SIMULADO | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
Simulado Final de Enfermagem
Funsaúde-CE, FeSaúde Niterói-RJ e Residências
Urgência e Emergência (SBV e SAV)
1. Dentre as recomendações da cadeia da sobrevivência do suporte básico de vida no atendimento de
uma parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente extra-hospitalar, assinale a alternativa correta no
que se refere à prioridade no momento do atendimento após ter sido identificada a PCR e chamado o
serviço de atendimento médico.
a) olhar, ouvir e sentir.
b) sentir, olhar e ouvir.
c) desfibrilação e intubação.
d) ressuscitação precoce e desfibrilação.
e) ventilação e depois compressões torácicas.
2. No procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) em adulto, por uma equipe de serviço médico
de emergência, a Associação Americana de Cardiologia (AHA) considera aceitável que, antes da
colocação de via aérea supraglótica ou tubo traqueal, sejam aplicados ciclos de:
a) 30 compressões e 5 ventilações.
d) 2 compressões e 20 ventilações.
b) 30 compressões e 2 ventilações.
e) 5 compressões e 2 ventilações.
c) 20 compressões e 2 ventilações.
3. Após 72 horas de internação do Sr. P.L.S. evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Acerca do
tema, assinale a alternativa incorreta.
a) No suporte básico de vida, durante a reanimação cardiopulmonar, a relação compressão/ventilação é
de 30:2, no adulto, e 15:2, em crianças, ambos com 2 socorristas.
b) O suporte avançado de vida consiste na utilização de dispositivos invasivos para as vias aéreas, inserção
de cateter venoso e utilização de drogas vasoativas. Nesse caso, recomendam-se epinefrina, ringer lactato
e bicarbonato de sódio.
c) Nos cuidados pós-PCR, é aconselhável evitar e corrigir imediatamente a hipotensão (pressão arterial
sistólica inferior a 90 mmHg, pressão arterial média inferior a 65 mmHg) e evitar a hipertermia.
d) No paciente com tubo endotraqueal em PCR, deve-se realizar uma ventilação a cada 12 segundos com
a bolsa-válvula-mascara (ambu) e compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 por minuto.
e) É de suma importância investigar as causas reversíveis de PCR (5Hs e 5Ts) que, neste caso, podem ser
tensão no tórax, hipovolemia, hipóxia, acidose e hipercalemia.
4. Durante uma parada cardiorrespiratória, ao se monitorizar o paciente, foi identificado o ritmo abaixo.

Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a conduta que deve ser tomada em seguida.
a) Administrar 1 mg de adrenalina endovenosa imediatamente.
b) Realizar rapidamente o protocolo de linha reta.
c) Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação orotraqueal.
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d) Pesquisar e tratar as possíveis causas reversíveis (5H e 5T).
e) Realizar desfibrilação imediatamente, pois trata-se de um ritmo chocavel.
5. De acordo com o algoritmo atualizado do Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC)
recomendado pela American Heart Association, em casos de parada cardiorrespiratória, um dos
medicamentos utilizados é a:
a) atropina, administrada EV, na dose de 0,25 mg a cada 3 a 5 minutos.
b) epinefrina, administrada EV, na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos.
c) epinefrina, administrada EV, na dose de 2 mg a cada 3 a 5 minutos.
d) adenosina, administrada EV, na dose de 10 mg a cada 3 a 5 minutos.

Urgências e Emergências Clínicas
6. Na unidade de pronto atendimento, o enfermeiro realiza o acolhimento com avaliação e classificação
de risco. Ao atender a uma usuária que procurou o serviço com queixa de vômito e diarreia há 6 horas,
o enfermeiro constatou que seus sinais vitais estavam dentro da faixa de normalidade e não
apresentava sinais de desidratação. De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, o
enfermeiro deve classificá-la e identificá-la com a cor:
a) laranja.
b) vermelha.
c) azul.
d) amarela.
e) verde.
7. “É provocado pela perda de grandes volumes de líquidos do corpo. Exemplos: hemorragias,
desidratação por diarreia, vômitos intensos ou calor excessivo, perda de plasma causada por
queimaduras. Nessa situação, há uma queda importante da pressão arterial causando uma falha no
sistema circulatório incapaz de manter a pessoa viva”.
A definição acima refere a qual tipo de choque?
a) Hipovolêmico.
b) Cardiogênico.
c) Distributivo.
d) Obstrutivo.
e) Séptico
8. 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.
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9. A assistência de enfermagem a um paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico
agudo, em uso de terapia tromboembolítica (tPA) por via endovenosa, deve compreender, entre outros
cuidados:
a) realizar sondagem nasogástrica em todos os pacientes, imediatamente após iniciada a administração
do medicamento.
b) manter o paciente em posição de Trendelenburg.
c) realizar controle neurológico rigoroso por meio da aplicação da escala de Cincinnati a cada 30 minutos
durante a infusão.
d) aferir os sinais vitais a cada hora, pelas primeiras 6 horas de tratamento, e, daí por diante, a cada 2
horas até 24 horas após iniciada a administração da droga.
e) monitorar, rigorosamente, a presença de qualquer sangramento.

Urgências e Emergências Traumáticas
10. O tratamento de um doente vítima de trauma grave exige avaliação rápida das lesões e adoção de
medidas terapêuticas de suporte de vida. Deseja-se, portanto, abordagem sistematizada. Para isto, o
Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma (PHTLS), propõe, atualmente, a seguinte sequência de
cuidados ao doente traumatizado:
a) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação.
b) C: Compressões; A: Vias Aéreas; B: Ventilações.
c) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação, D: Disfunção, estado neurológico.
d) X: Hemorragias Externas Graves; A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação, D: Disfunção, estado
neurológico; E: Exposição/controle do ambiente.
e) C: Circulação; A: Vias Aéreas; B: Respiração; D: Disfunção, estado neurológico.
11. No suporte básico de vida ao paciente com agravo clínico, a avaliação:
a) primária da ventilação inclui observar o padrão ventilatório, a circunferência torácica e a autonomia respiratória.
b) secundária do estado circulatório consiste em pesquisar hemorragias externas de natureza não traumática e
verificar, nos pulsos periféricos, frequência, ritmo e simetria.
c) complementar da ventilação requer observar, em especial, se há uso de musculatura acessória e tiragem
intercostal, além de movimentos assimétricos dos membros superiores.
d) secundária é importante, porém não obrigatória, principalmente nos pacientes críticos, ou se sua realização
implicar em atraso de transporte.
e) secundária tem como objetivo único localizar assimetrias morfológicas e instabilidades hemodinâmicas.
12. Entende-se por trauma cranioencefálico (TCE) qualquer agressão de ordem traumática que acarrete lesão
anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou seus vasos. No
conjunto de lesões das causas externas, o TCE destaca-se em termos de magnitude e, sobretudo, como causa de
morte e incapacidade. Dentre os TCE, a fratura de base de crânio apresenta características clínicas específicas
que auxiliam em seu diagnóstico. De acordo com esta afirmativa, assinale a alternativa CORRETA:
a) Equimose na região mastoidea (Sinal de Battle) e equimose periorbital (olhos de guaxinim), rinorreia e otorreia
são achados clínicos característicos de fratura de base de crânio.
b) Escala de coma de Glasgow > 10, sem a presença de rinorreia e/ou otorreia são achados clínicos que caracterizam
fratura de base de crânio.
c) Vômito em jato, liberação esfincteriana, equimose na região mastoidea (Sinal de Battle) e ECG > 10 são achados
clínicos que caracterizam fratura de base de crânio.
d) Equimose periorbital (olhos de guaxinim), decorticação, hipotensão e vômito em jato são achados clínicos que
caracterizam fratura de base de crânio.
e) Escala de coma de Glasgow > 15, sem a presença de rinorreia e vômito em jato.
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13. “Um paciente dá entrada no pronto-socorro com história de crise convulsiva em casa, rebaixamento do nível
de consciência, hipertenso e taquicárdico. No exame físico, o enfermeiro aplica a Escala de Coma de Glasgow,
que mostra que o paciente apresentava abertura ocular à dor, nenhuma resposta verbal e movimento de retirada
ao estímulo doloroso”.
Quanto ao somatório, pode-se encontrar o seguinte valor:
a) 15 (normalidade).
b) 4 (estado de coma superficial).
c) 11 (estado de coma profundo).
d) 12 (estado de coma superficial).
e) 7 (estado de coma intermediário).
14. P.L.S., 29 anos, gênero masculino, motociclista com capacete, vítima de colisão moto x auto, foi encaminhado
à sala de emergência do pronto-socorro mais próximo pelo SAMU, suporte básico. Ele está pranchado, com
abertura ocular ao estímulo doloroso, emitindo sons incompreensíveis, com secreção orofaríngea, pupilas
anisocóricas e fotorreagentes com flexão anormal, apresentando hematoma em região retroauricular esquerda,
pálido, com extremidades frias e cianóticas, FR: 32 mpm, FC: 121 bpm, PA: 86 x 45 mmHg, tórax assimétrico, AP:
MV abolidos em base e terço médio direito, abdome tenso, doloroso, com hematoma, pelve instável e perna
esquerda encurtada.
Considerando-se o estudo de caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a pontuação do Sr. P.L.S. na
Escala de Coma de Glasgow.
a) O paciente apresenta pontuação 3-p na Escala de Coma de Glasgow.
b) O paciente apresenta pontuação 4-p na Escala de Coma de Glasgow.
c) O paciente apresenta pontuação 5-p na Escala de Coma de Glasgow.
d) O paciente apresenta pontuação 6-p na Escala de Coma de Glasgow.
e) O paciente apresenta pontuação 7-p na Escala de Coma de Glasgow.
15. Você está de plantão na emergência de um hospital e recebe um paciente politraumatizado devido a um
acidente automobilístico envolvendo colisão frontal entre dois veículos de passeio. Na avaliação neurológica, por
meio da Escala de Coma de Glasgow atualizada com resposta pupilar (ECG-P), o paciente apresentava as seguintes
respostas: abertura ocular ao som, resposta verbal confusa, melhor resposta motora com flexão normal, pupilas
fotorreagentes. Qual a pontuação obtida?
a) 15.
b) 13.
c) 11.
d) 9.
e) 3
16. O enfermeiro precisa saber identificar lesões que ameaçam a vida, de forma a priorizar o atendimento e a
agilizar os cuidados que serão desenvolvidos. A lesão de tórax caracterizada por dor torácica sem ferimento
visível, dispneia, taquicardia, hipotensão, desvio de traqueia para o lado oposto à lesão, ausência de murmúrio
vesicular do lado afetado, distensão de jugulares e timpanismo à percussão do lado afetado, causada mais
frequentemente por trauma ou uso de ventilação mecânica por pressão positiva, denomina-se:
a) pneumotórax hipertensivo.
b) hemotórax.
c) ferida torácica aspirativa.
d) tórax instável.
e) tamponamento cardíaco.
17. Caso aconteça um acidente seguido de incêndio, e o condutor venha a queimar parte do corpo, chegando a
ocasionar bolhas, pode-se afirmar que ocorreu uma queimadura de:
a) 6° grau.
b) 4° grau.
c) 5° grau.
d) 2° grau.
e) 1° grau.

www.romulopassos.com.br

4

SIMULADO | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
18. Um paciente de 25 anos chegou à unidade de urgência e emergência com queimaduras nos membros
superiores, inferiores, cabeça e pescoço. Segundo a regra dos nove, criada por Wallace e Pulaski, a qual considera
a extensão atingida para estimar a área de superfície corporal (ASC) lesada, assinale a alternativa que
corresponda ao valor do segmento corporal.
a) 18% para cada membro superior, 18% para cada membro inferior e 9% cabeça e pescoço.
b) 9% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 18% cabeça e pescoço.
c) 18% para cabeça e pescoço, 9% para cada membro inferior e 18% para cada membro superior.
d) 18% para cada membro inferior, 18% para cada membro superior e 18% para cabeça e pescoço.
e) 18% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 9% para cabeça e pescoço.
19. J. F., sexo masculino, 23 anos de idade, após participar de um combate a um incêndio florestal, é levado para
a unidade básica de saúde apresentando rouquidão, estridor e escarro carbonáceo. Esses sinais são indicativos
de:
a) alergia à fumaça, desconsiderando-se queimadura.
b) intoxicação por agente químico classificada em grau leve.
c) lesão inalatória que constitui sinal de gravidade em queimaduras.
d) queimadura de primeiro grau, porque não há formação de bolhas.
e) lesão de órgãos internos se a dessaturação for menor do que 90% na oximetria.

Outras Urgências e Emergências
20. Os acidentes por animais peçonhentos requerem cuidados para o alívio dos sintomas e a prevenção de
complicações. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação ao assunto:
( ) A remoção dos ferrões de abelhas pode ser feita por raspagem com lâminas, pois o uso de pinças leva à
inoculação do veneno ainda existente no ferrão.
( ) Em casos de acidentes por águas-vivas e caravelas, não se deve utilizar água doce para lavar o local da lesão,
pois a água doce pode piorar o quadro do envenenamento.
( ) Nos acidentes com aranhas, recomenda-se fazer torniquete ou garrote na área atingida, furar, espremer ou
fazer sucção no local da ferida.
( ) Em caso de acidente escorpiônico, deve-se limpar o local com água e sabão e aplicar compressa gelada no local.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) V, V, F, F.
b) V, F, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, F, V.
e) F, F, V, F.
21. 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.
d) oligúria, anasarca, epistaxe e hipertensão.
b) angina, diplopia, taquisfigmia e dispneia.
e) bradicardia, cianose, tremores e febre.
c) anorexia, náuseas, vômito e fadiga.

Fundamentos para a Prática de Enfermagem
22. Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial constituem os sinais vitais (SSVV). As alterações dos SSVV
geralmente indicam mudanças na saúde. Sobre esses indicadores, é correto afirmar:
a) Bradicardia, hipoventilação, letargia, tremores e perda de consciência são sinais e sintomas de hipertensão
arterial.
b) Os valores normais para a frequência de pulso de um paciente adulto é de 70 a 110 bpm.
c) A hipotermia é uma temperatura abaixo de 36 °C que pode ser causada por uma exposição prolongada ao frio.
d) O déficit de pulso ocorre frequentemente em pacientes jovens do sexo masculino e não está associado a arritmias
cardíacas.
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e) Para a estimativa do nível da pressão sistólica, palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento,
desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente; essa é umas das etapas da
mensuração da pressão arterial.
23. 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.
24. Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) acerca dos cuidados de enfermagem frente à terapia de nutrição
parenteral (NP) e assinale, a seguir, a opção correta.
( ) A NP deve ser infundida por bomba de infusão com equipo apropriado e em temperatura ambiente.
( ) Trocar o equipo de infusão da NP a cada 72 h, registrando em formulário a data da troca.
( ) Manter acesso venoso exclusivo para infusão da NP.
( ) Interromper a administração da NP se o paciente apresentar pirogenia.
( ) Instalar soro glicosado a 5%, acima de 120 ml/hora na primeira hora de infusão da NP.
a) V - F - V - V - F.
c) F - F - V - F - V.
e) V - F - V - V - V.
b) V - F - V - F - F.
d) V - V - F - V - F.
25. Sobre a sondagem vesical de demora (SVD), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que
traz a sequência correta:
( ) A higiene íntima, realizada após o cateterismo vesical, reduz a colonização local, tornando o meio mais seguro
para a introdução do cateter. A utilização de água morna e sabão promove a remoção mecânica eficiente de
secreções e microrganismos;
(
) Para evitar a contaminação do lubrificante, desinfetar o lacre antes de perfurar com agulha estéril - o
lubrificante visa facilitar a introdução do cateter na uretra masculina ou feminina, reduzindo o atrito e traumatismo
de mucosa. Faz-se necessário dispor um espaço livre junto ao períneo, para colocar o campo, com todo o material
esterilizado, entre as pernas do paciente;
(
) Basicamente, os aspectos técnicos do cateterismo vesical compreendem: posicionamento do paciente,
abertura do pacote de cateterismo e de todo o material necessário sobre o campo esterilizado (sonda vesical,
sistema de drenagem fechado, seringa e água destilada, lubrificante, antisséptico na cuba redonda) e a colocação
da sonda propriamente dita.
a) V - V - F.
b) V - F - F.
c) V - F - V.
d) F - V - V.
e) F - F - V.
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26. Considerando as intervenções de enfermagem com oxigenoterapia, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Oferecer oxigênio umedecido em volumes superiores a 3 l/minuto.
( ) Selecionar, preferencialmente, a máscara facial simples para a oferta de oxigênio em volumes inferiores a 5
l/minuto.
( ) Trocar os dispositivos de oxigenação e todo o seu sistema (conexões, extensores, copo umidificador) a cada 24
horas ou de acordo com protocolo institucional.
( ) Monitorar o nível de consciência, sinais vitais, coloração e integridade da pele e da mucosa.
a) V, V, F, F.
b) V, V, V, V.
c) F, F, V, V.
d) V, F, V, V.
e) F, V, V, F.

Saúde da Mulher
27. Considerando que a coleta, o acondicionamento e o transporte das amostras conduzidos de forma adequada
são fundamentais para o sucesso das ações de rastreamento do câncer de colo do útero, o enfermeiro deve
observar que:
a) Para a coleta de material na endocérvice, seja utilizada a espátula de Ayre, encaixando a ponta mais longa da
espátula no orifício externo do colo, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo o
orifício cervical.
b) Para coletar o material da ectocérvice, seja utilizada uma escova circular macia, específica para esse fim, fazendo
movimentos giratórios de 360°, percorrendo todo o contorno do orifício cervical.
c) As lâminas contendo o material coletado das usuárias devem ser enviadas para o laboratório em caixa de isopor,
em temperatura entre +2 e +8 °C, acompanhadas dos formulários de requisição.
d) As mulheres que se submeterão à coleta de material para o exame citopatológico sejam orientadas a manter
abstinência sexual prévia de, pelo menos, 72 horas.
e) Ao agendar o exame, as mulheres sejam orientadas a evitar o uso de lubrificantes, espermicidas ou
medicamentos vaginais por 48 horas antes da coleta.
28. Paciente do sexo feminino, 29 anos, compareceu ao serviço de saúde com dúvidas em relação ao resultado
do seu exame preventivo de câncer de colo do útero, pois continha como achado microbiológico a presença de
Lactobacillus sp. Durante a conversa com a enfermeira, ela relatou que estava bem e não estava sentindo nada
de diferente.
Diante desse quadro, é correto recomendar para essa mulher que ela:
a) Se encaminhe para a realização da exérese da zona de transformação.
b) Repita o exame citopatológico em um intervalo de seis meses.
c) Se encaminhe para a Unidade de Referência para colposcopia.
d) Se encaminhe imediatamente para realização de biópsia.
e) Siga a rotina de rastreamento citológico.
29. 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.
30. 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.
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31. O método contraceptivo indicado para uma nutriz, previamente à regularização do ciclo menstrual, é:
a) hormonal injetável combinado.
d) diafragma.
b) pílula combinada.
e) hormonal injetável de progesterona.
c) comportamental.
32. Assinale a opção que corresponde a um método anticoncepcional que não pode ser usado por mulheres que
estão amamentando.
a) Camisinha masculina ou feminina.
d) Anticoncepcional hormonal oral combinado.
b) Anticoncepcional injetável trimestral.
e) Anticoncepcional hormonal oral de progesterona.
c) Dispositivo intrauterino - DIU.
33. Assinale a alternativa correta que contemple um exemplo de presunção de gravidez:
a) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume.
b) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização (pode-se observar pulsação da artéria vaginal nos
fundos de sacos laterais).
c) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas).
d) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados pelo sonar, a partir de 12 semanas, e pelo
Pinard, a partir de 20 semanas.
e) Atraso menstrual.
34. O pré-natal possibilita prevenir, identificar precocemente e tratar os problemas que possam afetar a saúde
do bebê e da mulher. Ao iniciar o acompanhamento do pré-natal, a mulher recebe o cartão da gestante,
documento que acompanha toda essa importante fase da vida nos serviços públicos de saúde, como as consultas
realizadas, que deverão ser:
a) no mínimo, 6 consultas durante o pré-natal e uma no puerpério (após o parto), em até 42 dias.
b) no mínimo, 1 consulta a cada mês até o nascimento, e 3, durante o puerpério, a cada 15 dias.
c) no máximo, 9 consultas durante o pré-natal e 1 consulta por semana no puerpério, durante 2 meses.
d) realizadas com maior frequência no último trimestre da gestação, com 1 consulta por semana.
e) no máximo, 1 por bimestre, exceto nos casos em que a gravidez seja de alto risco, quando deverão acontecer
mensalmente.
35. Na consulta de pré-natal, o enfermeiro começou a avaliação de uma gestante que estava em sua terceira
gestação. O enfermeiro obteve a data da última menstruação (DUM), que foi no dia 10/02/2019. Com essa
informação, ele quer determinar a data provável de parto (DPP). Após o cálculo, ele conseguiu determinar, então,
a data provável do parto. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
a) 10/11/2019.
b) 17/11/2019.
c) 03/11/2019.
d) 26/10/2019.
e) 21/11/2019.

36. 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.
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37. Uma gestante com 15 semanas de gestação está com a seguinte situação vacinal: BCG ao nascer, uma dose
das vacinas: meningo C, pneumo 10 valente e febre amarela. Esquema completo de vacinação contra hepatite B,
poliomielite e tríplice bacteriana (DTP). O último reforço de dupla adulto (dT) foi em março de 2014. Não recebeu
nenhuma dose de tríplice viral (SCR). Quais vacinas ela deverá receber?
a) influenza e dTpa (difteria-tétano-coqueluche acelular) com 20 semanas.
b) tríplice viral (SCR) e influenza.
c) influenza, com 20 semanas de gestação.
d) a única vacina a tomar, a tríplice viral (SCR), não pode ser feita na gestação.
e) febre amarela e tríplice viral.
38. A.M., 26 anos de idade, primigesta, deverá receber, durante o pré-natal, um suplemento alimentar específico
para prevenir a instalação de baixos níveis de hemoglobina no parto e no puerpério. Essa suplementação
padronizada é de:
a) sulfato ferroso.
b) complexo B.
c) piridoxina.
d) vitamina A.
e) zinco.
39. Uma mulher grávida com 34 semanas de gestação, sem história de epilepsia ou qualquer outra doença
convulsiva, foi atendida no setor de urgência de uma maternidade apresentando convulsões tônico-clônicas
generalizadas, quadro hipertensivo e proteinúria. A síndrome hipertensiva que caracteriza esse quadro é a:
a) síndrome de HELLP.
d) eclâmpsia.
b) pré-eclâmpsia.
e) Hipertensão gestacional.
c) hipertensão crônica.
40. Quanto aos estágios do trabalho de parto, assinale a alternativa correta.
a) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai do início da dilatação
cervical até 10 cm e consiste em três fases: fase latente, fase ativa e fase de transição.
b) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai de 0 cm até 10 cm e
consiste de duas fases: fase latente e fase ativa.
c) O segundo estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a dilatação total e
terminando com a expulsão do feto/bebê.
d) O terceiro estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a expulsão do feto/bebê
e terminando com a separação e a saída da placenta
e) O terceiro estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a expulsão do feto/bebê
e terminando com a separação da placenta, sendo também conhecido como puerpério.
41. Ao administrar os medicamentos prescritos para uma puérpera, cujo parto normal ocorrera há seis horas, o
técnico de enfermagem aproveitou a oportunidade para averiguar a contração uterina e as características dos
lóquios. Deve-se considerar normal a presença de útero:
a) contraído, na altura da sínfise púbica e lóquios de cor castanha-avermelhada.
b) flácido, acima da cicatriz umbilical e lóquios de cor rubra.
c) contraído, um pouco abaixo da cicatriz umbilical e lóquios de cor vermelha.
d) com consistência pastosa, abaixo da cicatriz umbilical, e lóquios de cor amarela-esbranquiçada.
e) flácido, pouco acima da sínfise púbica, e lóquios de cor vermelho-vivo.

Saúde da Criança
42. Na assistência à criança, no momento do nascimento, deve-se empregar o princípio ético da não maleficência.
Os profissionais de saúde devem considerar os possíveis danos que qualquer intervenção pode causar no
processo fisiológico de adaptação do recém-nascido (RN) no momento do nascimento. Assinale a alternativa
correta acerca da assistência ao recém-nascido.
a) O clampeamento precoce do cordão umbilical, o contato imediato pele a pele e o início da amamentação
exclusiva são práticas que devem ser encorajadas e têm impacto na nutrição e na saúde da mãe e do bebê.
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b) Após a realização dos cuidados de rotina na sala de parto, o recém-nascido em boas condições clínicas deve ser
encaminhado diretamente para a unidade neonatal para que a mãe consiga descansar e se recuperar do parto.
c) A avaliação do RN pelo Apgar deve ser feita no terceiro e décimo minuto de vida do RN. Tal avaliação
proporcionará uma pontuação de zero a cinco para os bebês.
d) Em RN com idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso ao nascer inferior a 1.500 g, não se recomenda o
uso de saco plástico transparente de polietileno pelo risco de asfixia neonatal.
e) O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26 °C, reduz o risco de
hipotermia no RN a termo com respiração espontânea, sem necessidade de ventilação, desde que cobertos com
campos preaquecidos.
43. Assinale a alternativa correta que contemple os índices de Apgar que, quinto minuto de vida do recémnascido, relacionam-se ao maior risco de mortalidade e leve aumento de risco de paralisia cerebral.
a) 4 a 6.
b) 7 a 10.
c) 3 a 5.
d) 0 a 3.
e) 5 a 7.
44. Para profilaxia da doença hemorrágica precoce e tardia do recém-nascido, deve-se administrar:
a) 2 mg de vitamina C.
b) 1 mg de vitamina K.
c) 2 mg de concentrado de complexo protrombínico.
d) 1 mg de vitaminas A e D.
e) 2 mg de fator VIII de coagulação.
45. A Triagem Neonatal detecta doenças genéticas e/ou congênitas em fase pré-sintomática, permitindo o
tratamento precoce e o acompanhamento multidisciplinar dos doentes, evitando graves distúrbios funcionais,
neurológicos e motores, próprios da evolução clínica das doenças. Os exames que devem ser realizados nos
primeiros dias de vida são quatro: triagem metabólica (teste do pezinho), triagem auditiva (teste da orelhinha),
triagem visual (teste do olhinho) e o exame de oximetria de pulso (teste do coraçãozinho). É INCORRETO afirmar
que uma das doenças detectadas pelo teste do pezinho - versão básica é:
a) hipotireoidismo congênito.
d) fibrose cística.
b) fenilcetonúria.
e) doença falciforme.
c) cetoacidose.
46. O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa Nacional
de Triagem Neonatal (PNTN), previne as complicações causadas por:
a) hemoglobinopatia.
b) anepatia.
c) aortopatia.
d) oftalmopatia.
e) hepatopatia.
47. Relacione as colunas abaixo em relação ao desenvolvimento infantil.
1 - sorriso social
(
) entre 3 e 4 anos
2 - preensão voluntária das mãos
(
) entre 1 ano e 1 ano e 6 meses
3 - senta sem apoio
(
) entre 2 e 3 meses
4 - anda sozinho
(
) aos 4 meses
5 - corre ou sobe degraus baixos
(
) entre 1 ano e 6 meses e 2 anos
6 - veste-se com auxílio
(
) a partir do sétimo mês
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) 2 - 1 - 3 - 5 - 4 - 6.
d) 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 4.
b) 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2.
e) 6 - 4 - 1 - 2 - 5 - 3.
c) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1.
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48. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite
materno. O aleitamento materno NÃO deve ser recomendado em caso de:
a) galactosemia.
d) gemelaridade.
b) síndrome de Down.
e) refluxo gastroesofágico.
c) malformações orofaciais.
49. O enfermeiro que dá assistência a mães e bebês deve saber observar criticamente uma mamada. Os seguintes
sinais são indicativos de técnica inadequada de amamentação, EXCETO:
a) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
b) Lábio inferior virado para fora.
c) Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
d) Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas, quando o bebê solta a mama.
e) Dor ao amamentar.

Imunização
50. O Programa Nacional de Imunizações conta com a Rede de Frio. Em relação ao assunto, assinale a alternativa
correta.
a) A estrutura da Rede de Frio organiza-se em três instâncias, com fluxos de armazenamento e distribuição, sendo
elas: Federal, Nacional e Municipal.
b) A Instância Federal, nas unidades federadas, incorpora as Centrais Federais de Rede de Frio (CFRFs), subordinadas
às Secretarias Federais de Saúde, ocupando posição estratégica para distribuição.
c) A Instância Estadual organiza-se em 47 centrais estaduais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos,
geralmente localizadas nas regionais de saúde das unidades federadas do Brasil e sob responsabilidade técnicoadministrativa das Coordenações Estaduais de Imunizações e das Secretarias Municipais de Saúde.
d) Na Instância Estadual, as Centrais de Rede de Frio realizam armazenamento e distribuição, com câmaras frias
positivas (+2 °C a +8 °C) e negativas (-25 °C a -15 °C), a depender da demanda.
e) É a Instância Estadual que ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política Nacional
de Imunizações por meio da administração de imunobiológicos de forma segura na atenção básica ou assistência,
estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio.
51. Em relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta.
a) A vacina BCG é a única vacina do calendário nacional brasileiro cuja administração pode ser realizada pela via
intradérmica.
b) Para facilitar a identificação da cicatriz vacinal, recomenda-se, no Brasil, que a vacina BCG seja administrada na
inserção inferior do músculo deltoide direito. Na impossibilidade de se utilizar o deltoide direito para tal
procedimento, a referida vacina pode ser administrada em qualquer outra
região do corpo.
c) No caso de contato intradomiciliar de paciente com diagnóstico de hanseníase que não apresenta sinais e
sintomas, independentemente de ser paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB), o esquema de vacinação para contatos
intradomiciliares com menos de 1 ano de idade comprovadamente vacinados não necessitam da administração de
outra dose de BCG.
d) A via intradérmica proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser
administrado por essa via é de 0,1 ml.
e) A vacina BCG pode ser administrada em recém-nascido com peso de até 2 kg.
52. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação universal das crianças contra Hepatite B a partir do
nascimento. A aplicação da primeira dose nas primeiras 12-24h de vida resulta em elevada eficácia na prevenção
da infecção vertical. Na maternidade, o técnico de enfermagem deve administrar a vacina contra a hepatite B:
a) exclusivamente no músculo deltoide.
d) somente em bebês com peso maior que 3 kg.
b) preferencialmente em via subcutânea.
e) no músculo vasto lateral da coxa.
c) preferencialmente em glúteos.
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53. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um sucesso do Brasil e reconhecido no mundo. São mais de 300
milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas. É de suma importância para o
enfermeiro ter conhecimento sobre o calendário vacinal. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. Ao nascer, as crianças devem tomar a BCG e a primeira dose de hepatite B.
II. Com dois meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da penta, a primeira dose com VIP, a primeira
dose de pneumocócica 10V e a primeira dose de rotavírus humano.
III. Com três meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da meningocócica C e contra a febre amarela.
IV. Com seis meses de idade, as crianças devem tomar a terceira dose da penta, a terceira dose com VOP, a terceira
dose de pneumocócia 10V e a terceira dose de rotavírus humano.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F.
b) V, F, F, V.
c) F, V, V, F.
d) F, F, V, V.
e) V, F, V, V.
54. Assinale a alternativa que contém uma informação correta sobre a vacina contra a poliomielite 1, 2 e 3
(inativada) – VIP:
a) O Calendário Nacional de Vacinação preconiza 3 doses dessa vacina até a idade de 4 meses.
b) A via de administração é intramuscular.
c) O Calendário Nacional de Vacinação preconiza 3 doses de reforço dessa vacina até os 12 meses de idade.
d) A possibilidade de essa vacina produzir a doença poliomielite é baixa.
e) Há descrição de casos de meningite asséptica e de encefalite decorrentes dessa vacina.
55. Sobre o calendário vacinal e todas as questões relacionadas a vacinação. Analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. A vacina BCG deve ser tomada ao nascer e até aos 4 anos, 11 meses e 29 dias.
II. A 1ª dose da vacina hepatite B deverá ser aplicada ao nascer, até 30 dias.
III. A vacina contra a hepatite A, será administrada por via IM com 1 dose aos 15 meses ou até 7 anos, 11 meses e
29 dias.
IV. A vacina Pentavalente deverá ser administrada por via IM, aos 2, 4, 6 meses de idade até < 8 anos.
V. A vacina DTP deve ser administrada aos 15 meses e aos 4 anos, com no mínimo, 6 meses depois da penta e do
1º reforço. E ela é contraindicada para crianças com idades a partir de 7 anos.
VI. A vacina dT é indicada para crianças com idade ≥ a 7 anos e aos 15 anos de idade.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) V, V, V, V, V, V.
b) V, V, F, F, V, F.
c) V, F, V, F, V, F.
d) V, V, F, F, F, F.
e) V, V, F, F, V, V.
56. Acerca do calendário nacional de vacinal analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
I. A vacina dTap tem o objetivo de proteger a criança contra a coqueluche, aplicando em gestantes a partir da 10ª
semana ou no puerpério.
II. A vacina contra o rotavírus deve ser aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade.
III. A vacina meningocócica C (conjugada) deve ser administrada no esquema de 1ª dose aos 3 meses e 2ª dose aos
5 meses.
IV. A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) deverá ser administrada aos 60 anos, durante a campanha
da influenza, e reforço depois de 10 anos.
V. A vacina da influenza é indicada para toda população indígena a partir de 15 meses de idade.
VI. A vacina Tríplice viral deverá ser administrada: 2 doses entre 12 meses e 29 anos; preferencialmente: 1ª aos 12
meses e 2ª aos 15 meses, podendo ser feita na tetra viral (tríplice viral + varicela).
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) F, V, F, V, V, ,V.
b) V, V, F, F, V, F.
c) V, F, V, F, V, F.
d) F, V, V, F, F, V.
e) V, V, F, F, V, V.
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57. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), conforme o calendário de vacinação.
I. A vacina tríplice viral protege contra 3 tipos de doença: sarampo, caxumba e rubéola, e pode ser administrada a
partir dos 12 meses de idade.
II. A vacina HPV deve ser administrada em meninas e meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias; com 2 doses (0 e
6 meses).
III. A vacina contra a febre amarela deverá ser administrada aos 9 meses, 1 dose e 1 dose de reforço aos 4 anos de
idade, com intervalo de 30 dias da tríplice viral ou da tetra viral.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) V, V, V.
d) V, F, F.
b) F, V, V.
e) F, F, V.
c) V, F, F.

Hipertensão Arterial (HAS)
58. A hipertensão arterial (HA) se caracteriza como doença crônica e está associada a outros agravos, como
doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Seu diagnóstico deve ser preciso
e seu controle exige atuação multiprofissional e tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Com relação
ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) A HA é definida quando pressão arterial sistólica ≥150 mmHg e/ou diastólica ≥90 mmHg for detectada em pelo
menos duas ocasiões diferentes.
( ) Manguito pequeno em relação à circunferência do braço pode subestimar a pressão arterial.
( ) É indicado realizar pelo menos duas aferições da pressão arterial, com intervalo em torno de um minuto entre
cada verificação.
( ) O profissional deve informar ao paciente o valor da pressão arterial aferida.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) F – F – V – V.
b) V – F – V – F.
c) F – V – F – V.
d) V – V – F – F.
e) F – V – V – V.
59. Um paciente de 64 anos, tabagista, obeso, chegou à unidade básica de saúde referindo cefaleia, mal-estar e
dor no peito com falta de ar. Tem história de hipertensão arterial há 12 anos, hiperlipidemia, diabetes melito. Ao
ser avaliado pelo enfermeiro, a pressão arterial era 145 x90 mmhg, frequência cardíaca de 86 batimentos por
minuto, frequência respiratória de 28 movimentos por minuto e glicemia capilar pós-prandial =102 mg/dl. A
terapêutica medicamentosa do paciente inclui diuréticos, inibidor da enzima conversora de angiotensina e
antidiabético da classe das sulfonilureias de segunda geração.
Julgue os itens que se seguem, relativos à situação hipotética apresentada:
I. Na consulta de enfermagem para estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de
Framingham.
II. De acordo com a estratificação dos portadores de hipertensão arterial adotada pelo Ministério de Saúde, o
paciente inclui-se no grupo de risco moderado.
III. A obesidade e o sedentarismo são importantes fatores de risco presentes, que se relacionam tanto com a
diabetes mellitus quanto com a hipertensão arterial.
IV. Na aferição da pressão arterial, o enfermeiro deve certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia,
que não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, que não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos
e não fumou nos 30 minutos anteriores.
V. A terapêutica diurética pode causar desequilíbrio do volume de fluidos ou eletrólitos, incluindo hipocalemia e
hiponatremia.
Das afirmativas anteriores:
a) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II, III, e V estão corretas.
c) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas III, IV e V estão corretas.
e) Todas estão corretas.
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Diabetes Mellitus (DM)
60. O diabetes mellitus tipo 2 possui início insidioso e, muitas vezes, não apresenta sintomas. Não
infrequentemente, a suspeita da doença se dá pela presença de uma complicação tardia. Em relação aos sintomas
clássicos, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Proteinúria.
b) Perda inexplicada de peso.
c) Polifagia.
d) Poliúria.
e) Polidipsia.
61. Sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus (DM), analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento do DM tipo 2 não responsivo a
medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que promovem, com controle estrito, redução na incidência de
complicações, têm boa aceitação pelos pacientes, simplicidade de prescrição e levam a menor aumento de peso
em comparação à insulina.
( ) Se a pessoa não alcançar a meta glicêmica em até três meses com as medidas não farmacológicas, o tratamento
preferencial é acrescentar a metformina no plano terapêutico.
( ) A metformina diminui a captação da glicose e sua utilização na musculatura esquelética, aumentando a
resistência à insulina e a produção hepática de glicose.
( ) Recomenda-se iniciar metformina em doses baixas (500 mg ou 1/2 comprimido de 850 mg), uma ou duas vezes
ao dia, durante ou após as refeições (café da manhã e/ou jantar) para prevenir sintomas gastrintestinais.
a) V, V, F, V.
b) V, V, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, F, V, F.
e) F, F, V, V.
62. A insulina é a 3a linha de tratamento dos casos de diabetes tipo 2. Em relação às orientações prestadas a um
paciente sobre os cuidados com o armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, assinale a
alternativa correta.
a) Depois de aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar a dor no local da injeção,
entre 15 °C e 30 °C, ou em refrigeração, entre -2 °C e 8 °C.
b) Em viagens de avião, deve-se despachar o frasco com a bagagem, visto que a baixa temperatura, no
compartimento de cargas, ajuda a conservar a insulina.
c) Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa,
desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido contaminadas.
d) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação curta (NPH) para que o frasco
não se contamine com a insulina de ação intermediária (regular).
e) A insulina deve ser aplicada sempre no mesmo local, sem necessidade de rodízio.

Enfermagem Cirúrgica
63. Sobre os cuidados com o paciente no pré-operatório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) No pré-operatório, é realizada uma entrevista, histórico preliminar.
( ) Iniciam-se com a admissão do paciente na unidade de cuidado pós-anestésica e terminam com
a evolução de acompanhamento na unidade clínica.
( ) São verificados exames pré-operatórios.
a) V - F - F.
b) V - F - V.
c) F - F - V.
d) F - V - V.
e) F - V - F.
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64. O período perioperatório é definido como o espaço de tempo que compreende os períodos pré-operatório
imediato, transoperatório, intraoperatório, de recuperação anestésica e pós-operatório imediato. Considerando
os cuidados que devem ser prestados ao paciente nesses períodos, relacione a segunda coluna com a primeira e,
no final, responda o que se pede:
(1) Período pré-operatório imediato
(2) Período transoperatório
(3) Período intraoperatório
(4) Período pós-operatório
( ) Compreende o posicionamento cirúrgico e a administração de medicamentos endovenosos durante a anestesia.
( ) Compreende os preparos específicos para a cirurgia, como jejum, higiene corporal, higiene oral e esvaziamento
vesical e intestinal.
( ) Compreende a recepção do paciente, a verificação do termo de autorização de cirurgia, a presença do
prontuário, os preparos realizados, a existência de exames e a confirmação do jejum.
( ) Compreende os cuidados com a ferida operatória e os drenos instalados no procedimento cirúrgico.
Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo:
a) 2 - 1 - 4 - 3.
b) 3 - 2 - 1 - 4.
c) 2 - 3 - 4 - 1.
d) 3 - 1 - 2 - 4.
e) 3 - 2 - 4 - 1.
65. Uma cirurgia pode ser realizada por uma série de razões, como diagnóstica, paliativa, curativa ou de
reparação. Quanto à categoria de cirurgia com base na urgência, a cirurgia pode ser classificada em:
a) ambulatorial eletiva, hospitalar.
b) ambulatorial, hospitalar de urgência.
c) ambulatorial eletiva, hospitalar de urgência.
d) emergência, eletiva.
e) emergência, urgência, requerida, eletiva, opcional.
66. A anestesia regional pode ser utilizada para o tratamento da dor crônica e pós-cirúrgica por meio da
manutenção temporária de cateter para a infusão do medicamento. A esse tipo de anestesia dá-se o nome de:
a) geral.
b) intradural.
c) peridural.
d) raquianestesia.
e) infiltração local.

Doenças Renais
67. Pode-se dizer que a insuficiência renal aguda pré-renal ocorre quando:
a) há diminuição da oferta de volume.
b) há obstrução vesical.
c) há obstrução uretral com hidronefrose.
d) há rins policísticos.
e) há uma isquemia renal, ocorrendo hipotensão renal, hipovolemia e insuficiência cardíaca.
68. O estadiamento e a classificação da doença renal crônica (DRC) podem ser classificados por meio do estágio
e da filtração glomerular. Sendo assim, em qual estágio ocorre a DRC terminal ou dialítica?
a) Estágio 5.
b) Estágio 4.
c) Estágio 3.
d) Estágio 2.
e) Estágio 1.
69. 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).
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( ) 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.

Doenças Respiratórias
70. É um processo inflamatório do parênquima pulmonar, geralmente causado por agentes infecciosos,
microrganismos (bactérias, fungos, vírus, protozoários) e broncoaspiração. O enunciado se refere:
a) à bronquite.
b) à asma.
c) à pneumonia.
d) ao derrame pleural.
e) ao enfisema pulmonar.
71. A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias que provoca hiper-reatividade
das vias respiratórias, edema de mucosa e produção de muco. Os três sintomas mais comuns são:
a) Tosse crônica, produção de expectoração e taquipneia.
b) Dispneia, febre e tosse seca.
c) Dor torácica, taquipneia e tosse crônica.
d) Tosse, dispneia e sibilos.
e) Dispneia, febre e astenia.

Doenças Cardiovasculares
72. 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.
73. Sobre a insuficiência cardíaca descompensada, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. É a primeira causa de internação entre as doenças cardiovasculares no Brasil.
II. Dispneia, edema, congestão hepática e ascite são sinais de baixo débito cardíaco.
III. Volume de líquidos excessivo, intolerância à atividade e fadiga são alguns dos seus diagnósticos de enfermagem.
IV. Os diuréticos são indicados para aumentar a pré-carga e melhorar os sintomas de retenção hídrica.
V. A diminuição da frequência cardíaca é um dos seus mecanismos compensatórios.
a) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
74. No eletrocardiograma (ECG), o complexo QRS representa:
a) a despolarização ventricular.
b) a repolarização ventricular.
c) a despolarização atrial.
d) a repolarização atrial.
e) o tempo da repolarização.
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75. A realização do eletrocardiograma (ECG) é um procedimento comum na assistência ao paciente com
distúrbios cardíacos. É importante o posicionamento adequado dos eletrodos para obtenção fidedigna da
atividade elétrica do coração. Sobre sua aplicação, marque a opção correta.
a) Os eletrodos periféricos são posicionados em região de maior contato ósseo.
b) A derivação V3 é posicionada no terceiro espaço intercostal, na linha hemiclavicular.
c) Para realização de um ECG padrão de 12 derivações, são posicionados 12 eletrodos no corpo do paciente.
d) As derivações V4 a V6 são posicionadas no quinto espaço intercostal, variando somente a posição vertical.
e) As derivações V1 e V2 são posicionadas no segundo espaço intercostal, na borda esternal direita e esquerda,
respectivamente.

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
76. Segundo Brunner e Suddarth (2012), o aumento da pressão intracraniana (PIC) reduz o fluxo sanguíneo
cerebral resultando em isquemia e morte celular. Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em
relação à PIC, assinalando a seguir a opção correta.
( ) A circulação cerebral cessa se a PIC for igual à PAM (pressão arterial média).
( ) Alteração do nível de consciência é um sinal tardio na PIC aumentada.
( ) A PIC aumentada leva a alterações na pressão arterial, no pulso e na respiração.
( ) O aumento na pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) aumenta a PIC, pois causa vasodilatação cerebral
levando ao aumento do fluxo sanguíneo cerebral.
( ) A punção lombar é indicada para paciente com a PIC elevada.
a) V, F, V, V, F.
b) F, V, F, V, F.
c) V, F, V, F, V.
d) F, F, V, V, F.
e) V, V, F, F, V.
77. Assinale a opção que apresenta o distúrbio que pode ser evidenciado ao serem avaliados os seguintes
parâmetros da gasometria arterial: PaCO2 baixa, pH alto e HCO3- normal ou baixo.
a) Alcalose respiratória.
b) Acidose respiratória.
c) Alcalose metabólica.
d) Acidose metabólica e respiratória.
e) Acidose metabólica.
78. O desequilíbrio eletrolítico caracterizado por fadiga, anorexia, náuseas e vômitos, fraqueza muscular,
poliúria, motilidade intestinal diminuída, cãibra nas pernas, distensão abdominal e reflexos hipoativos é:
a) hiperfosfatemia.
b) hipercloremia.
c) hipocalcemia.
d) hipernatremia.
e) hipopotassemia.
79. Associe as modalidades de ventilação mecânica às formas de ventilar o cliente. A seguir, assinale a alternativa
correta.
1. Ventilação mandatória contínua.
2. Ventilação mandatória intermitente.
3. Ventilação com suporte pressórico.
4. Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas.
I. Fornece uma combinação de respirações assistidas mecanicamente e respirações espontâneas.
II. Aplica uma pressão platô nas vias respiratórias durante toda a expiração desencadeada pelo cliente para reduzir
a resistência no tubo traqueal e no tubo do respirador.
III. Possibilita a respiração livre e espontânea durante todo o ciclo ventilatório e é disparada e clicada pelo tempo.
IV. Fornece suporte ventilatório total, administrando volume corrente e a frequência respiratória predefinidos.
Assinale a alternativa correta:
a) 1 e IV; 2 e I; 3 e II; 4 e III.
b) 1 e III; 2 e IV; 3 e I; 4 e II.
c) 1 e II; 2 e III; 3 e IV; 4 e I.
d) 1 e I; 2 e II; 3 e III; 4 e IV.
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80. 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.
81. A sepse tem sido vista como um problema de saúde mundial, afetando milhões de pessoas e sendo a causa
de índices elevados de morbidade e de mortalidade. O reconhecimento precoce dos diferentes espectros clínicos
relativos à sepse pelo enfermeiro é de vital importância, não só pelo diagnóstico, mas também para as definições
rápidas dos planos terapêuticos e das estratégias de monitoração. Logo, com a finalidade de identificação
precoce dos sinais da sepse, o enfermeiro deve conhecer as principais manifestações clínicas desencadeadas pelo
organismo. Sobre esse assunto, é correto afirmar:
a) Observa-se hipoventilação acompanhada de alcalose respiratória, confirmada pela gasometria arterial.
b) Na avaliação do nível de consciência, o paciente se apresenta com rebaixamento do nível de consciência sem
outras alterações cognitivas.
c) As alterações renais se apresentam geralmente como oliguria (débito urinário < 0,5 ml/kg/h).
d) A permeabilidade capilar existente na sepse permite a passagem de líquido para os espaços intersticial e alveolar,
provocando diminuição da complacência pulmonar e diminuição do trabalho respiratório.
e) Percebe-se a presença de acidose metabólica detectada por parâmetros gasométricos indicando uma condição
de depressão miocárdica, mas com adequada perfusão tissular.

Biossegurança, IRAS, GRSS
82. 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.
d) de contato + aerossóis.
b) de contato.
e) de contato + gotículas.
c) para aerossóis.
83. Infecção hospitalar (IH) é a adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação
ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Convenciona-se
IH toda manifestação clínica de infecção que se apresentar:
a) 2 dias após a admissão.
d) 24 horas após a admissão.
b) logo após a internação.
e) 72 horas após a admissão.
c) 12 horas após a admissão.
84. Controlar a infecção é garantir a qualidade dos serviços e dos atendimentos prestados dentro da instituição.
Sobre o controle de infecção hospitalar, podemos afirmar que:
a) Precauções de contato são, isoladamente, as ações mais importantes para a prevenção e o controle das infecções
hospitalares.
b) A infecção hospitalar é um dos maiores problemas enfrentados nos hospitais e por profissionais da saúde, e a
principal medida para controle das infecções é a higienização das mãos.
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c) Todos os casos de acidente com material biológico devem ser comunicados ao Ministério da Saúde por meio da
comunicação de acidente de trabalho (CAT), e ao INSS, por meio do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).
d) Infecção hospitalar é a infecção adquirida antes da internação do paciente, que se manifesta durante a
internação ou após a alta.
e) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue, outros fluidos
corpóreos, secreções ou excreções.
85. No que se refere à prevenção e ao controle de infecções hospitalares, são medidas essenciais diante de
doenças transmitidas por aerossóis, como a tuberculose, as seguintes, EXCETO:
a) quarto privativo com pressão negativa.
b) uso de máscara cirúrgica no paciente em caso de necessidade de transporte.
c) uso de máscara específica (PFF2 ou N95) pelo profissional de saúde ao entrar no quarto.
d) restringir e orientar visitas.
e) a utilização de luvas e aventais (estéreis) pelos profissionais para realizar procedimentos nopaciente.
86. 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.
87. É correto afirmar sobre os grupos de resíduos de saúde que:
a) resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar risco de infecção.
b) resíduos de serviços de saúde do Grupo B: são os rejeitos radioativos.
c) resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade e toxicidade.
d) resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses
bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas,
lâminas, lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório.
e) resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico
à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
88. Seguindo as recomendações da CCIH, bem como da Anvisa, assinale a alternativa correta.
( ) Coberturas com gaze e fita adesiva estéril para CVC deverão ser trocados a cada 48h.
( ) Cobertura com MTS estéril para CVC deverão ser trocados com 10 dias.
( ) A cobertura do cateter instravascular periférico feita com gazes estéreis ou com fita adesiva estéril tem uma
previsão de troca em < 96h.
( ) A cobertura do cateter instravascular periférico feita com membrana semipermeável (MTS) estéril deve ser
trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre quando úmida, solta, suja ou com a
integridade comprometida.
( ) A remoção do cateter periférico deverá ser trocado rotineiramente a cada 24h devido ao risco de infecção da
corrente sanguínea.
Assinale a alternativa correta.
a) V, V, V, V, F.
d) V, V, F, F, V.
b) V, V, F, V, V.
e) V, F, F, V, F.
c) F, V, F, V, F.
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CME
89. De acordo com a Resolução RDC nº 15/2012 - Anvisa, o Centro de Material e Esterilização (CME), que realiza
o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa,
passíveis de processamento, é o:
a) primário.
b) da classe I.
c) da classe II.
d) secundário.
e) de nível básico.
90. Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, sobre as ‘Boas Práticas para Processamento de
Produtos para a Saúde, assinale a alternativa correta.
a) Produtos para a saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção.
b) Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à desinfecção
por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos.
c) Produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção de alto nível após a limpeza.
d) Produtos para a saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após
a limpeza e demais etapas do processo.
e) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos
de conformação complexa, passíveis de processamento.
91. 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.
92. 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.
c) 3 - 2 - 1.
e) 2 - 1 - 3.
b) 2 - 3 - 1.
d) 3 - 1 - 2.
93. O formaldeído é um agente com ação desinfetante/esterilizante e tem como desvantagem:
a) Não ser esporicida e não possuir ação residual, causando ressecamento e descamação da pele.
b) Não ser fungicida e ser corrosivo para artigos que contenham, em sua matéria-prima, aço e latão.
c) Ser tóxico, carcinogênico, corrosivo, irritante de vias aéreas e requer uso de EPI.
d) Não ser bactericida e ser neutralizado na presença de matéria orgânica e de luz.
e) Ser um agente causador de manchas amareladas em contato com o tecido orgânico.
94. Dentre os processos desenvolvidos para esterilização, marque a alternativa CORRETA:
a) Calor seco: processo de esterilização realizado pelo calor seco em estufas elétricas. É essencial que haja espaço
suficiente entre os artigos e, no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, deve haver em torno
de 30 peças. Contudo, a SOBECC recomenda abolir o uso da esterilização por calor seco.
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b) Calor seco: processo de esterilização realizado pelo calor seco em estufas aquecidas. É essencial que haja espaço
suficiente entre os artigos e, no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, deve haver em torno
de 100 peças. Contudo, não há recomendação para abolir o uso da esterilização por calor seco em artigos cirúrgicos.
c) Vapor saturado sob pressão: esse processo é relacionado ao mecanismo de um jato de água quente em contato
direto com os artigos cirúrgicos por meio do vácuo. É uma técnica muito antiga, por isso foi abolida como processo
de esterilização, pois utiliza a água quente sob pressão.
d) Autoclave pré-vácuo: no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, deve haver em torno de
30 peças em cada autoclave. Nela, o processo de esterilização se dá também por calor seco.
e) Peróxido de hidrogênio: processo de esterilização com uso de físico-químicos gasosos automatizados em alta
temperatura.
95. Para ter a garantia dos processos de esterilização, faz-se necessário a utilização de controles físicos, químicos
e biológicos, estes podem indicar falha potencial no ciclo de esterilização, através da leitura e interpretação dos
indicadores.
Correlacione alguns dos indicadores com sua respectiva descrição nas colunas abaixo:
I. Indicador de Processo – Classe I.
II. Teste Bowie e Dick – Classe II.
III. Indicador Integrador Classe V.
IV. Indicadores emuladores (simuladores) Classe VI.
( ) Designados para reagir com todos os parâmetros críticos de um ciclo especifico de esterilização, com seu ponto
de viragem quando 95% do ciclo estiver concluído.
( ) São indicadores designados para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, monitora
temperatura, tempo de exposição e também a qualidade do vapor.
( ) São conhecidos como indicadores externos de exposição. Compostos por tintas termo crômicas impregnadas
em fitas adesivas, nos sistemas de barreira estéril, como grau cirúrgico.
( ) É utilizado na autoclave a vapor, especifico para verificar a presença de gases não condensáveis. Recomenda-se
utilizar antes da primeira carga a ser processada, com autoclave vazia.
Assinale a alternativa que contem a sequência correta:
a) IV, III, I, II.
b) III, II, IV, I.
c) I, II, III, IV.
d) IV, II, III, I.
e) I, II, IV, III.
96. Julgue os itens a seguir, acerca das boas práticas no processamento de produtos em centros de material e
esterilização (CME).
I. Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e para a carga e descarga de autoclaves, é obrigatória a
utilização de luvas de proteção térmica impermeáveis.
II. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia devem ser submetidos à desinfeção
por métodos de imersão química líquida, com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
III. No rótulo de identificação dos produtos para saúde processados, deve conter o nome do produto, o número do
lote, a data da esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização e o nome do responsável pelo preparo.
IV. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de
esterilização, com liberação da carga para utilização após leitura negativa do indicador biológico.
Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

Tuberculose
97. A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis-Bacilo
de Koch (BK). No que diz respeito ao diagnóstico da TB, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Teste Molecular Rápido para Tuberculose (TRM-TB) tem capacidade de detectar a presença do bacilo causador
da doença em apenas 2 horas.
b) A TB pode ser confirmada através do critério laboratorial nos casos que, independentemente da forma clínica,
tenha pelo menos uma amostra positiva de baciloscopia ou cultura ou de TRM-TB.
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c) A TB pode ser confirmada através do critério clínico quando todo caso suspeito não atendeu ao critério de
confirmação laboratorial, mas apresentou resultados de exames de imagens ou histológicos sugestivos para TB.
d) O TRM-TB identifica se a pessoa tem resistência ao antibiótico rifampicina, usado no tratamento da doença.
e) A confirmação de casos de TB pelo critério clínico sem a oferta de exames para diagnóstico laboratorial não
representa, necessariamente, uma falha no acesso aos serviços de saúde.
98. Sobre o tratamento medicamentoso da tuberculose assinale a alternativa correta.
I. O tratamento da tuberculose dura, no mínimo, seis meses, e os fármacos utilizados são: Rifampicina (250 mg),
isoniazida (175 mg), pirazinamida (400 mg) e o etambutol (375mg).
II. em gestantes, recomenda-se o uso da piridoxina (50 mg/dia), durante todo o período gestacional, pela toxicidade
neurológica da isoniazida no recém-nascido.
III. o etambutol é recomendado como tratamento de rotina para crianças com idade inferior a 10 anos.
IV. Entre as ações de cuidado a serem realizadas também pelo técnico de enfermagem, é preconizado que o TDO
consiste: em ver a tomada da medicação diariamente, de segunda a quinta-feira, ou, pelo menos, 1 vezes na
semana, explicando ao paciente exaustivamente a necessidade da tomada diária.
Assinale a alternativa correta.
a) Os itens I, II, e III estão certos.
b) I, II, IV estão errados.
c) Apenas o item II está certo.
d) Todos os itens estão certos.
e) Todos os itens estão errados.

Hanseníase
99. Sobre a hanseníase, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I - O modo de transmissão ocorre principalmente pelas vias respiratórias.
II - O período de incubação dura em média de 1 a 3 meses.
III - Os doentes multibacilares não são considerados importantes como fonte de transmissão da doença devido à
baixa carga bacilar.
IV - As pessoas com a forma paucibacilar, no entanto, constituem o grupo contagiante, mantendo-se como fonte
de infecção, enquanto o tratamento específico não for iniciado.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) I apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I e II, apenas.
100. “É fundamental que todos os municípios brasileiros ofereçam serviço de diagnóstico, tratamento e atenção
integral às pessoas com hanseníase”. No entanto, essa doença ainda persiste como um importante problema de
saúde pública. Considerando a hanseníase, assinale a alternativa CORRETA.
a) A manifestação clínica da coinfecção HIV e hanseníase é homogênea e apresenta-se como placas infiltradas,
eritematosas ou hipocrômicas, e uma particularidade da doença é não apresentar as alterações de sensibilidade
térmica, tátil ou dolorosa.
b) A hanseníase virchowiana consiste na forma da doença em que o sistema imune da pessoa consegue destruir os
bacilos espontaneamente.
c) Os sintomas de conjuntivite, sensação de “areia nos olhos”, alteração da córnea são específicos de manifestações
clínicas da forma indeterminada.
d) A primeira sensibilidade perdida na hanseníase é a das fibras mais finas (sensibilidade ao calor e à dor).
e) A pesquisa da sensibilidade deve ser realizada através da técnica de palpação com a ponta dos dedos, uma vez
que a utilização de qualquer instrumento auxiliar pode provocar lesões de pele devido à perda da sensibilidade.
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101. Na hanseníase, a avaliação do grau de incapacidade deve ser realizada, obrigatoriamente, no momento do
diagnóstico e na alta e, a cada 6 meses, no tratamento multibacilar (MB). Assinale a alternativa que contempla a
descrição da classificação de grau 1 de incapacidade.
a) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nos pés.
b) Nenhum problema com os olhos, as mãos e os pés devido à hanseníase.
c) Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio.
d) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nas mãos.
e) Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos.
102. Sobre o tratamento da hanseníase é possível afirmar que:
I. O tratamento medicamentoso da hanseníase multibacilar consiste nos seguintes medicamentos: dapsona,
clofazimina e rifampicina.
II. No esquema (PB) do tratamento da Hanseníase, considera-se uma pessoa de alta por cura aquela que completa
o esquema de tratamento (PQT) no prazo de pelo menos 20 doses mensais supervisionadas de rifampicina, em até
9 meses, mais a sulfona autoadministrada.
III. No tratamento da hanseníase (MB), a Rifampicina (RFM) é administrada somente através de dose mensal de 900
mg (3 cápsulas de 300 mg) com administração supervisionada.
IV. No tratamento da hanseníase (MB), a Dapsona permite doses diárias de 200 mg autoadministradas.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas o item III está certo.
b) Os itens II e III estão certos.
c) Os itens II, III e IV estão errados.
d) Todos os itens estão certos.
e) Todos os itens estão errados.

ISTs
103. A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. Quanto a essa
infecção, assinale a afirmativa correta.
a) A primeira manifestação da sífilis é caracterizada pela presença de manchas avermelhadas na pele da palma da
mão e da planta dos pés.
b) A transmissão é exclusivamente sexual, não ocorrendo por transfusão de sangue ou derivados.
c) Por se tratar de doença sexualmente transmissível, no Brasil, a sífilis não é doença de notificação compulsória.
d) Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, costumando comprometer especialmente o
sistema nervoso e o cardiovascular.
e) O tratamento deve ser realizado por via intramuscular, exclusivamente em ambientes com suporte hospitalar.
104. Sobre o Papilomavírus Humano (HPV), assinale a alternativa correta.
a) O HPV é uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis menos frequentes no mundo, no entanto, o risco
estimado para a exposição a essa infecção é de 15% a 25% para cada nova parceira.
b) Em grande parte dos casos, a infecção é autolimitada e transitória, sem causar qualquer dano. A maioria das
pessoas que entra em contato com o HPV, se não desenvolverem lesões clínicas e não realizarem testes
laboratoriais, poderão nunca ter a infecção diagnosticada.
c) A prevalência é maior em mulheres mais velhas, quando comparadas com mulheres com menos de 30 anos, no
entanto, a maioria das infecções (sobretudo quando em adolescentes) não tem resolução espontânea, e o
tratamento deve ser imediato.
d) O tempo médio entre a infecção pelo HPV de alto risco e o desenvolvimento do câncer cervical é de,
aproximadamente, 3 anos, independentemente do tipo, da carga, da capacidade de persistência viral e do estado
imunológico do hospedeiro. A infecção por um genótipo de HPV pode proteger contra a infecção por outros tipos
de HPV.
e) O HPV está envolvido em, aproximadamente, 50% dos casos de câncer cervical, sendo, em percentual, maior em
outros locais: 95% no ânus, 70% na vulva, 70% na vagina, 85% no pênis e 60% na orofaringe.
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Feridas e Curativos
105. A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos, que culminam com a
reconstituição tecidual. O processo cicatricial é comum a todas as feridas, independentemente do agente que a
causou. Partindo dessa premissa, analise as afirmativas abaixo:
I - A cicatrização é um processo complexo e dinâmico.
II - O resultado da cicatrização depende da perda tecidual inicial.
III - O processo cicatricial ocorre em três fases bem determinadas e individualizadas.
IV - A cicatrização depende de vários fatores intrínsecos e extrínsecos, a exemplo de localização anatômica, tipo da
pele, raça, estado nutricional, terapia medicamentosa e técnica cirúrgica utilizada.
Estão CORRETAS:
a) I e IV, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
106. O processo cicatricial é composto de diversas fases didaticamente estabelecidas. Cada uma delas tem sua
importância no remodelamento da ferida. O enfermeiro, para garantir o tratamento adequado e a recuperação
precoce, deve ter conhecimento dos principais eventos de cada uma das fases. Quanto a esses eventos, é
CORRETO afirmar que:
a) Na fase proliferativa, as bordas da ferida tendem a se afastar, para dar lugar ao crescimento de tecido jovem. A
epitelização não pode se iniciar por não haver tecido vascular viável. Dessa forma, não há formação da cicatriz nessa
fase.
b) A fase inflamatória é extremamente prejudicial à cicatrização da ferida, pois a hemostasia que nela ocorre
impede o fluxo sanguíneo na região e prejudica a migração dos macrófagos.
c) A fase proliferativa dura de 4 a 24 dias, quando começa a surgir o tecido de granulação composto, principalmente,
de fibroblastos, nenhuma fibra de colágeno e pequena vascularização.
d) A fase inflamatória é caracterizada por edema, eritema, calor e dor. Nessa fase, o sangramento é controlado pela
hemostasia, e os leucócitos granulocíticos migram para a região com o objetivo de destruir os microrganismos.
e) A fase de maturação pode durar até dois anos e resulta no adelgaçamento das fibras de colágeno que se
apresentam imaturas, o que favorece a força de tensão, importante na remodelação do tecido.
107. Um adulto jovem de 30 anos de idade sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e está sendo acompanhado
na unidade básica de saúde há duas semanas. A ferida apresenta perda tecidual completa, sem aproximação das
bordas, com demora no tempo de formação de tecido de granulação no espaço morto e sinais de infecção.
Na anotação de enfermagem, o profissional irá relatar que a ferida apresenta cicatrização por:
a) Deiscência.
d) Evisceração.
b) Primeira intenção.
e) Terceira intenção.
c) Segunda intenção.
108. Paciente, sexo feminino, 76 anos, apresentando uma úlcera de pressão (UP) em região sacral com perda da
espessura total da pele, com comprometimento de músculos, ossos, tendões e nervos. Com essas características,
a UP é classificada em:
a) Estágio 1.
b) Estágio 2.
c) Estágio 4.
d) Estágio 3.
e) Estágio 5.
109. São intervenções descritas na prescrição de enfermagem do paciente hospitalizado, de risco baixo (15 a 18
pontos na escala de Braden), para o aparecimento de lesão por pressão:
a) Manter os calcâneos afastados da superfície da cama, com os joelhos em hiperextensão.
b) Aplicar hidratante massageando as áreas de proeminências ósseas pelo menos uma vez ao dia.
c) O reposicionamento deve ser feito usando 45o na posição de Fowler.
d) Estimular a posição de deitado de lado a 90o ou a posição de semi-deitado.
e) Limpar a pele com água morna e sabão neutro sempre que estiver suja ou sempre que necessário.
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110. 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.
111. A cicatrização é um processo dinâmico, que começou a ser entendido em maior amplitude nos últimos anos.
Contudo, ainda há necessidade de se continuar estudando seus mecanismos. Avaliar o cliente de forma integral
e personalizada (aspectos físicos, emocionais e sociais), prescrever e realizar os cuidados de enfermagem,
considerando a avaliação integral e personalizada do cliente e da ferida faz parte da assistência de enfermagem.
Sobre isso, leia as afirmativas abaixo e coloque V, nas Verdadeiras, e F, nas Falsas:
( ) Todas as feridas devem ser cuidadas por meio de um procedimento estéril.
( ) Com o surgimento das terapias tópicas, a tecnologia das coberturas desenvolvidas na atualidade substitui as
coberturas caseiras e os curativos artesanais, pois são mais seguros.
( ) Com a positividade de resposta das atuais terapias tópicas na prática, a cicatrização de feridas deixou de ser
um problema.
( ) A experiência prática e a competência dos profissionais influenciam de maneira efetiva o processo de
cicatrização mais do que os recursos existentes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) V - V - F - F.
b) F - V - V - F.
c) F - V - F - V.
d) V - F -V - V.
e) V - V - V - V.
112. Trata-se de uma mistura complexa de enzimas proteolíticas e peroxidases, extraída do látex de um vegetal,
que causa a proteólise (degradação de proteínas em aminoácidos) do tecido desvitalizado e da necrose, sem
alterar o tecido sadio. O enunciado refere-se:
a) ao gel de papaína.
b) à colagenase.
c) ao gel de própolis.
d) aos ácidos graxos essenciais.
e) ao hidrocoloide.

Hemoterapia
113. Segundo a Portaria nº 1.353/2011, aquele que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses é
denominado doador:
a) de primeira vez.
b) inapto.
c) autólogo.
d) de repetição.
e) temporário.
114. Considere hipoteticamente que, durante uma transfusão de sangue, o receptor apresente reações adversas
agudas de edema de laringe, cianose, broncoespasmo e insuficiência respiratória. O caso descrito caracteriza
uma situação de:
a) reação anafilática.
b) reação febril não hemolítica.
c) lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI).
d) reação hemolítica aguda não imune.
e) púrpura pós-transfusional.
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Oncologia
115. Sobre o diagnóstico do câncer, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) As neoplasias são classificadas em benignas e malignas.
( ) Atualmente, ainda é importante a classificação das neoplasias a partir de critérios morfológicos, macro e
microscópicos.
( ) As neoplasias malignas são genericamente conhecidas como cânceres, e as neoplasias benignas tendem a
crescer de maneira circunscrita ao seu tecido de origem.
( ) A descrição de variáveis moleculares não agrega informações ao diagnóstico, como, por exemplo, classificar
lesões em potencialmente responsivas a um ou outro tratamento.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
e) F, V, V, F.
116. Segundo Brunner e Suddarth (2011), o sistema de classificação TNM classifica tumores malignos em T tumor primário, N - linfonodos regionais e M – metástase a distância. Assim, o que significa a classificação N0?
a) Tumor primário não pode ser avaliado.
b) Linfonodo comprometido.
c) Nenhuma metástase para linfonodo.
d) Os linfonodos regionais não podem ser avaliados.
e) Sem metástase.
117. A radioterapia é um tratamento empregado em alguns tipos de câncer, em que se utiliza a radiação
ionizante. Sobre a radioterapia, assinale a alternativa incorreta.
a) A radioterapia é o tratamento de uma doença com radiação ionizante em que apenas o tecido neoplásico é
afetado pela radiação.
b) Cada célula neoplásica apresenta uma radiossensibilidade diferente, ou seja, uma resposta à radiação. As células
que se dividem rapidamente tendem a ser mais sensitivas aos efeitos da radiação do que as que se dividem
lentamente.
c) A teleterapia (fonte com radiação externa) é a radioterapia administrada por uma máquina ou uma fonte externa
ao corpo.
d) A braquiterapia envolve o uso de fontes radioativas que são colocadas com o alvo do tratamento através de
agulhas implantadas, fios, cápsulas ou aplicadores intracavitários.
e) A radioterapia paliativa é empregada de forma eficaz em pacientes com sangramentos tumorais, sintomas
neurológicos, obstruções tumorais e alívio de dor.
118. Qual é o tipo de quimioterapia indicada para a redução de tumores loco-regionalmente avançados, com a
finalidade de torná-los ressecáveis ou de melhorar o prognóstico do doente oncológico?
a) Quimioterapia experimental.
b) Quimioterapia profilática.
c) Quimioterapia para controle temporário de doença.
d) Quimioterapia paliativa.
e) Quimioterapia prévia, neoadjuvante ou citorredutora.
119. Dentre as modalidades de tratamento do câncer, temos a quimioterapia (QT) e a radioterapia (RTX). A
principal diferença entre essas duas modalidades é:
a) a forma de tratamento: a QT é sistêmica, enquanto a RTX é localizada.
b) a eficácia: a QT é mais eficiente que a RTX.
c) a duração: a QT dura poucos dias e a RTX muitos dias.
d) a forma de tratamento: a QT é localizada e a RTX é sistêmica.
e) a eficácia e a duração: a QT é menos eficiente e dura poucos dias, enquanto a RTX é mais eficiente e dura muitos
dias.
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120. Ao realizar a consulta de enfermagem de um paciente oncológico adulto em tratamento quimioterápico, o
enfermeiro aplicou o “Índice de Karnofsky”, obtendo resultado de 60%. Esse instrumento é utilizado para avaliar:
a) a incidência de efeitos colaterais da radioterapia.
d) a função renal.
b) a função hepática.
e) o estado nutricional do paciente.
c) o estado geral do paciente.

Segurança do Paciente
121. Acerca das definições de conceitos importantes sobre a segurança do paciente comumente explorados,
assinale a alternativa correta.
Coluna 1
1. Segurança do paciente.
2. Dano.
3. Risco.
4. Incidente.
5. Circunstância notificável.
6. Near miss.
7. Incidente sem lesão.
8. Evento adverso.

Coluna 2
( ) evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em
dano desnecessário ao paciente;
( ) reduzir, ao mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado
ao cuidado com a saúde;
( ) incidente com potencial dano ou lesão;
( ) incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano;
( ) comprometimento de estrutura ou função do corpo e/ou qualquer
efeito dele oriundo (ex.: doenças, lesão, sofrimento, morte,
incapacidade ou disfunção), que pode ser físico, social ou psicológico;
( ) probabilidade de um incidente ocorrer;
( ) incidente que não atingiu o paciente;
( ) incidente que resulta em dano para o paciente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 4 – 2 – 3 – 7 – 1 – 5 – 6 – 8.
d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
b) 4 – 1 – 5 – 7 – 2 – 3 – 6 – 8.
e) 4 – 1 – 5 – 8 – 7 – 6 – 2 – 3.
c) 8 – 1 – 5 – 7 – 3 – 2 – 6 – 4.
122. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pelo Ministério da Saúde, por meio da
Portaria no 529, de 1º de abril de 2013, destaca cinco objetivos definidos em seu artigo 3º. Nesses objetivos, NÃO
se inclui:
a) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
b) Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.
c) Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
d) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e pós graduação na área
da saúde.
e) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas para a segurança do paciente, somente nos hospitais,
considerando o alto risco de infecção hospitalar e a escassez de recursos.

Legislação de Enfermagem
123. Em conformidade com a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986 e o Decreto que a regulamenta, cabe ao
enfermeiro, privativamente:
a) Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
b) Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem.
c) Prestar cuidados de higiene e de conforto.
d) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, levando em consideração seu nível de qualificação.
e) Zelar pela ordem e pela limpeza de equipamentos e material, bem como das dependências de serviços de saúde.
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124. O acompanhamento da gestante de risco habitual, nas unidades de saúde, requer abordagem
multiprofissional, com a definição de atribuições a cada profissional na organização do processo de trabalho. De
acordo com o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem, é atividade privativa do
enfermeiro:
a) Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e hepatite B).
b) Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal.
c) Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
d) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do médico.
e) Identificar as gestantes com risco e encaminhá-las para consulta médica.

Código de Ética de Enfermagem (CEPE)
125. O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância, com os preceitos éticos e legais,
técnico-científicos e teórico-filosóficos; exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano
na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e bioética. Sobre os DIREITOS do profissional de
enfermagem, analise os itens abaixo:
I. Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem
discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
II. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das
reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites
da legislação vigente.
III. Não participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, mantendo sua autonomia e
liberdade e observando os preceitos éticos e legais da profissão.
IV. Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
Estão CORRETOS:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) I e IV.
e) II e III.
126. O Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Resolução nº 564/2017, aprovou o novo Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, que busca dar maior segurança ao exercício profissional, garantindo o direito
de:
a) Cumprir prescrição a distância, se a instituição (local de trabalho) autorizar essa prática.
b) Eximir-se da falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual
ou em equipe, por imperícia.
c) Revelar fato sigiloso em situações de ameaça à vida ou em caso de falecimento da pessoa envolvida.
d) Omitir-se diante de qualquer tipo de violência contra a pessoa, a família e a coletividade, quando no exercício da
profissão.
e) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
127. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro tem o dever de:
a) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e
liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
b) associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria.
c) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão
sustentação à prática profissional.
d) aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e
documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade.
e) esclarecer a pessoa, a família e a coletividade a respeito dos direitos, dos riscos, dos benefícios e das
intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
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128. Nos deveres dos profissionais de Enfermagem citados no Código de Ética de Enfermagem, NÃO se inclui:
a) Art. 41 - Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
b) Art. 42 - Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de
decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações
necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais.
c) Art. 43 - Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo o seu ciclo vital e nas situações de
morte e pós-morte.
d) Art. 44 - Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em caso de suspensão
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria e não urgentes.
e) Art. 45 - Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
129. A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado em resposta às necessidades
da pessoa, família e coletividade, devendo o profissional de Enfermagem atuar com autonomia e em consonância
com os preceitos éticos e legais. De acordo com a Resolução do Cofen nº 564/2017 que dispõe sobre o novo
código de ética dos profissionais de enfermagem. Quanto às infrações e suas circunstâncias, assinale a alternativa
correta:
( ) São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a debilidade permanente de membro, sentido ou
função, dano moral irremediável na pessoa.
( ) a penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional por um período de até 60 dias.
( ) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselho
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
( ) A cassação consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa)
dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen, jornais de grande circulação e comunicada aos
órgãos empregadores.
( ) São consideradas circunstâncias atenuantes, quando os atos são realizados sob coação e/ou intimidação ou
grave ameaça ou cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
Assinale a alternativa correta.
a) V, F, V, F, F. b) V, V, V, V, V. c) V, F, F, V, F. d) F, V, V, V, F. e) V, F, V, V, F.
130. O técnico de enfermagem estava prestando cuidados de enfermagem para um paciente da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Durante a mudança de decúbito, o paciente perdeu a sonda nasoenteral (SNE). O técnico
de enfermagem, que tinha 10 anos de trabalho na UTI, não avisou ao enfermeiro e reintroduziu a SNE para
instalar a dieta enteral no paciente. Posteriormente, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória (PCR) e
foi atendido pelo médico, que constatou que o procedimento de recolocação da SNE foi realizado de forma
inadequada. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que:
a) O profissional de enfermagem agiu com imprudência.
b) O profissional de enfermagem agiu com negligência.
c) O profissional de enfermagem causou um dano ao paciente, sem intenção de matar. Portanto, não houve infração
ética.
d) O profissional de enfermagem agiu com imperícia.
e) O profissional de enfermagem agiu corretamente ao adotar a conduta de recolocação da SNE, pois tem
capacitação e habilitação para o procedimento em questão.
131. A Bioética (“ética da vida”) é um campo do conhecimento que aborda as possíveis implicações, positivas ou
negativas, dos avanços da ciência, assim como trata dos limites e das finalidades da intervenção do homem sobre
a vida. Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um fundamento ou um princípio da Bioética?
a) Beneficência.
b) Justiça.
c) Confidencialidade.
d) Autonomia.
e) Respeito pela pessoa humana.
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Administração em Enfermagem
132. O objetivo do dimensionamento de pessoal de enfermagem é fixar e estabelecer parâmetros no quadro de
profissionais de enfermagem para as unidades assistenciais nas instituições de saúde e similares. Com base
nessas informações assinale a alternativa correta.
( ) O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3% a 5% do quadro geral de profissionais de enfermagem
para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação de programas de educação
continuada.
( ) O quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou mais de pessoas
com idade superior a 50 anos deve ser acrescido de 10% ao índice de segurança técnica (IST).
( ) O dimensionamento e a adequação quanti-qualitativa do quadro de profissionais de enfermagem devem se
basear na quantidade de pacientes internados.
( ) O dimensionamento nas unidades de internação considera os tipos de cuidados exigidos pelos pacientes. Os
pacientes de cuidados intermediários são os que necessitam de cuidados durante as 24 h do dia, sendo 4 h de
enfermagem; e recomenda-se que pelo menos 20% do efetivo sejam os enfermeiros e os demais, técnicos ou
auxiliares.
(
) De acordo com o sistema de classificação de pacientes (SCP), para efeito de cálculo de dimensionamento de
pessoal, deve-se considerar para cuidado intensivo 18 horas de enfermagem.
Assinale a alternativa correta.
a) F, F, F, F, V.
b) F, F, V, V, V.
c) F, V, F, V, V.
d) V, F, V, V, V.
e) V, V, F, F, V.
133. O papel que um elemento assume no grupo é determinado pelas necessidades do próprio grupo, pelas
características próprias de cada um de seus elementos e pela forma como essas características são percebidas
pelos demais elementos. O enunciado refere-se à liderança:
a) democrática.
b) situacional.
c) permissiva.
d) autocrática.
e) laissez-faire.
134. O processo de trabalho da Enfermagem é caracterizado, dentre outros fatores, pelo trabalho em equipe,
pela valorização dos diversos saberes e práticas, na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, e pelo
acompanhamento e a avaliação sistemática das ações implementadas, visando readequar o processo de
trabalho. Com base no trabalho em equipe, é correto afirmar que:
a) Para estabelecer o processo de cuidar, em Enfermagem, é necessário ter o médico como profissional orientador.
b) Executar ações de assistência integral à criança, à mulher, ao adolescente, ao adulto e ao idoso é atribuição
exclusiva do enfermeiro hospitalar.
c) A importância do estabelecimento do vínculo no trabalho em saúde ocorre somente entre a equipe de
enfermagem e o usuário, não sendo importante mantê-lo entre a equipe de enfermagem e os outros profissionais
de saúde.
d) O foco é baseado no esforço coletivo, na busca de objetivos e nas metas comuns, em clima de confiança, respeito,
cooperação e comunicação aberta e clara entre seus membros.
e) Na Enfermagem, o termo equipe é muito utilizado para designar o grupo formado por enfermeiro, terapeuta
ocupacional, psicólogo, educador físico e assistente social.
135. A auditoria realizada enquanto o paciente está hospitalizado ou em atendimento ambulatorial denominase:
a) auditoria retrospectiva.
b) auditoria introspectiva.
c) auditoria prospectiva.
d) auditoria operacional.
e) auditoria linear.
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136. Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de
maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além
de servir a diversas outras finalidades, tais como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos,
planejamento, fins estatísticos e outros. Considerando o processo de registros de enfermagem, o que diferencia
Anotação de Enfermagem de Evolução de Enfermagem é que, na Evolução de Enfermagem, um dos aspectos
considerados:
a) são os dados processados e contextualizados.
d) é o registro referente a um momento.
b) são os dados pontuais.
e) são os registros elaborados por toda a equipe de enferm.
c) é o registro de uma observação.
137. Sobre o processo de acreditação hospitalar, assinale a alternativa correta.
a) O processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das Organizações Prestadoras
de Serviços Hospitalares e principalmente de educação permanente dos seus profissionais.
b) O método de avaliação tem caráter fiscalizatório e visa, essencialmente, verificar situações que possam colocar
em risco a segurança do paciente.
c) Para avaliar a qualidade assistencial da Organização Prestadora de Serviços Hospitalares, é utilizado um
instrumento de auditoria interna, individual para cada local.
d) São oito níveis de acreditação, sendo que o nível oito refere-se ao serviço com acreditação plena e princípio de
gestão.
e) A certificação, após ser concedida e atender a critérios de gestão e estruturais, é válida por um período de cinco
anos.

SAE e PE
138. A Sistematização da Assistência à Enfermagem (SAE) é um instrumento específico da enfermagem que faz
com que o enfermeiro, que é o líder da equipe, consiga avaliar individualmente os pacientes e entenda quais
tipos de cuidados ele necessita. Essa metodologia garante não somente o gerenciamento do cuidado pela
qualidade do atendimento, mas a segurança no processo, pois diminui as chances de erros dos profissionais por
promover decisões baseadas em evidências científicas. Diante do conceito, assinale a alternativa correta acerca
da SAE e da implantação do Processo de Enfermagem.
( ) O Processo de Enfermagem organiza-se em três etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
( ) I - coleta de dados de enfermagem, II - diagnóstico de enfermagem, III - planejamento de enfermagem, IV –
implementação, V - avaliação de enfermagem.
( ) Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira
etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam,
com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo
saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar
os resultados esperados.
( ) Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou
intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em
um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
( ) Implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Avaliação em Enfermagem.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as alternativas estão certas.
b) F, V, V, V, V.
c) V, F, V, V, V.
d) V, V, V, F, F.
e) F, V, V, V, F.

Diagnóstico de Enfermagem
139. Um paciente internado na clínica médica apresentou rompimento da superfície da pele na região sacral.
Essa é uma característica definidora do seguinte diagnóstico de enfermagem
a) risco de lesão.
d) integridade tissular prejudicada.
b) risco de lesão térmica.
e) risco de integridade da pele prejudicada.
c) integridade da pele prejudicada.
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140. 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.
d) frequência cardíaca aumentada.
b) taxa metabólica aumentada.
e) fadiga da musculatura respiratória.
c) volume corrente diminuído.

Administração de Medicamentos
141. No posto de enfermagem, existem ampolas de glicose 50% com 20 ml. Quanto de glicose deve ser
acrescentado para transformar 250 ml de soro glicosado 5% em soro glicosado 10%?
a) 20 ml de glicose.
b) 25 ml de glicose.
c) 40 ml de glicose.
d) 50 ml de glicose.
e) 10 ml de glicose.
142. Administrar 3 milhões de UI de penicilina cristalina em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, endovenoso, de 4/4
horas. Está disponível para o uso do paciente frasco-ampola de penicilina cristalina de 5 milhões de UI em solução
de 10 ml. Quantos ml da solução serão administrados?
a) 0,5 ml.
b) 5 ml.
c) 6 ml.
d) 5,5 ml.
e) 3 ml.

GABARITO
1-D
2-B
3-D
4-B
5-B
6-E
7-A
8-A
9-E
10 - D
11 - D
12 - A
13 - E
14 - E
15 - C
16 - A
17 - D
18 - E
19 - C
20 - A
21 - C
22 - C
23 - A
24 - A
25 - D
26 - D
27 - E
28 - E
29 - C

30 - A
31 - E
32 - D
33 - E
34 - A
35 - B
36 - C
37 - A
38 - A
39 - D
40 - A
41 - C
42 - E
43 - D
44 - B
45 - C
46 - A
47 - E
48 - A
49 - B
50 - D
51 - C
52 - E
53 - A
54 - B
55 - B
56 - D
57 - D
58 - A

59 - A
60 - A
61 - A
62 - C
63 - B
64 - D
65 - E
66 - C
67 - E
68 - A
69 - E
70 - C
71 - D
72 - D
73 - D
74 - A
75 - D
76 - A
77 - A
78 - E
79 - A
80 - B
81 - C
82 - A
83 - E
84 - B
85 - E
86 - B
87 - A

88 - E
89 - B
90 - C
91 - D
92 - B
93 - C
94 - A
95 - A
96 - D
97 - E
98 - C
99 - B
100 - D
101 - E
102 - C
103 - D
104 - B
105 - D
106 - D
107 - C
108 - C
109 - E
110 - B
111 - C
112 - A
113 - D
114 - A
115 - A
116 - C

www.romulopassos.com.br

117 - A
118 - E
119 - A
120 - C
121 - B
122 - E
123 - B
124 - D
125 - B
126 - E
127 - E
128 - D
129 - A
130 - D
131 - C
132 - A
133 - B
134 - D
135 - D
136 - A
137 - A
138 - E
139 - C
140 - E
141 - B
142 - C
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