 1.        

e) 1 - 1 - 2 - 2. 

 

24. (SUSAM/FGV/2014) A avaliação quanto à agnosia visual e tátil proporciona insight a respeito da 

capacidade de interpretação cortical do paciente. Considerando o tipo de agnosia e a área cerebral 

afetada, assinale a opção correta. 

a) Agnosia tátil - área parietoccipital 

b) Agnosia auditiva - lobo parietal. 

c) Agnosia visual - lobo occiptal. 

d) Agnosia de partes do corpo e suas relações - lobo temporal. 

e) Agnosia expressiva da fala - área frontal posterior. 

 

25. (SUSAM/FGV/2014) Relacione os diagnósticos de enfermagem com suas respectivas características 

definidoras. 

1. Perfusão tissular periférica ineficaz ( ) Diaforese 

2. Disreflexia autonômica    ( ) Sopro femoral 

( ) Claudicação 

( ) Reflexo pilomotor 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 2 - 1 - 2 - 1.        

b) 1 - 1 - 2 - 2.       

c) 2 - 1 - 1 - 2.  

d) 1 - 2 - 1 - 2.    

 e) 2 - 2 - 1 - 1. 

 

26. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) Considerando os parâmetros para o dimensionamento do quadro de 

profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde, conforme a Resolução 

COFEN nº 543/2017, analise as afirmativas a seguir. 

I. Para berçário e unidade de internação em pediatria todo recém-nascido e criança menor de 6 anos deve 

ser classificado, no mínimo, como cuidado intermediário, independente da presença do acompanhante. 

II. O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um Índice de Segurança Técnica 

(IST) de no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas. 

III. Para efeito de cálculo devem ser consideradas 6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência 

mínima ou autocuidado.  
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Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

27. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) Com relação às infrações e às penalidades previstas no Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, assinale a afirmativa correta. 

a) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 

(noventa) dias. 

b) A ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é considerada apenas infração disciplinar. 

c) As ações que provoquem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral 

irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros são 

consideradas infrações graves. 

d) A inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem é considerada apenas 

infração ética. 

e) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 05 a 20 vezes o valor da anuidade em vigor, no 

ato do pagamento, da categoria profissional à qual pertence o infrator.  

 

28. (SUSAM/FGV/2014) Considerando que o Processo de Enfermagem deva ser realizado, de modo 

deliberado e sistemático, em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) O Histórico de Enfermagem tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana, e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde - doença. 

( ) A fase de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa e que constituem a base 

para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados é 

denominada Diagnóstico de Enfermagem. 

( ) A etapa de implementação consiste na determinação dos resultados que se espera alcançar e das Ações 

ou Intervenções de Enfermagem que serão realizadas face às respostas obtidas nas demais etapas. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e F.    

b) F, V e V.    

c) V, V e F.    

d) F, F e V.    

e) V, F e V. 
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Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Relacione os três principais tipos de angina, listados a seguir, às 
respectivas características. 
 
1. Angina estável   
2. Angina instável   
3. Angina variável 
 
( ) Dor torácica em repouso com alteração do eletrocardiograma. 
( ) Dura por mais tempo e mais severa; sem alívio com repouso/nitrato. 
( ) Precipitada pelo esforço; de curta duração e de fácil alivio com repouso/nitrato. 
 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
a) 3 - 2 - 1.    
b) 1 - 2 - 3.    
c) 1 - 3 - 2.    
d) 3 - 1 - 2.    
e) 2 - 3 - 1. 
 
2. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Assinale a opção que corresponde à correta localização das áreas 
precordiais a serem examinadas em uma avaliação da função cardíaca. 
a) Área aórtica - segundo espaço intercostal à direita do esterno. 
b) Área epigástrica - terceiro espaço intercostal à esquerda do esterno. 
c) Área pulmonar - quarto e quinto espaços intercostais à esquerda do esterno. 
d) Área ventricular direita ou tricúspide - segundo espaço intercostal à esquerda do esterno. 
e) Área ventricular esquerda ou apical - terceiro espaço intercostal à direita do esterno. 
 
3. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Assinale a opção que apresenta a posição correta dos eletrodos 
(derivações precordiais) na realização de um eletrocardiograma. 
a) V1 - 4º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 - 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo 
esternal; V3 - entre V2 e V4; V4 - 5º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 - 5º espaço intercostal, 
linha axilar anterior; V6 - 5º espaço intercostal, linha axilar média. 
b) V1 - 3º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V2 - 3º espaço intercostal direito, rebordo 
esternal; V3 - entre V2 e V4; V4 - 4º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 - 4º espaço intercostal, 
linha axilar anterior; V6 - 5º espaço intercostal, linha axilar média. 
c) V1 - 3º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 - 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo 
esternal; V3 - entre V2 e V4; V4 - 5º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 - 5º espaço intercostal, 
linha axilar anterior; V6 - 6º espaço intercostal, linha axilar média. 
d) V1 - 2º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 - 2º espaço intercostal esquerdo, rebordo 
esternal; V3 - entre V2 e V4; V4 - 3º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 - 4º espaço intercostal, 
linha axilar anterior; V6 - 5º espaço intercostal, linha axilar média. 
e) V1 - 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V2 - 4º espaço intercostal direito, rebordo 
esternal; V3 - entre V2 e V4; V4 - 5º espaço intercostal, linha axilar anterior; V5 - 5º espaço intercostal, 
linha médio-clavicular; V6 - 6º espaço intercostal, linha axilar média. 
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4. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Assinale a assertiva que corresponde a um método dialítico 
intermitente usado na Insuficiência Renal-Aguda - IRA: 
a) Hemodiálise.      
b) Hemofiltração.       
c) Ultrafiltração Lenta Contínua. 
d) Hemodiálise de Fluxo Lento. 
e) Diálise Peritoneal Contínua. 
 
5. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Relacione os modos ventilatórios apresentados a seguir à função 
respiratória correspondente. 
 
1. Ventilação assistida 
2. Ventilação controlada 
3. Ventilação mandatória intermitente 
4. Suporte de pressão 
 
( ) O paciente pode respirar espontaneamente entre as respirações fornecidas pela máquina. 
( ) As respirações espontâneas podem acontecer com uma assistência de pressão preestabelecida. 
( ) As respirações são deflagradas pelo paciente, com um volume corrente previamente estipulado. 
( ) O ventilador controla o paciente, indiferentemente às suas tentativas de iniciar uma inspiração. 
 
Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para baixo. 
a) 2 - 3 - 4 - 1.    
b) 3 - 4 - 1 - 2.    
c) 1 - 3 - 2 - 4.    
d) 2 - 4 - 1 - 3.       
e) 4 - 2 - 1 - 3. 
 
6. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Considerando as normas estabelecidas para o Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados, incluindo 
frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, devem ser submetidos a tratamento antes da 
disposição final. 
II. O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C (rejeitos radioativos) é o armazenamento em 
condições adequadas, para o decaimento do elemento radioativo. 
III. As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, inclusive as usadas na coleta 
laboratorial de amostra de paciente, e os demais resíduos perfurocortantes precisam passar por 
desinfecção antes do descarte. 
 
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente a afirmativa II estiver correta. 
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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7. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Em relação ao processamento de produtos para a saúde, assinale 
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.  
( ) Os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia não poderão ser 
submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base 
de aldeídos. 
( ) A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de 
esporos bacterianos. 
( ) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos 
e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. 
 
As afirmativas são respectivamente: 
a) F, F e V.    
b) V, F e V.    
c) V, F e F.    
d) F, V e F.    
e) V, V e F. 
 
8. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Relacione a classe dos indicadores químicos usados no processo 
de esterilização às respectivas características. 
1. Classe 1   
2. Classe 2   
3. Classe 3   
4. Classe 4 
 
( ) São projetados para testar a eficácia do sistema de vácuo nas autoclaves de pré-vácuo. 
( ) São projetados para medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização. 
( ) Demonstram que o material passou pelo processo de esterilização. 
( ) São projetados para medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização. 
 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
a) 2 - 4 - 1 - 3.    
b) 3 - 2 - 4 - 1.    
c) 1 - 4 - 3 - 2.    
d) 4 - 3 - 1 - 2.    
e) 2 - 3 - 1 - 4. 
 
9. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014/Atualizada) De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES nº 
03/2019 sobre os Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, as infecções de 
sítio cirúrgico de notificação nacional obrigatória são as que ocorrem após: cirurgia cesariana, implante 
de prótese mamária, implante de prótese de quadril primária, implante de prótese de joelho primária, 
infecções de órgão/cavidade pós-revascularização do miocárdio e infecções de órgão/cavidade pós-
cirurgia de derivação interna neurológica. Para classificar uma ISC incisional profunda com colocação de 
prótese, um dos critérios definidores é a drenagem purulenta da incisão, que se manifesta em até:  
a) 10 dias após a cirurgia.     
b) 20 dias após a cirurgia.     
c) 30 dias após a cirurgia. 
d) 1 ano após a cirurgia. 
e) 90 dias após a cirurgia. 
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10. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Em relação à conduta frente a um acidente com material 
biológico, analise as afirmativas a seguir. 
I. Imediatamente após a exposição percutânea a material biológico, recomenda-se a lavagem exaustiva 
com água e sabão. 
II. Os acidentes com exposição a material biológico relacionado ao trabalho devem ser registrados no 
Sistema Nacional de Notificação Compulsória. 
III. Se o paciente-fonte é conhecido, mas a informação sobre doença prévia ou situação sorológica para 
HIV, HBV, HCV é desconhecida, deve-se realizar imediatamente os exames sorológicos, sem necessidade 
de aconselhamento prévio. 
 
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta.  
b) se somente a afirmativa II estiver correta.   
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
11. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014/Atualizada) Leia o fragmento a seguir:  
 
“São consideradas infrações _____ as que provoquem _____, debilidade permanente de membro, sentido 
ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, _____ ou 
financeiros”.  
 
Com base nas infrações previstas no Código de Ética de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, 
assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.  
a) graves - perigo de morte - morais  
b) leves - perigo de vida - institucionais.  
c) graves - perigo de morte - patrimoniais.  
d) gravíssimas - morte - institucionais  
e) leves - debilidade temporária - morais. 
 
12. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014/Atualizada) Considerando os parâmetros para o 
dimensionamento do pessoal de enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº 543/2017, assinale V para 
a afirmativa verdadeira e F para a falsa.  
( ) O quantitativo de profissionais estabelecido no dimensionamento deverá ser acrescido de um índice 
de segurança técnica (IST) não inferior a 10% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 1,7% a 
ausências não previstas. 
( ) Para o cálculo da assistência intensiva, devem ser consideradas 18 horas de enfermagem por leito nas 
24 horas.  
( ) Os pacientes classificados como de cuidado semi-intensivo deverão ser internados em unidades que 
disponham de recursos humanos e tecnologias adequadas. 
 
As afirmativas são, respectivamente, 
a) F, V e F.   
b) V, F e V.    
c) F, F e V.   
d) V, F e F.   
e) F, V e V. 
 



 

www.romulopassos.com.br 67 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

13. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) A avaliação da 
marcha da criança é um exame feito normalmente a partir dos 
12 meses de vida, possibilitando o diagnóstico de alguma 
patologia associada. A figura acima é um exemplo de: 
a) Babinsk positivo.     
b) Marcha anserina.      
c) Trendelenburg positivo. 
d) Marcha de ganso. 
e) Trendelenburg negativo. 
 
14. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) As opções a seguir apresentam exames normalmente 
solicitados na primeira consulta de pré-natal, à exceção de uma. Assinale-a. 
a) Grupo sanguíneo e fator Rh.     
b) Hemograma.      
c) Glicemia em jejum. 
d) Teste pós-dextrosol. 
e) Sorologia para toxoplasmose. 
 
15. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser 
administrada na criança após o nascimento, de preferência ainda na maternidade. De acordo com a 
orientação do Ministério da Saúde, o local de aplicação deve ser 
a) a região dorso-glútea.     
b) a região do deltoide.     
c) a face lateral da coxa. 
d) o músculo retofemoral. 
e) a região ventroglútea. 
 
16. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014/Atualizada) Os suplementos de ferro e ácido fólico deverão 
estar gratuitamente disponíveis nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde, em todos os municípios 
brasileiros. Assinale a opção que corresponde ao esquema sugerido pela OMS para a suplementação 
profilática diária de ferro e ácido fólico em gestantes. 
a) 30 mg de ferro elementar e 200 μg de ácido fólico no primeiro trimestre. 
b) 80 mg de ferro elementar e 100 μg de ácido fólico durante toda a gestação. 
c) 30 mg de ferro elementar e 300 μg de ácido fólico no primeiro trimestre. 
d) 70 mg de ferro elementar e 500 μg de ácido fólico durante toda a gestação. 
e) 40 mg de ferro elementar e 400 μg de ácido fólico durante toda a gestação.  
 
17. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Conforme recomendações do Ministério da Saúde, a 
quantidade de líquido que deve ser ingerida por crianças menores de 1 ano, após evacuação diarreica, 
visando a prevenir a desidratação, é de 
a) 50-100 mL.   
b) 40-80 mL.   
c) 60-120 mL.   
d) 100-200 mL.   
e) 150-300 mL. 
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18. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Em relação aos cuidados que devem ser dispensados ao recém-
nascido, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
( ) É preciso administrar vitamina K por via intramuscular, devido à deficiência causada pela ausência de 
flora intestinal. 
( ) Deve ser feita a profilaxia ocular com nitrato de prata a 1% para prevenir a infecção oftálmica 
gonocócica. 
( ) A identificação do recém-nascido deve ser realizada na sala de parto, logo após o nascimento, por meio 
de pulseira com o nome da criança. 
 
As afirmativas são respectivamente: 
a) F, V e V.   
b) V, V e F.   
c) F, V e F.   
d) V, F e F.   
e) F, F e V. 
 
19. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Na aspiração das vias áreas de um paciente adulto, a medição 
da sonda orotraqueal deve ser 
a) de 14 a 16 cm.      
b) de 12 a 14 cm.      
c) cerca de 10 a 12 cm. 
d) da boca ao meio do esterno. 
e) do lóbulo da orelha à ponta do nariz. 
 
20. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Para que um Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) seja 
classificado como moderado, pelos parâmetros da Escala de Glasgow, ele deve ter a seguinte pontuação: 
a) de 3 a 8 pontos.      
b) de 9 a 12 pontos.      
c) de 13 a 15 pontos. 
d) de 15 a 17 pontos. 
e) de 17 a 20 pontos. 
 
21. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Relacione o tipo de hemorragia digestiva à manifestação clínica 
correspondente. 
 
1. Melena    
2. Hematêmese   
3. Hematoquezia   
 
( ) Presença de sangue vivo nas fezes. 
( ) Eliminação de fezes líquidas, escuras (sangue digerido) e odor fétido. 
( ) Vômito com sangue vivo ou aspecto de “borra de café”. 
 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
) 3 - 1 - 2.    
b) 1 - 2 - 3.    
c) 2 - 3 - 1.    
d) 3 - 2 - 1.   
e) 2 - 1 - 3. 
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22. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Durante uma ausculta pulmonar, o enfermeiro ouviu estertores 
rudes. Assinale a opção que indica a descrição desses sons. 
a) Sons de estalido descontínuo, ouvidos ao final da inspiração. 
b) Sons de estalido descontínuo, ouvidos à inspiração inicial. 
c) Sons contínuos, de alta tonalidade, semelhantes a um assobio. 
d) Sons de ruflar profundos e de baixa tonalidade, principalmente na expiração. 
e) Sons ásperos, em estalido, como dois pedaços de couro sendo esfregados entre si. 
 
23. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Uma criança de 2 anos, monitorada por oxímetro de pulso, 
apresenta Frequência Cardíaca (FC) = 110 bpm e SatO2 = 98%. Esses valores indicam 
a) FC alta e saturação baixa.     
b) FC normal e saturação normal.    
c) FC baixa e saturação acima do normal. 
d) FC alta e saturação normal. 
e) FC normal e saturação acima do normal. 
 
24. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Em uma situação de parada cardiorrespiratória, o primeiro 
procedimento a ser realizado pelo socorrista deve ser o de  
a) aferição da PA.      
b) punção venosa.      
c) ventilação mecânica.  
d) compressões torácicas. 
e) abertura das vias aéreas. 
 
25. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) A frequência de compressões cardíacas recomendadas em um 
procedimento de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes adultos ou pediátricos (exceto recém-
nascidos) deve ser de, 
a) no máximo, 90 compressões/min.   
b) no mínimo, 100 compressões/min.   
c) aproximadamente, 90 compressões/min. 
d) no mínimo, 120 compressões/min. 
e) aproximadamente, 100 compressões/min. 
 
26. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Um paciente internado na Unidade de Tratamento Intensivo 
apresentando extensão anormal à resposta motora, palavras inapropriadas ao estímulo verbal e abertura 
ocular ao estímulo doloroso tem o nível de consciência classificado como 
a) coma intermediário.    
b) coma profundo.      
c) estado vegetativo.  
d) coma superficial. 

e) nível de consciência normal. 
 
27. (Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014) Sobre os cuidados dispensados durante a realização da 
quimioterapia, analise as afirmativas a seguir. 
I. Para pacientes em terapia com Cisplatina, deve-se aplicar colírio de dexametasona 0,1% de duas a 
quatro vezes ao dia, visando a prevenir a conjuntivite química. 
II. Ao final da infusão, o cateter deve ser heparinizado com uma solução de 0,4 mL de heparina + 9,6 mL 
de soro fisiológico. 
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III. A punção do cateter deve ser feita com agulhas especiais, denominadas agulhas de Huber, para evitar 
a danificação do septo. 
 
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta.   
b) se somente a afirmativa II estiver correta.   
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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AL - MT/FGV/2013 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (AL - MT/FGV/2013) Ao receber um paciente adulto na internação o enfermeiro avaliou, entre outras 
coisas, o risco desse paciente desenvolver úlcera de pressão, considerando a Escala de Braden. O score 
obtido foi de 11 pontos. Isso significa que o risco apresentado pelo paciente para o desenvolvimento de 
úlcera de pressão foi classificado como 
a) fraco.    
b) grave.    
c) alto.    
d) moderado.    
e) inexistente. 
 
2. (AL - MT/FGV/2013) As lesões de pele relacionadas à hanseníase podem estar localizadas em qualquer 
região do corpo, acompanhadas sempre pela alteração da sensibilidade no local. Considerando as 
características dessas lesões, assinale a afirmativa correta. 
a) O nódulo é caracterizado pelo aumento da espessura e consistência da pele, com menor evidência de 
sulcos, limites imprecisos e eritema discreto. 
b) A placa é a lesão que se estende em superfície por vários centímetros, podendo ser individual ou 
constituir aglomerado de placas. 
c) As manchas discrômicas são lesões sólidas, circunscritas, elevadas ou não que podem variar de 1 a 3 
cm de tamanho. 
d) A infiltração caracteriza‐se pela formação de pápula ou nódulo de tamanhos variados que evolui 
deixando cicatriz. 
e) Os tubérculos são caracterizados pela ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito de 
outros pigmentos na pele. 
 
3. (AL - MT/FGV/2013) De acordo com as normas de boas práticas da ANVISA para o processamento de 
produtos para a saúde, assinale a afirmativa correta. 
a) O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não‐críticos, 
semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. 
b) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 
desinfecção de alto nível, após a limpeza. 
c) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, duas 
vezes ao ano. 
d) Os produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, poderão ser submetidos à 
desinfecção com a utilização de saneantes a base de aldeídos. 
e) Os produtos para saúde classificados como semicríticos são aqueles que entram em contato com pele 
não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. 
 
4. (AL - MT/FGV/2013) Em relação à atividade de controle de contatos dos pacientes com tuberculose 
(TB), analise as afirmativas a seguir. 
I. Todos os contatos devem ser convidados a comparecer à unidade de saúde para serem avaliados. Essa 
avaliação 
consiste na realização de criteriosa anamnese e exame físico. 
II. Crianças assintomáticas devem realizar prova tuberculínica e radiografia de tórax na primeira consulta. 
III. Contatos infectados pelo HIV deverão realizar tratamento para infecção latente da TB, 
independentemente do resultado da prova tuberculínica. 
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Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta.   
b) se somente a afirmativa II estiver correta.   
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
5. (AL - MT/FGV/2013) Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Prova do Laço deve ser realizada 
na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente 
sangramento espontâneo. Em pacientes adultos a prova deverá ser considerada positiva se, após 
procedimento padrão, surgirem 
a) 5 petéquias ou mais em um quadrado de 1,5 cm.  
b) 10 petéquias ou mais em um quadrado de 2,0 cm.  
c) 20 petéquias ou mais em um quadrado de 2,5 cm. 
d) 15 petéquias ou mais em um quadrado de 3,5 cm. 
e) 30 petéquias ou mais em um quadrado de 5 cm. 
 
6. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) A imunoglobulina humana anti‐hepatite tipo B (IGHAB), disponível nos 
Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), conforme orientações do manual do CRIE 
(BRASIL, 2019, p. 20), é indicada para pessoas não vacinadas após exposição ao vírus da hepatite B nas 
situações relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale‐a. 
a) Vítimas de violência sexual. 
b) Comunicantes sexuais de caso agudo de hepatite B. 
c) Recém‐nascidos de mãe sabidamente portadora do vírus da hepatite B. 
d) Comunicantes domiciliares de portadores do vírus da hepatite B. 
e) Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB. 
 
7. (AL - MT/FGV/2013) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno‐fetal, de 
evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo 
de duração. 
No que se refere à classificação dessa doença, assinale a afirmativa correta. 
a) Sífilis secundária é a forma da sífilis adquirida na qual não se observam sinais e sintomas clínicos e, 
portanto, tem o seu diagnóstico feito apenas por meio de testes sorológicos. 
b) Sífilis terciária caracteriza‐se pela presença de lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, pouco 
dolorosa, com base endurecida, fundo liso, brilhante e pouca secreção serosa. 
c) Sífilis latente é aquela na qual os sinais e sintomas geralmente aparecem de 3 a 12 anos ou mais após 
o início da infecção. 
d) Sífilis congênita precoce caracteriza‐se pelo surgimento dos sintomas tais como baixo peso, 
hepatomegalia e osteocondrite até o segundo ano de vida. 
e) Sífilis primária geralmente caracteriza‐se pela presença de lesões cutâneo‐mucosas, de 6 a 8 semanas 
após o aparecimento do cancro duro. 
 
8. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) De acordo com as medidas de prevenção de infecção da corrente 
sanguínea recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no manual de Medidas de 
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (2017), assinale a afirmativa correta. 
a) Os transdutores descartáveis para a monitorização da pressão arterial invasiva devem ser trocados a 
cada 96 horas, juntamente com os seus acessórios e soluções para flush. 
b) Deve‐se utilizar antimicrobianos tópicos nos cateteres umbilicais como forma de evitar a seleção de 
resistência microbiana e de colonização fúngica. 



 

www.romulopassos.com.br 73 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

c) A manutenção do cateter periférico além das 96 horas, independente de sua avaliação, deve ser feita 
somente nas situações em que o acesso venoso periférico for limitado. 
d) O tempo de permanência máxima do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) deve ser de, no 
máximo, 20 dias. 
e) O cateter periférico (adulto) deve ser trocado em 96 horas quando confeccionado com teflon e em 48 
horas quando confeccionado com poliuretano. 
 
9. (AL - MT/FGV/2013) De acordo com a Taxonomia da NANDA um dos fatores relacionados ao 
diagnóstico de enfermagem “Padrão Respiratório Ineficaz” é 
a) excursão torácica alterada.    
b) síndrome da hipoventilação.   
c) pressão expiratória diminuída. 
d) batimentos da asa do nariz. 
e) fase de expiração prolongada. 
 
10. (AL - MT/FGV/2013) Relacione cada etapa do Processo de Enfermagem com suas respectivas ações. 
1. Histórico de Enfermagem 
2. Diagnóstico de Enfermagem 
3. Planejamento de Enfermagem 
4. Avaliação de Enfermagem 
5. Implementação 
 
( ) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. 
( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 
que tem por finalidade a obtenção de informações a respeito do estado de saúde do paciente. 
( ) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que 
serão realizadas e que foram identificadas com base no Diagnóstico de Enfermagem. 
( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo que objetiva determinar se as ações ou intervenções de 
enfermagem 
alcançaram o resultado esperado, bem como se há necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas 
do Processo de Enfermagem. 
( ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do processo que 
culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que constituem a base 
para a seleção das ações ou intervenções que serão executadas. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
a) 5 - 1 - 3 - 4 - 2.   b) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.   
c) 3 - 4 - 5 - 2 - 1.  d) 5 - 2 - 4 - 1 - 3.   
e) 2 - 4 - 3 - 1 - 5. 
 
11. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) De acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução COFEN nº 
543/2017 para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais 
das instituições de saúde e assemelhados, assinale a afirmativa correta. 
a) A distribuição percentual de profissionais de enfermagem para o cuidado semi‐intensivo deve ser de 
36% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 
b) O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica 
(IST) não inferior a 20% do total. 
c) O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 6% do quadro geral de profissionais de 
enfermagem da instituição para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal. 
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d) O quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais, composto por 50% ou mais de 
pessoas com idade superior a 50 anos ou 20% ou mais de profissionais com limitação/restrição para o 
exercício das atividades, deve ser acrescido 10% ao quadro de profissionais do setor. 
e) Para efeito de cálculo, devem ser consideradas 10 horas de Enfermagem por leito, nas 24 horas, para a 
assistência intermediária. 
 
12. (AL - MT/FGV/2013) O preparo, manuseio e administração de Soluções Parenterais‐SP é uma das 
atribuições da enfermagem. Considerando as normas de boas práticas estabelecidas para a utilização 
desse tipo de solução, assinale a afirmativa incorreta. 
a) Considera‐se Solução Parenteral de Pequeno Volume - SPPV aquela acondicionada em recipiente com 
a capacidade inferior a 200 mL. 
b) Todo profissional envolvido nas etapas da utilização das SP deve ser submetido a exames admissionais 
e a avaliações médicas periódicas, atendendo à legislação do Ministério do Trabalho. 
c) A ocorrência de qualquer evento adverso envolvendo um paciente submetido à terapia com SP deve 
ser obrigatoriamente relatada, descrita, investigada e notificada à autoridade sanitária. 
d) O enfermeiro é o responsável pela administração das SP e prescrição dos cuidados de enfermagem em 
âmbito 
hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 
e) É responsabilidade do enfermeiro estabelecer o acesso venoso periférico, incluindo o Cateter Central 
de InserçãoPeriférica (PICC). 
 
13. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) No que se refere às infrações e penalidades previstas no Código de 
Ética do Profissional de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, assinale a afirmativa correta. 
a) A censura consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações 
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
b) As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, 
são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem. 
c) A suspensão consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período de até 90 dias. 
d) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de até 15 vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 
e) São consideradas infrações graves as que provoquem morte, debilidade permanente, de membro, 
sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. 
 
14. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) Considerando as novas diretrizes, da American Heart Association 
(AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), 
assinale a afirmativa correta. 
a) O Suporte Básico de Vida (SBV) segue inalterado para adultos, crianças e bebês, permanecendo a 
sequência A‐B‐C (via aérea, respiração e compressões torácicas). 
b) A frequência de compressão torácica para a RCP de adultos mudou de um mínimo de 100/minuto para 
“aproximadamente” 100/minuto. 
c) Recomenda‐se oxigênio para todos os pacientes com edema pulmonar aberto ou saturação de oxi‐
hemoglobina arterial < 90%. 
d) Para o Suporte Básico de Vida (SBV), houve alteração na sequência de procedimentos de A-B-C (via 
aérea, respiração, compressões torácicas) para C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração) em 
adultos, crianças e bebês (excluindo-se recém-nascidos). 
e) A profundidade das compressões torácicas devem ser o máximo de 2 polegadas (5 cm), em adultos, e 
de, no mínimo, meio terço do diâmetro anteroposterior do tórax, em bebês e crianças.  
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15. (AL - MT/FGV/2013) Durante a ausculta do tórax de um paciente, o enfermeiro detectou “ruídos 
adventícios com o timbre relativamente grave, presentes tanto na inspiração quanto na expiração e que 
sugerem secreções nas grandes vias respiratórias com obstrução dos brônquios mais calibrosos”. Tal 
descrição corresponde aos sons de 
a) sibilos.      
b) roncos.      
c) estertores creptantes.  
d) estertores bolhosos. 
e) sopros pulmonares. 
 

16. (AL - MT/FGV/2013) O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde foi redefinido em 
2013, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional. De acordo 
com essas novas definições crianças de 5 meses de idade devem receber 
a) a 1ª dose da vacina pneumocócica 10‐valente (conjugada). 
b) a 2ª dose da vacina hepatite B (recombinante). 
c) a 1ª dose da vacina febre amarela (atenuada). 
d) a 2ª dose da vacina meningocócica C (conjugada). 
e) a dose inicial da vacina Haemophilus influenzae B (conjugada). 
 

17. (AL - MT/FGV/2013) O exame preventivo do câncer do colo de útero deve ser realizado por toda 
mulher que tem, ou já teve, vida sexual e que está entre 25 e 64 anos. De acordo com as orientações do 
Ministério da Saúde, quando o resultado do exame acusar infecção pelo HPV, a mulher deverá ser 
orientada a repeti‐lo 
a) após 6 meses.       
b) após 1 ano.       
c) imediatamente.  
d) após 2 anos.  
e) após 3 meses. 

 

18. (AL - MT/FGV/2013) Os reflexos do recém‐nascido devem ser avaliados, pois podem trazer 
informações importantes sobre seu estado de saúde. Em relação ao reflexo do “moro”, assinale a 
afirmativa correta. 
a) É obtido fazendo‐se estímulo contínuo da planta do pé a partir do calcâneo no sentido dos artelhos. Os 
dedos adquirem postura em extensão. 
b) A assimetria ou ausência desse reflexo pode indicar lesões nervosas, musculares ou ósseas, que devem 
ser avaliadas. 
c) É avaliado colocando‐se a criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada para o colchão. 
d) Manifesta‐se quando é tocada a bo¬checha perto da boca, fazendo com que a criança desloque a face 
e a boca para o lado do estímulo. 
e) Obtém‐se com leve pressão do dedo do examinador na palma das mãos da criança e abaixo dos dedos 
do pé. 
 

19. (AL - MT/FGV/2013) O hemograma é um dos exames solicitados normalmente no 1º e no 3º trimestre 
de gestação. De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde para o pré‐natal de baixo risco, diante 
de uma dosagem de hemoglobina > 11g/dL a conduta a ser adotada é 
a) suplementação de ferro a partir da 20ª semana. 
b) referir a gestante ao pré‐natal de alto risco. 
c) suplementação de ferro a partir da 30ª semana. 
d) tratar com 120 a 240mg de ferro elementar ao dia. 
e) repetir a dosagem de hemoglobina em 30 dias. 



 

www.romulopassos.com.br 76 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

20. (AL - MT/FGV/2013/Atualizada) A ausculta dos batimentos cardiofetais deve ser realizada a cada 
consulta de pré‐natal para se constatar sua presença, ritmo, frequência e normalidade. É considerada 
normal a frequência cardíaca fetal entre 
a) 90 a 120 batimentos por minuto.    
b) 100 a 140 batimentos por minuto.    
c) 110 a 150 batimentos por minuto. 
d) 120 a 160 batimentos por minuto. 
e) 130 a 170 batimentos por minuto. 
 
21. (AL - MT/FGV/2013) A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de 
diversas doenças congênitas ou infecciosas, viabilizando a instituição do tratamento precoce específico. 
Assinale a alternativa que indica uma das doenças abrangidas pelo Programa Nacional de Triagem 
Neonatal. 
a) Hipotireoidismo congênito.     
b) Espectrometria de massa.     
c) Herpes congênita. 
d) Deficiência de biotinidase. 
e) SIDA congênita. 
 
22. (AL - MT/FGV/2013) Relacione os métodos dialíticos utilizados no tratamento das insuficiências 
renais, listados a seguir, com suas respectivas características. 
 
1. Ultrafiltração Lenta Contínua (SCUF) 
2. Diálise de Alto Fluxo Contínua (CHFD) 
3. Diálise Diária Estendida (EDD) 
4. Hemofiltração Venovenosa Contínua (CVVH) 
 
( ) utiliza cateter venoso com duplo‐lúmen e possui filtro com alta permeabilidade, sendo necessária a 
reposição de fluidos. 
( ) processo contínuo de remoção de fluidos por meio de uma membrana semipermeável. Habitualmente 
executa‐se com graus de ultrafiltração (UFR) menores que 8 mL/min. Não se usa líquido de substituição. 
( ) utiliza máquinas de HD intermitente para realizar diálises mais extensas (6‐12 h), com menores fluxos 
de sangue (200 mL/min) e de banho (100‐300 mL/min). 
( ) a remoção de fluidos depende do tipo de membrana utilizada. Com as membranas de alto fluxo, os 
solutos são removidos por convecção e difusão. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
a) 1 - 2 - 3 - 4.    
b) 2 - 4 - 3 - 1.    
c) 3 - 1 - 4 - 2.    
d) 1 - 4 - 2 - 3.    
e) 4 - 1 - 3 - 2. 
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TJ - AM/FGV/2013 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (TJ - AM/FGV/2013) A notificação compulsória, historicamente, é uma das principais fontes de dados 

da Vigilância Epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo 

informação-decisão- ação. O caráter compulsório da notificação implica responsabilidades formais, 

principalmente para os profissionais de saúde. 

No que se refere aos aspectos legais dessa notificação, assinale a afirmativa incorreta. 

a) A notificação imediata realizada pelos meios de comunicação não isenta o profissional ou serviço de 

saúde de realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos. 

b) A notificação compulsória é obrigatória para todos os profissionais de saúde no exercício da profissão. 

c) Os casos suspeitos ou confirmados da Lista de Notificação Compulsória Imediata deverão ser 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no prazo máximo de 7 (sete) 

dias, a partir da data de notificação. 

d) A elaboração de listas estaduais ou municipais de Notificação Compulsória é proibida, exceto quando 

forem previamente analisadas e aprovadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde. 

e) Os casos de malária na região da Amazônia Legal deverão ser registrados no Sistema de Informação de 

Vigilância 

Epidemiológica - Malária - SIVEP-Malária. 

 

2. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) A prova tuberculínica (PT)  é utilizada para diagnóstico da Infecção 

Latente pelo M. tuberculosis (ILTB) em adultos e crianças e pode também auxiliar o diagnóstico de 

tuberculose ativa em crianças. A leitura dessa prova deve ser realizada entre 48 e 72 horas após a 

aplicação, podendo ser estendida para 96 horas, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro 

transverso da área de endurecimento palpável. No que se refere ao resultado, registrado em milímetros, 

analise as afirmativas abaixo:  

I. A PT deve ser interpretada como sugestiva de infecção por M. tuberculosis, portanto é positiva quando 

≥ a 5mm e negativa quando < a 5 mm. 

II. 5 a 9 mm - reator fraco - indivíduo infectado pelo M. tuberculosis ou por outras microbactérias.  

III. 10 mm ou mais - reator forte - indivíduo infectado pelo M. tuberculosis, que pode estar ou não doente, 

e indivíduos vacinados com BCG nos últimos dois anos.  

 

Assinale:  

a) Se somente a afirmativa I estiver correta  

b) Se somente a afirmativa II estiver correta  

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas  

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas  

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas 

 

3. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) Conforme a Resolução nº 222, de 28 de março de 2018, os Resíduos 

de Serviços de Saúde são classificados em cinco grupos, de acordo com os riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, a fim de que tenham gerenciamento adequando. Com base nessa 

classificação, assinale a afirmativa correta. 

a) Grupo A - resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 
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b) Grupo B - resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

c) Grupo C - resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

d) Grupo D - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

e) Grupo E - materiais pérfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 

ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi e lancetas. 

 

4. (TJ - AM/FGV/2013) A Resolução - RDC nº 15/12 classifica os Centros de Material e Esterilização - CME, 

em CME Classe I e Classe II e estabelece boas práticas para o processamento de produtos para saúde. 

Com base nessa resolução, assinale a afirmativa incorreta. 

a) O CME Classe I realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos 

de conformação complexa, passíveis de processamento. 

b) O CME só pode processar produtos compatíveis com a sua capacidade técnica operacional e conforme 

a sua classificação. 

c) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, 

após a limpeza e demais etapas do processo. 

d) A empresa processadora deve realizar todas as fases do processamento, incluindo limpeza, inspeção, 

preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento e devolução para o serviço de saúde. 

e) O CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para saúde regularizados junto à 

ANVISA. 

 

5. (TJ - AM/FGV/2013) Considerando as normas referentes ao processo de esterilização de produtos para 

saúde, preconizadas pela ANVISA, analise as afirmativas a seguir. 

I. É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & 

Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia. 

II. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência. 

III. É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros. 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

6. (TJ - AM/FGV/2013) O Mapa de Risco é a representação gráfica de um conjunto de fatores presentes 

nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças do 

trabalho. Esses fatores são identificados por círculos coloridos de acordo com o grupo a que pertencem. 

Com base na identificação dos fatores de risco por meio de cores, assinale a afirmativa correta. 

a) Verde - risco ergonômico.     

b) Vermelho - risco biológico.     

c) Marrom - risco químico. 

d) Amarelo - risco físico. 

e) Azul - risco de acidente. 
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7. (TJ - AM/FGV/2013) De acordo com a Resolução COFEN 358/2009 o Processo de Enfermagem orienta 

o cuidado de Enfermagem e a documentação da prática profissional. Sobre as etapas desse processo, 

assinale a afirmativa que define a Avaliação de Enfermagem. 

a) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão 

sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem. 

b) Processo que determina os resultados que se espera alcançar e as ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana. 

c) Processo realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, para obter informações sobre pessoa, 

família ou coletividade humana e suas respostas sobre o processo saúde / doença. 

d) Processo sistemático e contínuo de verificação das respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde/doença, para determinar se as ações de enfermagem 

alcançaram resultado. 

e) Processo cujas etapas constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados, priorizando o bem-estar do paciente. 

 

8. (TJ - AM/FGV/2013) O diagnóstico de perfusão tissular periférica ineficaz é definido, pela taxonomia 

de Nanda, como “a redução na circulação sanguínea para a periferia, capaz de comprometer a saúde”. A 

respeito desse caso, assinale a alternativa que indica uma das características que o define. 

a) Diabetes melito.      

b) Sedentarismo.     

c) Sopro femoral. 

d) Tabagismo. 

e) Hipertensão. 

 

9. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) A Resolução do COFEN nº 543/2017 estabelece os parâmetros para 

dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de Enfermagem 

para a cobertura assistencial nas instituições de saúde. Considerando o disposto nessa resolução, analise 

as afirmativas que seguem:  

I. Para efeito de cálculo, na assistência semi-intensiva devem ser consideradas 10 horas de enfermagem 

por paciente, nas 24 horas.  

II. O quantitativo de profissionais deve ser acrescido de um índice de segurança técnica (IST) de 10% do 

total.  

III. Na assistência intensiva, 50% dos profissionais de enfermagem devem ser enfermeiros e os demais, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

10. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) Em uma unidade com 36 leitos, distribuídos entre 21 pacientes com 

cuidados mínimos e 15 pacientes com cuidados intermediários, assinale a alternativa que indica a 

necessidade de enfermagem (em horas) para as 24h (sem considerar o IST), de acordo com a Resolução 

do COFEN nº 543/2017.  

a) 40 horas na assistência mínima - 24 horas nos cuidados intermediários.  
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b) 54 horas na assistência mínima - 90 horas nos cuidados intermediários.  

c) 126 horas na assistência mínima - 270 horas nos cuidados intermediários.  

d) 84 horas na assistência mínima - 90 horas nos cuidados intermediários.  

e) 80 horas na assistência mínima - 75 horas nos cuidados intermediários.  

 

11. (TJ - AM/FGV/2013) Nos serviços de saúde, a auditoria controla e avalia o grau de atenção 

efetivamente prestada pelo sistema, em comparação a um modelo definido, podendo ser operacional ou 

analítica. Em relação à auditoria operacional, assinale a afirmativa correta. 

a) Está baseada no desenvolvimento de atividades que têm por objetivo aprofundar as análises de 

aspectos específicos do sistema de saúde. 

b) Concentra-se nas condições da rede física, nos mecanismos de regulação e no desenvolvimento das 

ações de saúde. 

c) Visa subsidiar o processo de decisão do gestor a partir da identificação de situações que comprometem 

o bom andamento da prestação de serviços. 

d) É voltada para a avaliação quantitativa, inferindo, em algumas situações, a qualidade das ações de 

saúde. 

e) Visa aprofundar as análises no sistema de atenção à saúde a partir de situações decorrentes do impacto 

diferente do estabelecido no processo de planejamento. 

 

12. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) No que se refere ao sigilo profissional, de acordo com o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, é direito do profissional de 

enfermagem:  

a) divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados.  

b) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional.  

c) manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos 

casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 

envolvida ou de seu representante ou responsável legal. 

d) comparecer perante a autoridade, quando intimado como testemunha e, se for o caso, declarar suas 

razões éticas para manutenção do sigilo profissional.  

e) fazer a comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de 

autorização, de casos de violência contra: crianças e adolescentes; idosos; e pessoas incapacitadas ou sem 

condições de firmar consentimento.  

 

13. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) De acordo com a Resolução do COFEN nº 564/2017, a suspensão 

consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 dias e será 

divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande 

circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Essa penalidade é da alçada do 

a) Conselho Regional de Enfermagem. 

b) Associação Brasileira de Enfermagem. 

c) Sindicato dos Servidores de Saúde. 

d) Sindicato dos enfermeiros. 

e) Conselho Federal de Enfermagem. 
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14. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) De acordo com diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e 

atendimento cardiovascular de emergência (ACE) da American Heart Association (AHA), em caso de 

emergência na qual seja necessário realizar compressões torácicas em uma criança (1 ano de idade à 

puberdade), estas devem ser executas de forma sincronizada com a ventilação, e, quando tiver apenas 

um socorrista, deve-se manter a relação de:  

a) 30 movimentos de massagem cardíaca para 2 movimentos de ventilação, com uma frequência de 100 

a 120 eventos por minuto.  

b) 2 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 90 

eventos por minuto.  

c) 1 movimento de massagem cardíaca para 3 movimentos de ventilação, com uma frequência de 120 

eventos por minuto.  

d) 3 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 90 

eventos por minuto.  

e) 2 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 60 

eventos por minuto.  

 

15. (TJ - AM/FGV/2013) De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para situações de urgência 

e emergência que envolvem vítimas de queimaduras, os critérios de transferência de pacientes para 

Unidades de Tratamento de Queimados - UTQ, estão listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o. 

a) Queimaduras de 1° grau, maiores do que 20% da Superfície Corpórea Queimada - SCQ em adultos. 

b) Queimaduras de 2° grau, maiores do que 10% da SCQ em crianças ou maiores de 50 anos. 

c) Lesões na face, nos olhos, no períneo, nas mãos, nos pés e em grandes articulações. 

d) Lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou de membros. 

e) Queimaduras de 3° grau em qualquer extensão e queimadura elétrica. 

 

16. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) A realização imediata de reanimação cardiopulmonar - RCP em uma 

vítima de parada cardiorespiratória - PCR, ainda que apenas com compressões torácicas no pré-hospitalar, 

contribui para o aumento das taxas de sobrevivência. Considerando o protocolo da American Heart 

Association (AHA) a respeito das condutas de ACLS, incluindo as mudanças realizadas, analise as 

afirmativas a seguir:  

I. As diretrizes vigentes minimizam a importância de checar o pulso por profissionais de saúde treinados, 

considerando que pode ser uma detecção difícil mesmo para provedores experientes, principalmente 

quando a pressão arterial está muito baixa. Quando for executada, a checagem não pode levar mais que 

10 segundos. Se a vítima não respirar, ou apresentar gasping e o pulso central estiver ausente, deve-se 

iniciar a RCP. 

II. A sequência para atendimento recomendada para um socorrista é que ele inicie as compressões 

torácicas antes da ventilação de resgate no adulto. A antiga sequência A-B-C (Vias Aéreas - Boa ventilação 

- Compressão Torácica) passa a ser C-A-B.  

III. Quando uma via aérea permeável for estabelecida, as compressões torácicas devem ser feitas 

ininterruptamente a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e as ventilações, a uma 

frequência de 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações por minuto). Se houver mais de um 

socorrista, deve-se trocar as funções de compressão e ventilação a cada 2 minutos, a fim de manter a 

qualidade da RCP. 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
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d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

17. (TJ - AM/FGV/2013) Um Acidente Vascular Cerebral-AVC pode causar uma grande variedade de 

déficits neurológicos, dependendo da localização da lesão, do tamanho da área de perfusão inadequada 

e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral. A enfermagem deve estar atenta às manifestações 

decorrentes desses déficits para que possa prestar um cuidado adequado a esses pacientes. Relacione os 

déficits neurológicos decorrentes de um AVC, apresentados a seguir, com suas manifestações. 

 

1. Ataxia   

2. Disartria   

3. Hemianopsia  

 4. Afasia receptiva 

 

( ) Incapacidade de compreender palavras faladas 

( ) Dificuldade em avaliar distâncias 

( ) Dificuldade em formar palavras 

( ) Marcha cambaleante e instável 

 

Assinale a alternativa que mostra a relação correta de cima para baixo: 

a) 1, 2, 3, 4.   

b) 3, 2, 4, 1.   

c) 4, 3, 2, 1.   

d) 2, 1, 4, 3.   

e) 1, 4, 3, 2. 

 

18. (TJ - AM/FGV/2013) A Escala de Coma de Glasgow é um instrumento bastante utilizado para avaliar a 

resposta de um paciente a estímulos. Os escores vão de 3 (coma profundo) a 15 (normal). Ao avaliar um 

paciente vítima de acidente automobilístico e que está há três dias no CTI, a enfermeira, aplicando a escala 

de Coma de Glasgow, observa que ele apresenta abertura dos olhos quando estimulado, dá resposta 

verbal com palavras desconexas e aperta sua mão quando solicitado. Diante desse quadro, assinale a 

alternativa que indica a pontuação obtida e o respectivo nível de consciência desse paciente. 

a) 3 - coma profundo.      

b) 4 - coma profundo.      

c) 7 - coma intermediário. 

d) 11 - coma superficial. 

e) 15 - normal. 

 

19. (TJ - AM/FGV/2013) O acolhimento com classificação de risco vem sendo cada vez mais realizada nos 

serviços de saúde que prestam atendimentos de urgência e que organizam o atendimento com base nos 

níveis de prioridade. O modelo proposto pelo Ministério da Saúde divide o serviço em eixos e áreas, 

identificados por cores que irão determinar o tipo de atendimento prestado. Com base nesse modelo 

assinale a alternativa que corresponde às características da área amarela. 

a) Área na qual está a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte 

e a sala de procedimentos especiais invasivos. 

b) Área das salas de observação, que devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças 

e adultos), a depender da demanda. 
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c) Área de consultas, procedimentos médicos e de enfermagem (curativo, sutura, medicação e 

nebulização). 

d) Área composta por uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, mas que ainda requerem 

cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos). 

e) Área de atendimento médico, lugar onde os consultórios devem ser planejados de modo a possibilitar 

a presença do acompanhante e a individualidade do paciente. 

 

20. (TJ - AM/FGV/2013) A vacina dupla tipo adulto (dT) é indicada a partir dos sete anos de idade, para 

prevenção do tétano acidental e da difteria. É também indicada para a vacinação de mulheres em idade 

fértil (12 a 49 anos) e gestantes, principalmente para a prevenção do tétano neonatal. O esquema básico 

da vacina dupla tipo adulto (dT) é de 

a) duas doses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses. 

b) três doses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses. 

c) duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

d) três doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

e) uma dose, com reforço a cada 10 anos. 

 

21. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) O calendário de vacinação brasileiro é definido pelo Programa 

Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas 

consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. O Calendário Básico de Vacinação da Criança 

contempla vacinas que devem ser administradas desde o nascimento até os 10 anos de idade. De acordo 

com esse calendário, aos 12 meses a criança deve receber 

a) o 2º reforço da tríplice bacteriana e a 2ª dose da tríplice viral. 

b) a 1ª dose da meningocócica C (conjugada). 

c) a 1ª dose da tríplice viral, e o reforço da pneumocócica 10 (conjugada) e o reforço da meningocócica C 

(conjugada). 

d) a dose inicial da febre amarela e a 3ª dose da tetravalente. 

e) a 1ª dose da vacina oral rotavírus humano (VORH). 

 

22. (TJ - AM/FGV/2013) A mortalidade infantil no Brasil vem sendo reduzida consideravelmente ao longo 

dos anos, porém, se comparado a outros países, os índices ainda são bastante elevados. A taxa de 

mortalidade infantil é o indicador utilizado pelo Ministério da Saúde para monitorar esses números e usa 

como base de cálculo 

a) o número de óbitos em menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos. 

b) o número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos. 

c) o número de óbitos em menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. 

d) o número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos. 

e) o número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos. 

 

23. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) Os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Cries) 

atendem, de forma personalizada, ao público que necessita de produtos especiais de alto custo. 

Considerando a indicação terapêutica, associe as vacinas às alternativas correspondentes, conforme a 5ª 

edição do Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 2019, p. 19-22).  

1. Vacinas contra influenza e varicela (VZ): pré-exposição. 

2. Vacinas contra influenza, hepatite A (HA) e varicela (VZ). 

3. Vacina contra hepatite A (HA).  

4. Vacina contra varicela (VZ): pré-exposição. 
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( ) Maiores de 1 ano de idade, imunocompetentes e suscetíveis à doença, no momento da internação, 

onde haja caso de varicela. 

( ) Indivíduos em uso crônico de ácido acetilsalicílico.  

( ) Em doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea). 

( ) Portadores de hemoglobinopatias.  

 

Assinale a alternativa que mostra a relação correta, de cima para baixo. 

a) 4, 2, 1, 3.   

b) 2, 4, 3, 1.   

c) 3, 1, 4, 2.   

d) 4, 1, 2, 3.   

e) 1, 2, 3, 4. 

 

24. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) O Ministério da Saúde, a partir da Caderneta de Saúde da Criança 

(2020) utiliza como um dos parâmetros para avaliação do crescimento de crianças menores de 10 anos o 

gráfico do índice de massa corporal (IMC) para a idade. Esse parâmetro permite que a criança seja avaliada 

na sua relação peso vs. comprimento (0 a 10 anos). Considerando o escore-z empregado no ponto de 

corte peso x idade e o diagnóstico nutricional correspondente, assinale a afirmativa correta.  

a) > escore-z +2 indica peso adequado para a idade.  

b) ≥ escore-z -2 e ≤ escore-z +2 indica peso elevado para a idade.  

c) > escore-z +3 indica peso muito baixo para a idade.  

d) ≥ escore-z -3 e < escore-z -2 indica peso baixo para a idade.  

e) < escore-z -3 indica peso muito elevado para a idade. 

 

25. (TJ - AM/FGV/2013/Atualizada) A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) juntamente com o 

Ministério da Saúde e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançaram em 2017 um manual 

sobre a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) voltado para crianças de 2 a 5 anos. 

Nele há orientações aos profissionais de saúde de como atuarem em diversas doenças que acometem 

essa população, entre elas a doença diarreica aguda, que é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade infantil no Brasil. A diarreia aguda pode causar desidratação e contribuir para a desnutrição. 

A morte de uma criança com diarreia aguda se deve geralmente à desidratação.  

 

Com base nesses dados, analise as afirmativas a seguir.  

I.  Todas as crianças com diarreia devem ser classificadas quanto ao estado de hidratação. Há três tipos 

de classificação possíveis quanto ao estado de hidratação em uma criança com diarreia: desidratação 

grave; desidratação e sem desidratação. 

II. Crianças com desidratação apresentam dois ou mais dos seguintes sinais: olhos fundos, perda de turgor 

cutâneo (sinal da prega), sede aumentada (bebe avidamente), estão inquietas ou irritadas. Nesse caso, é 

necessário durante um período de 4 horas, administrar, no serviço de saúde, a quantidade recomendada 

de SRO de acordo com o peso e idade da criança. Após 4 horas, deve-se reavaliar a criança, classificá-la 

quanto à desidratação e selecionar o plano apropriado para continuar o tratamento.   

III. Os pacientes com desidratação grave apresentam sinais de choque e devem receber altas doses de 

SRO até a normalização dos estados hemodinâmico e mental. 
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Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

26. (TJ - AM/FGV/2013) A intubação ou sondagem gastrintestinal (GI) consiste na inserção de um tubo 

flexível no estômago, duodeno ou jejuno. A escolha do tipo de sonda GI varia de acordo com o objetivo a 

ser alcançado. A sonda de reservatório gástrico (salem) é uma sonda radiopaca, de plástico transparente 

e com luz dupla, empregada normalmente para 

a) alimentação enteral.              b) descompressão gástrica.     

c) realização de exames.                    d) compressão de hemorragia. 

e) lavagem gástrica. 

 

27. (TJ - AM/FGV/2013) O exame físico de um paciente com distúrbios cardiovasculares inclui entre outras 

coisas, a inspeção da aparência geral, monitoramento da PA e do pulso, ausculta do coração, do pulmão 

e palpação do abdome. Na palpação abdominal, o refluxo hepatojugular é um achado importante e pode 

ser demonstrado 

a) pressionando-se firmemente o quadrante superior direito do abdome por 30 a 60 segundos, 

ocasionando um aumento de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular. 

b) pressionando-se firmemente o quadrante inferior direito do abdome por 30 a 60 segundos, 

ocasionando um aumento de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular. 

c) pressionando-se firmemente o quadrante superior esquerdo do abdome por 30 a 60 segundos, 

ocasionando um aumento de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular. 

d) pressionando-se firmemente o quadrante inferior esquerdo do abdome por 30 a 60 segundos, 

ocasionando um aumento de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular. 

e) pressionando-se firmemente a região mesogástrica por 30 a 60 segundos, ocasionando um aumento 

de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular. 

 

28. (TJ - AM/FGV/2013) A angina de peito é uma síndrome clínica comumente caracterizada por episódios 

ou paroxismos de dor ou pressão na região anterior do tórax. Os sintomas variam de acordo com o tipo 

de angina, podendo ir desde um desconforto até a dor agonizante. A dor em repouso, possivelmente 

causada pelo vasoespasmo da artéria coronária, é característica da 

a) angina estável.  b) angina Instável.      

c) angina refratária.    d) angina Prinzmetal. 

e) isquemia silenciosa. 

 

29. (TJ - AM/FGV/2013) As medidas específicas e fortemente recomendadas para prevenção das 

pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionadas à ventilação mecânica, estão relacionadas a 

seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45°. 

b) Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível. 

c) Realizar higiene oral com antissépticos (clorexidina veículo oral). 

d) Trocar o circuito do ventilador a cada 5 dias. 

e) Realizar aspiração da secreção subglótica rotineiramente. 

 



 

www.romulopassos.com.br 86 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

Senado Federal/FGV/2012 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (Senado Federal/FGV/2013) No pós-operatório imediato de uma cirurgia ortopédica, o paciente 

apresentou retenção urinária transitória. Nesse caso, a principal intervenção de enfermagem deve ser 

a) A administração de diuréticos. 

b) O cateterismo vesical de alívio. 

c) O registro do balanço hídrico. 

d) A realização de exercícios pélvicos. 

e) O incentivo à ingestão de líquidos. 

 

2. (Senado Federal/FGV/2012) A boa postura e a mecânica corporal são muito úteis quando pacientes 

acamados necessitam ser posicionados e movimentados, além de ajudar na promoção do conforto. 

Algumas das posições muito utilizadas pela enfermagem no cuidado a esses pacientes são Pronação, Sims 

e Fowler. No que se refere a essas posições, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na posição de Sims o paciente deita-se sobre o lado direito do corpo com o joelho esquerdo dobrado 

na direção do peito. 

II. A posição de Pronação é aquela que o paciente se deita sobre o abdome, oferecendo uma boa 

drenagem dos bronquíolos além de alongar o tronco e as extremidades. 

III. A posição de Fowler é especialmente útil para pacientes com dispneia por afastar os órgãos abdominais 

do diafragma. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

3. (Senado Federal/FGV/2012) Durante os cuidados a um recém-nascido (RN) a termo, nascido de parto 

vaginal com Apgar no 1º minuto igual a 8, o profissional de enfermagem observou a presença de máculas 

vasculares em algumas regiões do corpo. Considerando os achados mais comuns nestes casos é correto 

afirmar que:  

a) São mais comuns na raça negra e oriental e traduzem imaturidade da pele na migração dos melanócitos, 

regredindo nos primeiros quatro anos de vida. 

b) Estão presentes em 40% dos RN e manifestam-se por pequenos pontos brancos localizados na base do 

nariz, queixo e fronte. 

c) Aparecem, geralmente, nos primeiros dias de vida sob a forma de lesões eritematosas multiformes 

(pápulas, máculas e até algumas vesículas). 

d) São manchas de cor salmão que desaparecem à pressão e estão presentes principalmente na nuca, 

pálpebra superior e fronte. 

e) Iniciam-se com lesões eritematosas puntiformes que em um ou dois dias evoluem para vesículas e , em 

seguida, se pustulizam. 
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4. (Senado Federal/FGV/2012) Os reflexos primitivos são caracterizados pela resposta motora 

involuntária a um estímulo e estão presentes em bebês desde antes do nascimento até por volta dos seis 

meses de vida. Considerando as características de alguns reflexos relacione as colunas a seguir. 
 

1. Sucção 

 

2. Voracidade 

 

3. Preensão 

 

4. Marcha 

 

5. Moro 

(   ) se obtém com leve pressão do dedo do examinador na palma das mãos da 

criança e abaixo dos dedos do pé. 

( ) manifesta-se quando os lábios da criança são tocados por algum objeto, 

desencadeando-se movimentos dos lábios e da língua. 

(   ) ocorre quando é tocada a bochecha perto da boca, fazendo com a criança 

desloque a face e a boca para o lado do estímulo. 

(  ) consiste numa resposta de extensão-abdução dos membros superiores 

(eventualmente dos inferiores) em resposta a algum estímulo brusco como bater 

palmas. 

(   ) obtém-se quando, ao segurar a criança em posição ortostática, o contato da 

planta dos pés com uma superfície gera a extensão das pernas até então fletidas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de cima para baixo. 

a) 5, 2, 1, 4, 3.       

b) 2, 3, 4, 5, 1.       

c) 1, 2, 5, 3, 4. 

d) 4, 1, 3, 5, 2. 

e) 3, 1, 2, 5, 4. 

 

5. (Senado Federal/FGV/2012) Uma das ações de enfermagem, durante o atendimento a uma gestante, 

é a verificação da frequência cardíaca fetal, seja por meio do sonar ou do estetoscópio de Pinard. Essa 

frequência pode ser considerada normal quando está entre 

a) 70 e 90 bpm.      

b) 80 e 100 bpm.      

c) 100 e 130 bpm. 

d) 120 a 160 bpm. 

e) 140 a 180 bpm. 

 

6. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente 

no mundo e o mais frequente entre as mulheres, respondendo por 22% do total de casos novos a cada 

ano, apresentando um prognóstico relativamente bom, caso seja diagnosticado e tratado 

oportunamente. 

a) O câncer de mama apresenta uma incidência relativamente alta antes dos 35 anos que cai progressiva 

e rapidamente à medida que essa faixa etária aumenta. 

b) Evidências científicas sugerem que o autoexame das mamas o ECM é usado como método tanto 

diagnóstico quanto de rastreamento do câncer de mama. Ao contrário de seu papel consagrado como 

método diagnóstico, o rastreamento por meio do ECM é alvo de grande controvérsia na literatura 

científica. 

c) As taxas de mortalidade por câncer de mama, no Brasil, têm caído consideravelmente, o que se deve 

ao aumento do diagnóstico e ao tratamento precoce. 

d) A mamografia, como forma de detecção precoce do câncer de mama, deve ser realizada anualmente 

por mulheres entre 30 e 40 anos, não sendo recomendada após os 50 anos. 

e) A hereditariedade é o principal fator de risco para o câncer de mama, sendo responsável por cerca de 

40% do total de casos. 
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7. (Senado Federal/FGV/2012) No âmbito da equipe de enfermagem, a coleta de material para 

colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau é privativa do enfermeiro, que deve estar dotado 

dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico ao procedimento. As 

alternativas a seguir apresentam procedimentos adotados na coleta de material para a realização deste 

exame, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 

a) O espéculo não pode ser lubrificado, a não ser em casos selecionados, devendo ser umedecido com 

soro fisiológico. 

b) O material coletado deve ser imediatamente fixado com álcool a 96% ou fixador celular em gostas ou 

em spray. 

c) O material coletado deve ser proveniente da ectocérvice e da endocérvice e o esfregaço será feito na 

mesma face da região fosca em lâmina única. 

d) Em casos em que o álcool é usado como fixador, as lâminas devem ser transportadas em frasco 

específico e invisual. 

e) A raspagem na mucosa ectocervical deve ser feita com espátula de Ayre em movimento rotativo de 

180º estendendo o material na lâmina com suave pressão. 

 

8. (Senado Federal/FGV/2012) O leite materno é um alimento com inúmeras vantagens dentre as quais 

estão o suprimento de todas as necessidades nutricionais do bebê nos primeiros meses de vida e o 

fortalecimento dos laços afetivos entre mãe e filho. Em relação ao aleitamento materno, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do leite de 

vaca e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes. 

II. A concentração de gordura no leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final da 

mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança. 

III. O aleitamento materno é contraindicado em casos de mães portadoras de tuberculose ou hanseníase, 

mesmo que em tratamento. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta.    

b) Se somente a afirmativa II estiver correta.    

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

9. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) Uma mãe leva seu bebê de 6 meses ao Centro de Saúde para 

que ele seja vacinado. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da Criança 2020, o bebê receberá 

a terceira dose das vacinas relacionadas a seguir, assinale a alternativa correta. 

a) Pentavalente (DTP+Hib+HB)e Vacina oral de rotavírus humano (VORH).  

b) Pneumocócica 10 valente e Meningocócica C. 

c) Tetravalente (DTP + Hib) e Vacina inativada contra a poliomielite (VIP). 

d) Pentavalente (DTP+Hib+HB), Vacina inativada contra a poliomielite (VIP). 

e) Vacina oral de rotavírus humano (VORH) e Meningocócica C. 
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10. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) O tétano neonatal é uma doença grave, não transmissível e 

imunoprevenível que acomete recém-nascidos geralmente na 1ª semana de vida ou nos primeiros 15 

dias. Uma das formas de prevenção á a vacinação da gestante durante o período pré-natal. De acordo o 

Ministério da Saúde, essa imunização, em gestantes que não tenha registro da vacina, deve constar de 

três doses que serão aplicadas obedecendo à seguinte sequência: 

 

 1º dose dT 2º dose dT 3º dose dTpa 

a) Precoce 30 dias após a 1ª dose 

a partir da 20ª semana de gestação, o mais 

precocemente possível. Respeitar intervalo 

mínimo de 30 dias entre as doses. 

b) Precoce 20 dias após a 1ª dose 30 dias após a 2ª dose. 

c) Precoce 15 dias após a 1ª dose 20 dias após a 2ª dose. 

d) Precoce 
15 a 20 dias após a 1ª 

dose 
40 dias após a ª dose. 

e) Precoce 
20 a 30 dias após a 1ª 

dose 

na 20ª semana de gestação após 30 dias da 2ª 

dose. 

 

11. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) A respeito da vacina contra febre amarela, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. É constituída de vírus vivos atenuados.  

II. Deve ser administrada a partir dos nove meses de idade. E em 2020 as áreas com recomendação da 

vacina foi ampliada para todo o país. 

III. É administrada em dose única, com reforço a cada dez anos. 

 

Assinale 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

12. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem 

como função primordial a manutenção da glicemia dentro dos limites da normalidade. A respeito da 

insulina de longa duração, conhecida por glargina 100UI/ml, assinale a alternativa que indica o tempo de 

duração do seu efeito terapêutico. 

a) De 10 a 16 horas.      

b) De 16 a 20 horas.      

c) De 20 a 24 horas. 

d) De 24 a 36 horas. 

e) De 36 a 48 horas. 

 

13. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) A participação da equipe de enfermagem no processo de 

transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde, deve avaliar se o nível de 

complexidade da assistência requerida está corretamente associado ao estado clínico do paciente e o 

profissional que deverá realizar o acompanhamento. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

a) Assistência mínima: pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, fisicamente 

autossuficientes quanto ao atendimento de suas necessidades - maqueiro. 
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b) Assistência intermediária: pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com 

dependência total das ações de enfermagem para o atendimento de suas necessidades - no mínimo, um 

auxiliar de enfermagem. 

c) Assistência pré-intermediária: pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com 

dependência parcial das ações de enfermagem, para o atendimento de suas necessidades - no mínimo, 

um técnico de enfermagem. 

d) Assistência semi-intensiva: pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com 

dependência total das ações de enfermagem para o atendimento de suas necessidades - no mínimo um 

enfermeiro para 2,4 pacientes. 

e) Assistência intensiva: pacientes graves, porém sem risco iminente de vida, com sinais vitais estáveis e 

que requeiram assistência de enfermagem permanente e especializada - no mínimo um enfermeiro. 

 

14. (Senado Federal/FGV/2012) Correlacione os níveis de prevenção, apresentados na coluna da 

esquerda, com os exemplos listados na coluna da direita. 

 

1. Primário - promoção da saúde 
(  ) mamografia para detecção precoce do câncer de 

mama. 

2. Primário - proteção específica (  ) atividades físicas regulares. 

3. Secundário (  ) fisioterapia após acidente vascular encefálico. 

4. Terciário (  ) vacinação contra hepatite B. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta na ordem de cima para baixo. 

a) 3, 1, 4, 2.   

b) 4, 1, 3, 2.   

c) 2, 3, 4, 1.   

d) 1, 2, 4, 3.   

e) 3, 1, 2, 4. 

 

15. (Senado Federal/FGV/2012) A enfermeira principal elabora o plano de cuidados e garante, 

pessoalmente ou de forma delegada, que ele seja implementado durante as 24 horas do dia. Esse modelo 

assistencial de enfermagem é denominado 

a) Cuidado Focado.      

b) Cuidados Integrais.      

c) Educação Continuada. 

d) “Primary Nursing”. 

e) Humanização. 

 

16. (Senado Federal/FGV/2012) Decidir racionalmente significa alcançar o máximo de serviço em função 

dos recursos alocados. Dessa forma, o desafio que se apresenta aos gestores é o de obter o equilíbrio 

entre os investimentos, os processos e os resultados que se desejam obter, 

Nesse sentido, avalie as afirmativas a seguir 

I. Eficiência é um elemento mensurável que demonstra a relação entre os resultados obtidos e os recursos 

alocados para a sua obtenção. 

II. Eficácia é o elemento que demonstra a consecução dos objetos e metas estabelecidos, considerando o 

total dos recursos alocados. 

III. Efetividade define a eficácia obtida em condições cotidianas, frente a estudos controlados realizados 

previamente. 
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Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

17. (Senado Federal/FGV/2012) Levando em consideração algumas características próprias dos serviços 

de saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Nos serviços de saúde, a produção e o consumo ocorrem de maneira simultânea. 

II. A escolha às cegas é uma característica dos serviços de saúde, sendo gerador de incerteza. 

III. Os protocolos e guias de condutas não conseguem evitar o famoso “cada caso é um caso”. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

18. (Senado Federal/FGV/2012) Diretrizes clínicas são recomendações preparadas de forma 

sistematizada com o propósito de influenciar as decisões dos profissionais de saúde e dos pacientes a 

respeito da atenção apropriada em circunstâncias clínicas específicas. Nesse sentido, para alcançar seus 

objetivos, as diretrizes clínicas devem combinar os elementos listados a seguir, À EXCEÇÃO DE UM. 

Assinale-o. 

a) Medicina baseada em evidências. 

b) Avaliação tecnológica em saúde. 

c) Avaliação econômica dos serviços de saúde. 

d) Garantia da qualidade. 

e) Avaliação da capacidade instalada. 

 

19. (Senado Federal/FGV/2012) A gestão de condição de saúde (disease management) e a gestão de caso 

(case management) são elementos componentes da gestão clínica. Com relação aos elementos descritos 

e à própria gestão da clínica, analise as afirmativas a seguir. 

I. A gestão da condição de saúde incide em três campos fundamentais: a elaboração da programação das 

ações de saúde, o plano de cuidado e a mudança de comportamento. 

II. A gestão de caso está baseada no estabelecimento de um processo de atenção entre o gestor de caso 

e o grupo homogêneo de pacientes de uma mesma doença. 

III. O tripé que conforma a gestão da clínica pressupõe também, como tecnologia sanitária que compõe o 

seu conjunto de tecnologias de microgestão, a auditoria clínica. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
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20. (Senado Federal/FGV/2012) Com relação ao conceito de epidemia, analise as afirmativas a seguir. 

I. Uma epidemia representa necessariamente a ocorrência de um grande número de casos da doença em 

uma determinada população. 

II. A contaminação da rede de abastecimento de água de um município com material fecal contendo 

Salmonella typhi pode determinar uma epidemia do tipo explosiva de febre tifoide. 

III. Na epidemia do tipo propagada, a progressão é mais lenta, sugerindo, em geral, que a forma de 

transmissão se dá através do contato de pessoa a pessoa. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

21. (Senado Federal/FGV/2012 - Adaptada) O monitoramento por meio de indicadores é fatos essencial 

para a mensuração de ocorrências que se desejam manter sob controle, permitindo uma tomada de 

decisão mais segura. As alternativas a seguir apresentam algumas características dos indicadores, À 

EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 

a) Confiabilidade.      

b) Sensibilidade.      

c) Originalidade. 

d) Relevância. 

e) Custo - efetividade. 

 

22. (Senado Federal/FGV/2012) Entre os indicadores de saúde, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é 

considerada um dos mais sensíveis à situação de saúde e da condição social de uma população. Com 

relação à TMI é correto afirmar que 

a) Tem por numerador o número de óbitos de crianças com idade inferior a cinco anos. 

b) Sofre grande influência a taxa de fecundidade. 

c) As taxas mais elevadas do Brasil são encontradas nas Unidades da Federação com menor IDH. 

d) Seu componente pós-neonatal tem maior influência dos fatores ambientais, sobretudo os de natureza 

nutricional e infecciosa. 

e) Em seu componente neonatal destacam-se as anomalias congênitas, condição prevenível pela 

assistência adequada à gravidez e ao parto. 

 

23. (Senado Federal/FGV/2012) Com relação ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e aos 

indicadores de mortalidade, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) O documento de entrada do SIM é a Declaração de Óbito (DO) impressa em 3 vias. 

b) Entre os dados a serem preenchidos na DO estão tipo de óbito, data e hora do óbito, nome do falecido, 

estado civil, escolaridade e local de ocorrência do óbito. 

c) A proporção de óbitos por causas mal definidas é um indicador da qualidade das informações sobre 

mortalidade. 

d) O indicador de Swaroop e Uemura é um indicados de mortalidade segundo sexo. 

e) Considerando-se todas as idades, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de óbito no 

Brasil. 
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24. (Senado Federal/FGV/2012) A Hepatite D é uma doença viral aguda que pode evoluir para a forma 

crônica e apresentar-se como infecção assintomática, sintomática ou como formas gravíssimas que 

podem levar ao óbito. Umas das orientações que o profissional de enfermagem deve dar em relação ao 

modo de prevenção desse tipo de hepatite é. 

a) A imunização específica contra esse tipo de vírus. 

b) A lavagem de frutas e verduras com hipoclorito de sódio. 

c) A de evitar contato com pessoas contaminadas. 

d) O não compartilhamento de talheres. 

e) O uso de preservativo. 

 

25. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) A Portaria nº 204, de 19 de fevereiro de 2016, indica as 

terminologias adotadas em legislação nacional, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde 

nacional e estabelece fluxos, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de 

saúde. Com relação a esse tema, analise as afirmativas a seguir. 

I. A notificação compulsória é obrigatória para todos os profissionais de saúde no exercício da profissão. 

II. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo 

serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas 

desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 

III. Botulismo, cólera, febre amarela, sarampo, varicela e SARS-CoV b são exemplos de doenças que 

figuram na lista de Notificação Compulsória em todo território nacional. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

26. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) Com base no novo Código de Ética, alguns deveres dos 

profissionais de enfermagem são apresentados a seguir, À EXCEÇÃO DE UM. Assinale-o. 

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

de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.  

b) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em 

benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

c) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.  

d) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 

acerca da assistência de Enfermagem. 

e) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da 

assistência e segurança do paciente. 

 

27. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, as infrações 

éticas e disciplinares cometidas pelos profissionais de enfermagem são passíveis de penalidades aplicadas 

pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, que vão da advertência verbal à cassação do direito 

ao exercício profissional. Com base no fragmento acima, analise as afirmativas a seguir. 
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I. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência 

e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a 

inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

II. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

III. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, 

são da alçada do Conselho Federal. 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

28. (Senado Federal/FGV/2012) De acordo com Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe, entre outras 

coisas, sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado de modo deliberado e sistemático, organizando-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, a saber: Coleta de Dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. Com base nisso, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. A Avaliação de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados. 

II. A Implementação se dá por meio da determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações 

ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas identificadas na etapa de 

diagnóstico. 

III. A Coleta de Dados é o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos 

e técnicas variadas, que tem como finalidade obter informações relacionadas ao processo saúde e doença. 

 Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

29. (Senado Federal/FGV/2012) A aplicação de uma injeção utilizando a técnica em Z, também conhecida 

como técnica de ziguezague consiste: 

a) Na manipulação do tecido, promovendo um tampão que ocluirá os medicamentos, especialmente os 

irritantes, no músculo. 

b) Na utilização de locais de aplicação diferentes, principalmente em injeções por via subcutânea, para 

evitar a formação de tecido fibrótico. 

c) Na injeção intramuscular na região ventroglútea, chamada dessa forma pelo fato da posição da mão 

em contato com a pele no momento da aplicação lembrar o formato de um Z. 

d) No fracionamento das doses de uma medicação por via intramuscular acima de 5ml na qual são usadas 

partes diferentes do mesmo músculo. 

e) Na inserção do cateter venoso central de inserção periférica, uma das formas de aplicação de 

medicamento por via intramuscular. 



 

www.romulopassos.com.br 95 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM 

30. (Senado Federal/FGV/2012) A hipóxia é resultado da diminuição ou falta de oxigênio nos tecidos, 

podendo acontecer na doença pulmonar grave ou na doença extrapulmonar que afeta a troca gasosa a 

nível celular. Os quatro tipos gerais de hipóxia são: hipóxia hipoxêmica, hipóxia circulatória, hipóxia 

anêmica e hipóxia histotóxica. Em relação a hipóxia hipoxêmica, é correto afirmar que: 

a) É uma consequência da concentração diminuída de hemoglobina efetiva, o que causa uma redução na 

capacidade de transporte de oxigênio do sangue. 

b) É a que ocorre quando uma substância tóxica interfere com a capacidade dos tecidos de usar o oxigênio 

disponível. 

c) É o resultado da diminuição do nível de oxigênio no sangue, ocasionando a difusão diminuída de 

oxigênio para dentro dos tecidos e pode ser causada por hipoventilação e altitudes elevadas. 

d) É causada quando a pressão do oxigênio tissular está reduzida embora o oxigênio arterial permaneça 

normal, podendo ocorrer após um estado de baixo fluxo como uma parada cardíaca. 

e) É a que resulta da circulação capilar inadequada e pode ser desencadeada pelo débito cardíaco 

diminuído e pela obstrução vascular local. 

 

31. (Senado Federal/FGV/2012) Durante o exame físico das estruturas respiratórias inferiores, a inspeção 

do tórax fornece informações sobre a estrutura músculo-esquelética, estado nutricional do paciente e 

função respiratória. No que se refere às principais deformidades do tórax associados a doenças 

respiratórias, o tórax em barril ocorre: 

a) Quando existe um aumento no diâmetro ântero-posterior do tórax, em consequência da 

hiperinsuflação dos pulmões. 

b) Devido a uma elevação da escápula e a uma coluna vertebral em forma de S, limitando a expansão 

pulmonar. 

c) Como resultado do deslocamento do esterno e aumento do diâmetro ânteroposterior do tórax, 

conhecido também como pectus carinatun. 

d) Quando existe uma depressão na porção inferior do esterno, podendo comprimir o coração e os 

grandes vasos. 

e) Quando há uma diminuição do diâmetro ântero-posterior da caixa torácica, constituindo-se a 

deformidade congênita mas frequente da parede torácica anterior. 

 

32. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) De acordo com o Manual de Hemovigilância (ANVISA, 2015), 

os incidentes transfusionais são agravos ocorridos durante ou após a transfusão sanguínea e, a ela 

relacionados, podendo ser imediatos (ocorrem no momento da transfusão ou em até 24 horas) ou tardios 

(ocorrem após 24 horas da transfusão). As reações alérgicas consiste no aparecimento de reação de 

hipersensibilidade (alergia) durante a transfusão ou até depois de 4 horas. Dessa forma, o profissional de 

enfermagem classificará uma reação alérgica, se o paciente apresentar os seguintes sintomas: 

a) Edema labial, pápulas, prurido, urticária, tosse, rouquidão. 

b) prurido urticária e púrpuras trombocitopênicas. 

c) Febre, choque anafilático e hemólise extravascular. 

d) Hemólise intravascular, prurido e placas eritematosas. 

e) Cólica abdominal, choque e edema pulmonar. 

 

33. (Senado Federal/FGV/2012) A incontinência urinária caracteriza-se pela incapacidade de controlar a 

eliminação da urina, podendo ser permanente ou temporária, sendo os seis tipos identificados desse 

problema: incontinência por estresse, por urgência, reflexa, funcional, por refluxo excessivo e total. Um 

dos cuidados de enfermagem a paciente com incontinência por estresse é a orientação de exercícios de 

Kegel.  
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a) Ao ato de inclinar-se para frente e aplicar pressão manual sobre a bexiga na tentativa de vencer a 

resistência do músculo esfincteriano interno. 

b) A exercícios isométricos que fortalecem e tonificam os músculos pubianos, coccígeos e elevador do 

ânus, usados voluntariamente para segurar a urina. 

c) Ao fechamento da sonda vesical de demora durante um tempo determinado antes de sua retirada 

definitiva, simulando o enchimento da bexiga. 

d) A exercícios que consistem em leves massagens ou suaves palmadas acima da região pubiana visando 

o relaxamento espontâneo do esfíncter urinário em resposta à estimulação física. 

e) À técnica de prender a respiração e realizar força com o abdome durante 40 segundos que deve ser 

realizada com a bexiga vazia. 

 

34. (Senado Federal/FGV/2012) Um dos sinais indicativos do comprometimento da função neurológica é 

a deficiência na função da linguagem falada e escrita e na compreensão dessa linguagem, denominada de 

afasia. 

Com base no fragmento acima, assinale a alternativa na qual o tipo de afasia está corretamente associado 

à área cerebral afetada. 

a) Auditiva - lobo parietal. 

b) Auditiva receptiva - frontal inferior. 

c) Expressiva da escrita - frontal posterior. 

d) Visual receptiva - lobo temporal. 

e) Expressiva da fala - parietocciptal. 

 

35. (Senado Federal/FGV/2012) A síncope ou desmaio é a perda temporária da consciência, secundária à 

redução do fluxo sanguíneo cerebral que pode ocorrer de maneira súbita ou precedida por alguns 

sintomas de desmaio, chamados de pré-síncope, como tontura, sudorese, náuseas e visão turva. 

Considerando uma situação de pré- síncope, assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial a ser 

tomada. 

a) Estimular a deambulação do paciente. 

b) Orientar o paciente para que abaixe a cabeça o máximo possível. 

c) Incentivar a hidratação oral, visando o resfriamento corporal. 

d) Estimular a ingestão de doce para aumentar o nível sérico de glicose. 

e) Conversar com o paciente para garantir que esta permaneça consciente. 

 

36. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) A escala de coma de Glasgow é um instrumento bastante 

utilizado para avaliar o nível de consciência, considerando a resposta do paciente aos estímulos gerados. 

Os escores variam de 3 (coma profundo) a 15 (normal), sendo avaliados os seguintes parâmetros: 

a) Contração muscular, fotorreação e perceptividade. 

b) Resposta motora, reatividade específica e tônus. 

c) Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, reatividade pupilar. 

d) Reação pupilar, perceptividade e reatividade autonômica. 

e) Resposta verbal, reatividade inespecífica e fotorreação. 

 

37. (Senado Federal/FGV/2012/Atualizada) Considerando a assistência que deve ser prestada em uma 

situação de emergência envolvendo trauma, a sequência padronizada para o atendimento no Suporte de 

Vida no Trauma é: 

a) Manter as vias aéreas pérvias e estabilização da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação e 

controle de hemorragias, avaliação da disfunção neurológica, exposição e controle de hipotermia. 
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b) Respiração e exame do tórax, vias aéreas pérvias e controle da coluna cervical, circulação e controle de 

hemorragias, exposição e controle de hipotermia e déficit neurológico. 

c) Circulação e controle de hemorragias, respiração e exame do tórax, vias aéreas pérvias e controle da 

coluna cervical, exposição e controle de hipotermia e déficit neurológico. 

d) Exposição e controle de hipotermia, respiração e exame do tórax, vias aéreas pérvias e controle da 

coluna cervical, circulação e controle de hemorragias e déficit neurológico. 

e) Déficit neurológico, circulação e controle de hemorragias, respiração e exame do tórax, vias aéreas 

pérvias e controle da coluna cervical e exposição e controle de hipotermia. 
 

38. (Senado Federal/FGV/2012) Um paciente adulto vítima de queimaduras deu entrada na unidade de 

emergência apresentando lesões de espessura parcial na epiderme e partes variadas da derme, com 

aparência avermelhada, inchaço e presença de bolhas nos membros superiores, tórax anterior, cabeça e 

pescoço. Com base no fragmento acima, assinale a alternativa que indica a classificação (considerando as 

camadas da pele atingidas) e a estimativa da área queimada (considerando a regra dos nove). 

a) Terceiro grau - 60%.      

b) Primeiro grau - 30%.      

c) Terceiro grau - 27%. 

d) Segundo grau - 45%. 

e) Segundo grau - 63%. 
 

39. (Senado Federal/FGV/2012) A cicatrização da ferida cirúrgica pode ocorrer por diferentes 

mecanismos, dependendo da sua condição. Esses mecanismos compreendem a cicatrização por primeira, 

segunda e terceira intenções. Considerando cada uma destas fases, analise as afirmativas a seguir. 

I. A cicatrização por primeira intenção ocorre em feridas assépticas que são adequadamente fechadas e 

cicatrizam-se com pouca reação tissular, por união primária. 

II. A cicatrização por segunda intenção ou sutura secundária é usada para feridas profundas que não foram 

suturadas anteriormente ou naquelas em que as bordas se romperam e não foram ressuturadas. 

III. A cicatrização por terceira intenção, também chamada de granulação, ocorre em feridas infectadas ou 

nas feridas em que as bordas não foram aproximadas. 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) Se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

40. (Senado Federal/FGV/2012) A administração de medicamentos é umas das atividades mais cruciais 

da enfermagem, tendo em vista que um erro pode causar sérios danos ao paciente e até mesmo levá-lo 

ao óbito. Além de todos os cuidados que o profissional de enfermagem deve tomar durante esta prática, 

alguns medicamentos requerem uma atenção maior, mesmo quando administrados de forma correta, 

devido à possibilidade de efeitos colaterais importantes que devem ser monitorados, como no caso dos 

digitálicos. Com base no texto acima, assinale a alternativa que apresente os sintomas clássicos de 

intoxicação digitálica. 

a) Bradicardia, tremores, hematúria, dispepsia, vômitos e dores musculares. 

b) Arritmia, náuseas, anorexia, vômitos, visão embaçada e desorientação. 

c) Sedação, cefaleia, tontura, erupções cutâneas, polidipsia e hemoptise. 

d) Prurido, urticária, dispneia, exantema cutâneo, calafrios e dor epigástrica. 

e) Sudorese, fadiga, retenção urinária, hepatotoxicidade, cefaleia e oligúria. 
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Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015 
Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 

 
1. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Os materiais de saúde podem ser esterilizados por métodos 

físicos, químicos e físico-químicos. A respeito desses métodos, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os métodos físicos utilizam calor em diferentes formas, bem como alguns tipos de radiação, para 

esterilizar artigos. 

II. O vapor saturado sob pressão é o processo de eleição nas unidades hospitalares, indicado para artigos 

termorresistentes. 

III. O Ministério da Saúde incentiva o uso de estufas e radiação ultravioleta na esterilização de produtos 

para a saúde, principalmente pelo baixo custo. 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.    

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

2. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que apresenta uma situação em que se 

recomenda o curativo com hidrogel.  

a) Feridas infectadas.       

b) Queimaduras de 3º grau.     

c) Lesões cavitárias.  

d) Feridas com exsudação abundante. 

e) Feridas limpas com pouco exsudato. 

 

3. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Uma paciente de 19 anos, internada na enfermaria obstétrica, 

apresentou pulso radial = 50 bpm (batimentos por minuto) e frequência respiratória = 30 mrm 

(movimentos respiratórios por minuto). De acordo com esses dados, é possível afirmar que a paciente 

está  

a) normocárdica e bradipneica.      

b) bradicárdica e taquipneica.     

c) normotensa e dispneica.  

d) bradicárdica e normopneica. 

e) taquicárdica e taquipneica. 

 

4. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, 

assinale a opção que indica uma atividade que compete ao técnico de enfermagem.  

a) Chefia de serviço e de unidade de enfermagem.  

b) Prescrição da assistência de enfermagem.  

c) Participação na programação da assistência de enfermagem.  

d) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.  

e) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
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5. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) Assinale a opção que apresenta um direito do 
profissional de enfermagem previsto no Código de Ética de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 
564/2017. 
a) Disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe 
e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.  
b) Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa 
ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.  
c) Orientar à pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e 
de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal.  
d) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional. 
e) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da 
assistência e segurança do paciente.  
 

6. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) O profissional de enfermagem cometeu uma 

infração no exercício da profissão e foi proibido de exercê-la por um período de até 90 dias. Segundo o 

Código de Ética de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, essa proibição corresponde à seguinte 

penalidade: 

a) advertência.           

b) multa.             

c) censura.            

d) suspensão.          

e) cassação. 

 

7. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Foram prescritos 20 mg de uma medicação cuja apresentação 

é uma ampola de 5 mL contendo 8 mg/mL. Nesse caso, para que se cumpra a prescrição, devem ser 

administrados 

a) 1,0 mL.             

b) 2,0 mL.             

c) 2,5 mL.            

d) 3,0 mL.             

e) 3,5 mL. 

 

8. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que apresenta, conforme recomendação do 

Ministério da Saúde, a dose e a via de administração da vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e 

rubéola).  

a) 0,1 mL - intramuscular.      

b) 0,5 mL - subcutânea.     

c) 0,2 mL - intradérmica.  

d) 1,0 mL - subcutânea. 

e) 0,5 mL - intramuscular. 

 

9. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A injeção intramuscular pode ser aplicada em vários locais do 

corpo, dependendo da idade, da capacidade do músculo e do volume a ser injetado. Com base nesses 

critérios, analise as afirmativas a seguir. 

I. A região ventro-glútea é considerada bastante segura e indicada em todas as faixas etárias. 

II. A região do deltoide é contraindicada em crianças de 0 a 10 anos e para volumes acima de 2 mL. 
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III. A região dorso-glútea é a mais indicada para crianças de 0 a 2 anos. 

 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

10. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que indica a denominação dada ao tempo de 

que a medicação necessita para reduzir sua concentração no sangue.  

a) Excreção.               

b) Distribuição.        

c) Absorção.       

d) Vida média.             

e) Metabolismo. 

 

11. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015/Atualizada) A respeito do Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) O profissional de Enfermagem deve atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos legais. 

( ) As infrações cometidas pelo profissional de Enfermagem são consideradas leves quando provocam 

debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, 

morais, patrimoniais ou financeiros.  

( ) O profissional de Enfermagem deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 

profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, por imperícia, 

imprudência ou negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e V.           

b) V, V e F.            

c) V, F e F.            

 d) F, F e V.        

e) F, V e V. 

 

12. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Para que as condições de conservação das vacinas e soros 

sejam adequadas, o profissional de saúde deve organizar e utilizar o refrigerador da forma correta. De 

acordo com os critérios estabelecidos para a conservação dos imunobiológicos em refrigeradores, 

assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(    ) Não se recomenda colocar imunobiológicos na porta e na parte de baixo do refrigerador, pois quando 

a porta é aberta, essas áreas são as primeiras a sofrer o impacto da temperatura ambiente. 

(    ) No momento da administração, o diluente deve estar na temperatura da vacina (+2°C e +8°C); para 

isso, colocá-lo no refrigerador no dia anterior ou, pelo menos, seis horas antes do uso. 

(   ) O termostato do refrigerador deve ser ajustado de modo a encontrar o ponto ideal que vai permitir 

que os imunobiológicos sejam mantidos em uma temperatura entre +4°C e +10°C. 
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Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.  

a) V, V e F.            

b) F, F e V.            

c) V, F e V.            

d) F, V e F.            

e) V, F e F. 

 

13. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) As perdas que ocorrem no período puerperal e que incluem 

na sua composição restos de membranas, coágulos e secreções são denominadas lóquios. No 2º dia do 

pós-parto, esses lóquios têm aspecto  

a) marrom.               

b) esbranquiçada.         

c) acastanhada.           

d) serossanguinolento.       

e) vermelho vivo. 

 

14. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A amamentação é um ato que traz benefícios para a mãe e 

para o bebê, sendo poucas as situações que a contraindicam. As afirmativas a seguir apresentam 

benefícios da amamentação, à exceção de uma. Assinale-a.  

a) Involução uterina mais lenta.  

b) Redução da obesidade infantil.  

c) Diminuição da morbidade infantil.  

d) Redução na hemorragia uterina pós-parto.  

e) Diminuição do risco de câncer de mama. 

 

15. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Após o parto, devem ser prestados alguns cuidados ao recém-

nascido, dentre os quais está a verificação das medidas e do peso. 

Uma criança considerada com baixo peso ao nascer é aquela que nasce com menos de  

a) 2.700 g          b) 2.500 g.            

c) 3.000 g.         d) 2.600 g.             

e) 2.750 g. 

 

16. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) A frequência cardíaca de uma criança de dois anos é 

considerada normal quando está entre  

a) 70 e 150 bpm.       

b) 50 e 115 bpm.            

c) 80 e 130 bpm.           

d) 60 e 110 bpm.           

e) 90 e 170 bpm. 

 

17. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Assinale a opção que corresponde a um método 

anticoncepcional que não pode ser usado por mulheres que estão amamentando.  

a) Camisinha masculina ou feminina.     

b) Anticoncepcional injetável trimestral.   

c) Dispositivo intrauterino - DIU.  

d) Anticoncepcional hormonal oral combinado. 

e) Anticoncepcional hormonal oral de progesterona. 
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18. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Uma criança atendida em uma unidade de saúde foi 

classificada com desnutrição de 2º grau, baseado no déficit de peso em relação ao padrão normal para 

idade. De acordo com essa classificação, a criança apresentou um déficit de peso  

a) de 25 a 40%.             

b) acima de 50%.           

c) de 15 a 30%.           

 d) acima de 40%.            

e) de 10 a 25%. 

 

19. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Com base nas disposições do Ministério da Saúde a respeito 

do câncer de mama, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Recomenda-se que mulheres entre 50 e 69 anos realizem mamografia uma vez por ano. 

(   ) Primeira gravidez após os 30 anos ou não ter tido filhos constituem fatores de risco para o câncer de 

mama. 

(   ) As mulheres cujas parentas de primeiro grau (mãe ou irmãs) tiverem sido acometidas por câncer de 

mama antes dos 50 anos apresentam maior risco de desenvolver a doença. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, F e F.             
b) F, V e V.           
c) V, F e V.            
d) F, V e F.            
e) V, V e F. 
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SUSAM/FGV/2014 
Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 

 
1. (SUSAM/FGV/2014) Durante a realização de um curativo, o profissional de saúde observou que a ferida 

apresentava, além de outras caraterísticas, sinais flogísticos. Isso indica que a ferida está 

a) limpa.      

b) infectada.       

c) contaminada. 

d) em processo de cicatrização. 

e) potencialmente contaminada. 

 

2. (SUSAM/FGV/2014) A Bota de Unna é um tipo de tratamento compressivo que a visa melhorar a função 

da bomba muscular da panturrilha e reduzir o edema, melhorando, assim, o retorno venoso. Esse tipo de 

curativo é indicado em caso de 

a) úlcera venosa.      

b) pé diabético.      

c) úlcera arterial. 

d) esclerose venosa. 

e) úlcera mista. 

 

3. (SUSAM/FGV/2014) Relacione os sinais característicos listados a seguir com a doença correspondente. 

1. corrimentos (  ) Condiloma 

2. úlceras  (  ) Gonorreia 

3. verrugas  (  ) Cancro mole 

 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 3.   

b) 3 - 2 - 1.   

c) 2 - 1 - 3.   

d) 1 - 3 - 2.   

e) 3 - 1 - 2. 

 

4. (SUSAM/FGV/2014) Em relação à sífilis, analise as afirmativas a seguir. 

I. É uma doença infecciosa, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de 

latência. 

II. A sífilis primária ou cancro duro se caracteriza pela presença e lesão rosada ou ulcerada, pouco dolorida 

e com base endurecida. 

III. Na sífilis secundária, os sinais e sintomas geralmente ocorrem após 3 a 12 anos de infecção, 

especialmente por lesões cutâneo‐mucosas, neurológicas, cardiovasculares e articulares. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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5. (SUSAM/FGV/2014) Foram prescritos 150 mg de uma determinada medicação EV de 8 em 8 horas. 

Como a unidade só tem frasco‐ampola de 500 mg, ele será diluído em 5 ml de soluto. 

Assinale a opção que indica quantos ml desta solução devem ser administrados a cada 8 horas. 

a) 2,0 ml.   

b) 1,0 ml.   

c) 1,5 ml.   

d) 3,0 ml.   

e) 2,5 ml. 

 
6. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) Com relação às possíveis infrações cometidas pelos profissionais de 

enfermagem, previstas na Resolução nº 564/2017, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer 

pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições 

ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.  

(   ) São classificados como infrações gravíssimas os atos que provoquem perigo de morte, debilidade 

permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem 

danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.  

(   ) São consideradas infrações graves as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, 

sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.  

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) F, V e V.   

b) V, F e V.   

c) F, F e V.   

d) V, V e F.   

e) V, F e F. 

 

7. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) Com base no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, 

Resolução nº 564/2017, assinale a afirmativa correta. 

a) O profissional de Enfermagem deve aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, da família e da coletividade, e do desenvolvimento 

da profissão. 

b) O profissional de Enfermagem deve recusar‐se a executar atividade que não seja de sua competência 

técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família e à 

coletividade.  

c) O profissional de Enfermagem deve executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem 

o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente 

risco de morte.  

d) O profissional de Enfermagem deve abster‐se de revelar informações confidenciais de que tenha 

conhecimento, em razão do exercício profissional. 

e) O profissional de Enfermagem tem o direito de registrar, no prontuário e em outros documentos as 

informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, 

legível, completa e sem rasuras.  
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8. (SUSAM/FGV/2014) Considerando os conceitos de imprudência, imperícia e negligência, assinale V 

para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(  ) O profissional de enfermagem comete uma imprudência ao realizar um procedimento sem o domínio 

da técnica adequada. 

(  ) O profissional de saúde que não presta atendimento a um paciente que necessita de cuidados 

imediatos deve ser punido por negligência. 

(  ) A imperícia pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. É a imprevidência acerca do mal que 

deveria ser previsto e não o foi. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, V e F.   

b) F, V e F.   

c) V, F e V.   

d) F, F e V.   

e) V, F e F. 

 

9. (SUSAM/FGV/2014) Considerando as vias de administração e as doses recomendadas pelo Ministério 

da Saúde, relacione as vacinas listadas a seguir com a forma de aplicação. 

 

1. DTP (tríplice bacteriana)    

2. BCG‐ID (contra tuberculose)   

3. SRC (tríplice viral)     

4. Hepatite B      

 

(  ) Intradérmica - 0,1 ml. 

(  ) Intramuscular - 1,0 ml ≥ 20 anos. 

(  ) Subcutânea - 0,5 ml. 

(  ) Intramuscular - 0,5 ml. 

 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 3 - 4.   

b) 3 - 1 - 4 - 3.   

c) 2 - 3 - 1 - 4.   

d) 2 - 4 - 3 - 1.   

e) 4 - 3 - 1 - 2. 

 

10. (SUSAM/FGV/2014) Pessoas com histórico de reação anafilática após a ingestão de ovo não devem 

receber a vacina contra 

a) hepatite B.       

b) tuberculose.       

c) rubéola. 

d) febre amarela. 

e) poliomielite. 
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11. (SUSAM/FGV/2014) Considerando as normas gerais de organização de um refrigerador utilizado na 

conservação de imunobiológicos, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas bacterianas, os soros e as vacinas virais que não 

podem ser 

congeladas. 

II. O termostato deve ser ajustado de modo a encontrar o ponto ideal que vai permitir a manutenção da 

temperatura do refrigerador entre +2 °C e +8 °C. 

III. Os produtos que permanecem na embalagem original são arrumados de forma a manter uma distância 

de dois dedos, aproximadamente, entre as caixas, ficando à mesma distância das paredes do refrigerador. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

12. (SUSAM/FGV/2014/Atualizada) No 2º semestre de 2012, a vacina pentavalente agregou duas vacinas 

que eram administradas separadamente: a tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e outras 

infecções pelo Haemophilus influenzae tipo b) e a vacina contra a hepatite B. De acordo com o que 

preconiza o calendário de vacinação, do Ministério da Saúde, a vacina pentavalente deve ser inicialmente 

ministrada 

a) ao nascer.   

b) aos 2 meses.  

c) aos 4 meses.  

 d) aos 9 meses.   

e) aos 12 meses. 

 

13. (SUSAM/FGV/2014) O Método de Credé é uma profilaxia realizada no recém‐nascido com o objetivo 

de prevenir a 

a) cegueira neonatal.      

b) rubéola congênita.      

c) conjuntivite química. 

d) oftalmia neonatal. 

e) transmissão do HPV. 

 

14. (SUSAM/FGV/2014) As opções a seguir apresentam contraindicações para a realização do exame 

preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolaou), à exceção de uma. Assinale‐a. 

a) Estar menstruada no dia do exame. 

b) Ter tido relação sexual na noite anterior ao exame. 

c) Ter usado creme vaginal 48 horas antes do exame. 

d) Ter usado anticoncepcional vaginal no dia anterior. 

e) Estar grávida ou com suspeita de gravidez. 
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15. (SUSAM/FGV/2014) A frequência respiratória de uma criança varia de acordo com a idade. 

Considerando os valores normais, assinale a opção que indica a variação da frequência respiratória de 

crianças de 2 a 6 anos. 

a) De 18 a 20 incursões por minuto.    

b) De 20 a 25 incursões por minuto.    

c) De 25 a 30 incursões por minuto. 

d) De 30 a 40 incursões por minuto. 

e) De 40 a 45 incursões por minuto. 

 

16. (SUSAM/FGV/2014) A ausculta dos batimentos cardiofetais deve ser realizada em toda consulta de 

pré‐natal a partir da 20ª semana de gestação. É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre 

a) 90 e 100 batimentos por minuto.    

b) 100 e 120 batimentos por minuto.    

c) 120 e 160 batimentos por minuto. 

d) 140 a 170 batimentos por minuto. 

e) 150 a 180 batimentos por minuto. 

 

17. (SUSAM/FGV/2014) Assinale a opção que apresenta um cuidado com o recém‐nascido durante o 

procedimento de fototerapia. 

a) Proteção dos olhos. 

b) Mudança de decúbito. 

c) Proteção da genitália. 

d) Hidratação da pele. 

e) Uso de roupas apropriadas. 

 

18. (SUSAM/FGV/2014) O perímetro cefálico (PC), especialmente no primeiro ano de vida, deve ser 

verificado a cada consulta ambulatorial. Considerando os valores normais, o PC indicado para uma criança 

de 3 anos de idade é de 

a) 43,4 centímetros. 

b) 45,5 centímetros. 

c) 46,6 centímetros. 

d) 49,2 centímetros. 

e) 50,4 centímetros. 
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Prefeitura de Osasco/FGV/2014 

Prova comentada em videoaula na Mentoria FGV 
 

1. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Os sintomas da esquizofrenia são classificados em fundamentais e 

catatônicos. Entre os sintomas fundamentais está 

a) a falta de motivação.     

b) o isolamento social.      

c) o embotamento afetivo.  

d) a apatia.   

e) a confusão mental. 

 

2. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) No que se refere à administração de medicação intramuscular, 

analise as afirmativas a seguir. 

I. A região ventroglútea é considerada a mais segura e pode ser utilizada em qualquer faixa etária, 

incluindo idosos, 

indivíduos magros e crianças. 

II. O principal músculo da região dorsoglútea é o glúteo médio, capaz de suportar grandes quantidades de 

medicamentos. 

III. O músculo deltoide suporta até 2 mL de medicação e é o local mais indicado para aplicação de injeções 

em crianças. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

3. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Foram prescritos 40 UI de insulina NPH (apresentação 100 UI/mL); 

porém, na unidade de saúde, as seringas disponíveis são de 3 mL. Para cumprir a prescrição, a quantidade 

de insulina a ser administrada é de: 

a) 0,2 mL.   

b) 0,4 mL.    

c) 1,0 mL.   

d) 2,0 mL.   

e) 4,0 mL. 

 

4. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) A respeito do princípio da autonomia, assinale a afirmativa correta. 

a) Implica empenhar-se ao máximo para promover e melhorar a saúde do paciente. 

b) Estabelece a necessidade de não causar e/ou agravar os danos ao paciente. 

c) Estabelece que o profissional deve buscar sempre a minimização do prejuízo. 

d) Zela pela equidade na distribuição de bens e benefícios, dando a cada um o que lhe é devido. 

e) Considera que o ser humano tem o direito de deliberar sobre seus atos, valores e crenças. 
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5. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014/Atualizada) As opções a seguir apresentam proibições previstas no 

Código de Ética de Enfermagem, Resolução nº 564/2017, à exceção de uma. Assinale-a.  

a) Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e 

catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.  

b) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais 

riscos, respeitados os graus de formação do profissional. 

c) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, 

ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente 

d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.  

e) Fazer referência a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou 

instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação. 

 

6. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) De acordo com a Lei do Exercício Profissional, assinale a opção que 

corresponde a uma atividade que cabe, especialmente, ao Técnico de Enfermagem. 

a) A prescrição da assistência de enfermagem. 

b) A organização e direção dos serviços de enfermagem. 

c) A participação na programação da assistência de enfermagem. 

d) A prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

e) A identificação das distocias obstétricas e tomada de providência. 

 

7. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014/Atualizada) A multa é uma das penalidades prevista no Código de 

Ética de Enfermagem, Resolução do COFEN nº 564/2017, que podem ser aplicadas aos profissionais, e 

consiste na obrigatoriedade de pagamento de  

a) 5 a 9 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do 

pagamento.  

b) 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

c) 2 a 6 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do 

pagamento. 

d) 3 a 12 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

e) 4 a 8 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do 

pagamento. 

 

8. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização, a 

temperatura dos refrigeradores domésticos destinados à estocagem de imunobiológicos deve ser 

mantida entre 

a) +0°C e +2°C.      

b) -2°C e -8°C.      

c) +2°C e +4°C.  

d) -2°C e -4°C. 

e) +2°C e +8°C. 

 

9. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Assinale a opção que apresenta a evolução da lesão vacinal da BCG 

(vacina contra tuberculose) de forma correta. 

a) Mácula, cicatriz, pústula e úlcera.   
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b) Úlcera pústula, cicatriz e mácula.   

c) Pústula, mácula, úlcera e cicatriz. 

d) Mácula, pústula, úlcera e cicatriz. 

e) Úlcera, mácula, cicatriz e pústula. 

 

10. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) A medição do perímetro cefálico até os 3 anos de vida é de grande 

importância para a monitorização do crescimento craniano. A respeito dessa medida, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. Um recém-nascido apresenta o perímetro cefálico maior que o torácico. 

II. Aos 3 meses de vida a criança tem aproximadamente 45 cm de perímetro cefálico. 

III. Com um ano de idade a criança deve ter aumentado cerca de 15 a 20 cm de perímetro cefálico. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

11. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) O profissional de enfermagem deve orientar a puérpera a respeito 

da perda de sangue, muco e tecido (lóquios) via vaginal, que ocorre nos primeiros dias após o parto, 

explicando suas características e sua intensidade. Nos primeiros 3 dias de um pós-parto que correu dentro 

da normalidade, esses lóquios terão um aspecto 

a) sanguinolento.      

b) acastanhado.      

c) seroso.   

d) amarelado.  

e) serossanguinolento. 

   

12. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) O ingurgitamento mamário, uma das complicações que podem 

ocorrer no puerpério, caracteriza-se  

a) por afecções inflamatórias das mamas o que provoca dor e desconforto. 

b) pelo surgimento de infecções devido à baixa imunidade da mãe. 

c) pela falta de elasticidade da mama, ocasionando rachaduras nos mamilos. 

d) pelo excesso de produção láctea e/ou deficiência no esvaziamento. 

e) por ferimentos que surgem nos mamilos decorrentes da sucção do bebê. 

 

13. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Durante o acompanhamento da gestação, deve-se constatar a 

presença e a normalidade dos batimentos cardiofetais. É considerada normal a frequência cardíaca fetal 

entre 

a) 60 e 80 batimentos por minuto.   

b) 80 e 120 batimentos por minuto.   

c) 120 e 160 batimentos por minuto. 

d) 160 e 180 batimentos por minuto. 

e) 180 e 200 batimentos por minuto. 
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14. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) As fontanelas costumam ser motivo de preocupação para algumas 

mães, principalmente as primíparas. Sendo assim, os profissionais de saúde devem orientá-las a esse 

respeito, informando, entre outras coisas, que a fontanela anterior fecha totalmente 

a) entre o 12º e o 15º mês.    

b) aos dois meses.      

c) entre o 9º e o 18º mês.  

d) aos seis meses. 

e) entre o 6º e o 12º mês. 

 

15. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério 

da Saúde a 1ª e a 2ª doses da vacina contra o rotavírus humano devem ser aplicadas na criança, 

respectivamente, 

a) entre 3 e 6 meses.     

b) entre 2 e 4 meses.      

c) entre 4 e 6 meses. 

d) entre 6 e 12 meses. 

e) entre 5 e 9 meses. 

 

16. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e, 

de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, deve ser realizada, a cada dois anos, em 

mulheres na seguinte faixa etária: 

a) entre 50 e 69 anos.     

b) a partir dos 45 anos.     

c) entre 35 e 50 anos. 

d) entre 20 e 40 anos. 

e) a partir dos 60 anos. 

 

17. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Assinale a opção que indica a situação em que pode ocorrer a 

transmissão vertical do HIV. 

a) Transfusão de sangue.    

b) Relação sexual.     

c) Trabalho de parto. 

d) Acidente com material biológico. 

e) Compartilhamento de seringas. 

 

18. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Em relação aos procedimentos de enfermagem relacionados à 

realização de curativos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) A limpeza da ferida cirúrgica deve ser realizada de fora para dentro para evitar infecção. 

( ) O Hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas limpas com pequenas quantidade de exsudato. 

( ) O selo d’água, durante o curativo de um dreno torácico, deve ser mantido no mesmo nível do tórax. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) F, V e F.    

b) V, F e V.    

c) F, F e V.    

d) V, V e F.    

e) F, V e V. 
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19. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, 

é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo seguinte vírus: 

a) Treponema pallidum.    

b) Haemophilus ducreyi.     

c) Papilomavírus humano (HPV). 

d) T-linfotrópico humano (HTLV). 

e) Trichomonas vaginalis. 

 

20. (Prefeitura de Osasco/FGV/2014) Considerando as disposições da ANVISA acerca da esterilização de 

produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & 

Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo. 

II. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em casos de urgência e de 

emergência. 

III. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar 

direta e submetidos à manipulação mínima. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.   

b) se somente a afirmativa II estiver correta.   

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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GABARITOS 
 

Provas Comentadas -  Enfermeiro 

Tribunal de Justiça - SC/FGV/2018 
1 - A 
2 - D 
3 - B 
4 - E 
5 - C 
6 - D 

7 - E 
8 - A 
9 - E 
10 - D 
11 - E 
12 - B 

13 - C 
14 - A 
15 - B 
16 - D 
17 - C 
18 - B 

19 - A 
20 - B 
21 - C 
22 - A 
23 - C 
24 - E 

25 - C 
26 - D 
27 - D 
28 - A 
29 - C 
30 - D 

 
Secretaria de Educação do Estado - PE/FGV/2016
1 - B 

2 - D 

3 - C 

4 - B 

5 - D 

6 - C 

7 - E 

8 - E 

9 - A 

10 - B 

11 - D 

12 - D 

13 - C 

14 - B 

15 - C 

16 - A 

17 - A 

18 - E 

19 - D 

20 - B 

21 - C 

22 - C 

23 - A 

24 - B 

25 - A 

26 - E 

27 - D 

28 - E

 

 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe/FGV/2015 

1 - B 

2 - C 

3 - A 

4 - D 

5 - E 

6 - A 

7 - C 

8 - D 

9 - E 

10 - E 

11 - A 

12 - A 

13 - E 

14 - C 

15 - A 

16 - C 

17 - B 

18 - D 

19 - B 

20 - E 

21 - D 

22 - B 

23 - B 

 

Tribunal de Justiça do Piauí/FGV/2015

1 - A 

2 - C 

3 - B 

4 - D 

5 - E 

6 - D 

7 - C 

8 - C 

9 - E 

10 - A 

11 - C 

12 - A 

13 - B 

14 - A 

15 - B 

16 - D 

17 - E 

18 - D 

19 - D 

20 - C 

21 - A 

22 - D 

23 - B 

24 - E 

25 - C 

26 - E 

27 - C 

28 - E 

29 - E 

30 - B 

31 - B 

32 - E 

33 - A 

34 - E 

35 - E 

36 - D 

 

 

 

 

 

Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015

1 - B 

2 - C 

3 - A 

4 - D 

5 - B 

6 - A 

7 - C 

8 - D 

9 - E 

10 - B 

11 - E 

12 - E 

13 - A 

14 - B 

15 - C 

16 - C 

17 - B 

18 - C 

19 - D 

20 - A 

21 - E 

22 - E 

23 - E 

24 - A 

25 - D 

26 - D 

27 - A 

28 - B 

29 - B 

30 - A
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Tribunal de Justiça da Bahia/FGV/2015

1 - C 

2 - A 

3 - B 

4 - E 

5 - A 

6 - E 

7 - B 

8 - E 

9 - C 

10 - E 

11 - D 

12 - C 

13 - A 

14 - A 

15 - A 

16 - E 

17 - D 

18 - B 

19 - B 

20 - B 

21 - C 

22 - B 

23 - D 

24 - D 

25 - A 

26 - D

 

Câmara Municipal de Recife - PE/FGV/2014

1 - C 

2 - B 

3 - B 

4 - A 

5 - E 

6 - C 

7 - D 

8 - B 

9 - B 

10 - E 

11 - C 

12 - D 

13 - A 

14 - A 

15 - B 

16 - D 

17 - B 

18 - E 

19 - D 

20 - C 

21 - E 

22 - C 

23 - B 

24 - A 

25 - D 

26 - C

 

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas/FGV/2014 

1 - D 

2 - A 

3 - E 

4 - E 

5 - E 

6 - D 

7 - B 

8 - E 

9 - D 

10 - E 

11 - D 

12 - E 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - B  

18 - D 

19 - C 

20 - B 

21 - A 

22 - D 

23 - A 

24 - C 

25 - C 

26 - D 

27 - A 

28 - C

 

Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014

1 - A 

2 - A 

3 - A 

4 - A 

5 - B 

6 - D 

7 - B 

8 - A 

9 - E 

10 - D 

11 - C 

12 - E 

13 - C 

14 - D 

15 - C 

16 - E 

17 - A 

18 - B 

19 - D 

20 - B 

21 - A 

22 - B 

23 - B 

24 - D 

25 - B 

26 - B 

27 - C

 

Assembléia Legislativa do Mato Grosso/FGV/2013

1 - C 

2 - B 

3 - E 

4 - E 

5 - C 

6 - D 

7 - D 

8 - A 

9 - B 

10 - A 

11 - D 

12 - A 

13 - C 

14 - D 

15 - B 

16 - D 

17 - A 

18 - B 

19 - A 

20 - D 

21 - A 

22 - E

 

Tribunal de Justiça do Amazonas/FGV/2013

1 - D 
2 - A 
3 - E 
4 - A  
5 - E 

6 - E 

7 - D 

8 - C 

9 - A 

10 - D 

11 - B  

12 - B 

13 - A 

14 - A 

15 - A 

16 - E 

17 - C 

18 - D 

19 - D 

20 - D 

21 - C 

22 - C 

23 - D 

24 - D 

25 - C 

26 - B 

27 - A 

28 - D 

29 - D
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Senado Federal/FGV/2012 

1 - B 

2 - E 

3 - D 

4 - E 

5 - D 

6 - B 

7 - E 

8 - C 

9 - D 

10 - A 

11 - D 

12 - C 

13 - D 

14 - A 

15 - D 

16 - D 

17 - E 

18 - E 

19 - E 

20 - D 

21 - C 

22 - D 

23 - D 

24 - E 

25 - E 

26 - C 

27 - D 

28 - C 

29 - A 

30 - C 

31 - A 

32 - A 

33 - B 

34 - C 

35 - B 

36 - C 

37 - A 

38 - D 

39 - A 

40 - B 

 

Provas Comentadas - Técnico de Enfermagem 

Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015

1 - D 

2 - E 

3 - B 

4 - C 

5 - D 

6 - D 

7 - C 

8 - B 

9 - D 

10 - D 

11 - A 

12 - A 

13 - E 

14 - A 

15 - B 

16 - C 

17 - D 

18 - A 

19 - B

 

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas/FGV/2014

1 - B 

2 - A 

3 - E 

4 - D 

5 - C 

6 - E 

7 - A 

8 - B 

9 - D 

10 - D 

11 - E 

12 - B 

13 - D 

14 - E 

15 - B 

16 - C 

17 - A 

18 - D

 

Prefeitura de Osasco - SP/FGV/2014 

1 - E 

2 - A 

3 - B 

4 - E 

5 - D 

6 - C 

7 - B 

8 - E 

9 - D 

10 - A 

11 - A 

12 - D 

13 - C 

14 - C 

15 - B 

16 - A 

17 - C 

18 - A 

19 - C 

20 - E
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