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Enfermeiro Assistencial 

FUNSAÚDE-CE/FGV/2021 
 

1. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) O enfermeiro, durante a avaliação de um paciente, fez o seguinte registro: 

flictemas na região do trocânter direito e lesão na região lombo sacra com presença de escara em toda 

sua extensão. 

Pelas características descritas, são, respectivamente, lesões por pressão: 

a) estágio 1 e estágio 4. 

b) estágio 3 e estágio 5. 

c) estágio 2 e estágio 4. 

d) estágio 2 e não classificável. 

e) estágio 3 e lesão tissular profunda. 

 

[ANULADA] 2. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) De acordo com as medidas de prevenção de infecção 

recomendadas pela Anvisa, o cateter de Nutrição Parenteral Periférica - NPP deve ser trocado 

a) em até 12 horas. 

b) a cada 24 horas. 

c) em até 36 horas. 

d) a cada 48 horas. 

e) no prazo de 60 horas. 

 

3. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) A máscara de Venturi é indicada para fornecer oxigênio em fluxos 

programados que variam de 24% a 50%, de acordo com as cores das válvulas. 

Sendo assim, as válvulas rosa e branca fornecem, respectivamente, as seguintes FiO₂: 

a) 28% e 50%.  d) 50% e 24%. 

b) 35% e 28%.  e) 40% e 31%. 

c) 24% e 40%. 

 

4. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) A respeito dos critérios de administração de fluidos e medicamentos por 

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

(  ) A região do deltoide, a torácica e a abdominal são locais adequados para a realização das punções. 

(  ) As soluções coloidais com teor de glicose >5% podem ser administradas por meio da hipodermóclise. 

(  ) A hipodermóclise permite a administração de até 1.500 ml em 24h, por sítio de punção. 

 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

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

 

5. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Paciente deu entrada na unidade de saúde apresentando tosse, dispneia, 

taquicardia, eliminação de secreção espumosa de cor rósea pela boca e estertores em base pulmonar. 

Esse paciente apresenta sinais característicos de 

a) enfisema pulmonar. 

b) edema agudo de pulmão. 

c) tuberculose pulmonar. 

d) infarto agudo do miocárdio. 

e) tromboembolismo pulmonar. 
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6. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Considere os traçados eletrocardiográficos (ECG) apresentados na figura a 

seguir. 

 

 

 

 

 

A figura apresenta uma arritmia cardíaca que pode ser sustentada ou não sustentada e se manifestar, 

clinicamente, com dispneia, palpitações, dor precordial, tonturas e desmaio. 

Essa arritmia é denominada 

a) flutter atrial. 

b) fibrilação atrial. 

c) taquicardia sinusal. 

d) fibrilação ventricular. 

e) taquicardia ventricular. 

 

7. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Em relação à assistência prestada a pacientes vítimas de parada 

cardiorrespiratória, assinale a afirmativa correta. 

a) Após o retorno da circulação espontânea, deve-se buscar manter uma PAM > 65mmHg e PaCO₂ entre 

35 e 45mmHg. 

b) O deslocamento uterino lateral contínuo deve ser evitado em grávidas com mais de 26 semanas de 

gestação. 

c) A cardioversão é contraindicada em crianças menores de 2 anos com taquicardia ventricular sem pulso. 

d) Na cadeia de sobrevivência para PCR em ambiente intrahospitalar, a desfibrilação deve ocorrer antes 

da RCP de qualidade. 

e) Em crianças que apresentam bradicardia com presença de pulso, deve-se iniciar a RCP quando, mesmo 

com oxigenação adequada, a FC for menor que 70 bpm. 

 

8. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) uma sequência de ações conhecidas como ABCDE do trauma, que foi 

atualizado para XABCDE. 

As primeiras ações no atendimento a esse paciente devem ser voltadas para 

a) a estabilização da coluna cervical. 

b) o suporte ventilatório adequado. 

c) a avaliação inicial do estado neurológico. 

d) a verificação da permeabilidade das vias aéreas. 

e) o controle de hemorragias externas graves. 

 

9. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Um paciente adulto, vítima de atropelamento, apresenta abertura ocular 

espontânea, resposta verbal confusa e resposta motora de acordo com os comandos do socorrista. 

De acordo com a Escala de Coma de Glasgow, a pontuação atribuída, respectivamente, a cada parâmetro 

deve ser 

a) 3, 5 e 5. 

b) 5, 4 e 3. 

c) 4, 4 e 6. 

d) 6, 3 e 4. 

e) 2, 6 e 6. 
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10. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Paciente diabético, 65 anos, internado para tratamento de pneumonia, 

apresenta o seguinte quadro: nível alterado de consciência, hipotensão arterial refratária à reposição 

volêmica, oligúria, extremidades frias e pálidas; frequência cardíaca = 110 bpm; frequência respiratória = 

30 irpm; PaCO₂ = 29 mmHg. 

Esses são alguns dos sintomas indicativos de choque 

a) séptico.          b) anafilático.          c) obstrutivo.          d) neurogênico.          e) hipovolêmico. 

 

11. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) No atendimento a um paciente com pneumotórax aberto, a primeira 

medida recomendada é a realização de 

a) oxigenoterapia. 

b) curativo compressivo oclusivo. 

c) curativo de três pontas. 

d) manobra de reexpansão pulmonar. 

e) ventilação com pressão negativa. 

 

12. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Com base nos critérios considerados para o diagnóstico e a classificação 

da pré-eclâmpsia, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) A pré-eclâmpsia é caracterizada pela presença de hipertensão arterial de qualquer etiologia que tenha 

se iniciado antes da 20ª semana de gestação. 

(  ) As convulsões que não estejam relacionadas a outras causas são sintomas diferencias da pré-eclâmpsia 

grave. 

(  ) O edema de membros inferiores é um dos principais sinais característicos da pré-eclâmpsia. 

 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

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

 

13. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Muitas mulheres passam pelo climatério apresentando queixas 

diversificadas e com intensidades diferentes, sendo necessário recorrer à terapia de reposição hormonal. 

Assinale a opção que indica a contraindicação absoluta dessa terapia. 

a) Endometriose. 

b) Miomatose uterina. 

c) Diabetes mellitus não controlado. 

d) Hipertensão arterial não controlada. 

e) História de tromboembolismo recorrente. 

 

14. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Considerando as disposições do Ministério da Saúde acerca da 

modalidade de assistência hospital-dia, analise as afirmativas a seguir. 

I. O regime de hospital-dia é a assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial. 

II. A assistência hospital-dia realiza procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que 

requeiram no máximo 24 horas de internação. 

III. A equipe mínima do regime hospital-dia, por turno de 04 horas, para atendimento de 30 pacientes/dia, 

deve ser composta por 1 médico(a), 1 enfermeiro(a) e 3 técnicos(as) de enfermagem. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, somente.          b) II, somente.          c) III, somente.          d) I e II, somente.          e) II e III, somente. 
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15. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Paciente diabético, descompensado, com insuficiência renal crônica, 

apresenta um padrão respiratório caracterizado por inspirações amplas e rápidas seguidas por curto 

período de apneia, e expirações rápidas e ruidosas, seguidas por outro período de apneia. 

Esse padrão de respiração está representado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

Assinale a opção que indica sua denominação. 

a) Respiração de Biot. 

b) Respiração de Cantani. 

c) Respiração de Kussmaul. 

d) Respiração de Cheyne-Stokes. 

e) Respiração dispneica suspirosa. 

 

16. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) A relação PaO2/FiO2 é utilizada para determinar a capacidade de 

oxigenação do paciente. Essa relação é considerada normal quando está 

a) acima de 300 mmHg. 

b) abaixo de 200 mmHg. 

c) abaixo de 300 mmHg. 

d) entre 50 e 100 mmHg. 

e) entre 100 e 200 mmHg. 

 

17. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Sobre as manifestações clínicas e conceitos relacionados a diarreias e 

doenças respiratórias em crianças, assinale a afirmativa correta. 

a) A doença diarreica aguda é definida como a ocorrência de no mínimo duas evacuações amolecidas em 

24 horas. 

b) A sede intensa, os olhos fundos e irritação são sinais de desidratação grave. 

c) A tiragem subcostal ocorre quando a parede torácica inferior se retrai durante a inspiração. 

d) Os casos de diarreia, que duram mais de 10 dias, são classificados como diarreia persistente. 

e) Na tiragem intercostal, quando a criança inspira, toda a parede torácica e o abdome se movem para 

fora. 

 

18. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Paciente de 67 anos, hipertensa, é internada para investigação de dor 

abdominal com episódios de vômito. Refere fraqueza muscular, câimbra eventual e informou que faz uso 

contínuo de diurético. A gasometria solicitada forneceu os seguintes valores: 

pH = 7,50; PaCO₂ = 46 mmHg e HCO₃ = 33mEq/L. 

Esse resultado indica a ocorrência do seguinte distúrbio acidobásico: 

a) alcalose respiratória. 

b) acidose metabólica. 

c) alcalose metabólica. 

d) acidose respiratória compensada. 

e) acidose respiratória descompensada. 
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19. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) A tríade de Virchow reúne três fatores associados ao tromboembolismo. 

Assinale a opção que os indica. 

a) Hipertensão arterial, bradipneia e hipocalemia. 

b) Dislipidemia, insuficiência venosa e policitemia. 

c) Arterosclerose, hipóxia e insuficiência circulatória. 

d) Plaquetopenia, fragilidade capilar e edema venoso. 

e) Hipercoguabilidade, estase venosa e lesão endotelial. 

 

20. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Considere os traçados eletrocardiográficos (ECG) apresentados na figura 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Com base na regra dos 300, a frequência cardíaca apresentada na figura é de, aproximadamente, 

a) 50 bpm. 

b) 60 bpm. 

c) 75 bpm. 

d) 90 bpm. 

e) 100 bpm. 

 

21. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Na ausculta cardíaca, a primeira bulha (B1) tem mais intensidade e é 

melhor audível no foco 

a) mitral. 

b) aórtico. 

c) cervical. 

d) pulmonar. 

e) tricúspide. 

 

22. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) O uso de betabloqueadores é contraindicado em pacientes com 

a) classe Killip I. 

b) histórico de asma. 

c) frequência cardíaca > 60 bpm. 

d) pressão sistólica > 100 mmHg. 

e) intervalo PR < 0,24 segundos. 

 

23. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Um paciente adulto, com taxa de filtração glomerular entre 30 e 44 

mL/min/1,73m² apresenta Doença Renal Crônica com as seguintes características e estadiamento: 

a) lesão com função renal normal (estágio 1). 

b) insuficiência renal leve (estágio 2). 

c) insuficiência renal moderada (estágio 3). 

d) insuficiência renal clínica (estágio 4). 

e) insuficiência renal terminal (estágio 5). 
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24. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Foi realizado um procedimento invasivo com penetração de pele e 

mucosas adjacentes. Nesse caso, os materiais utilizados devem ser submetidos ao processo de 

a) esterilização, pois são classificados como produtos críticos. 

b) termodesinfecção, pois são classificados como produtos semicríticos. 

c) desinfecção de alto nível, pois são classificados como produtos críticos. 

d) desinfecção de baixo nível, pois são classificados como produtos não críticos. 

e) desinfecção de nível intermediário, pois são classificados como produtos semicríticos. 

 

25. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Um paciente com meningite meningocócica deixa de transmitir a doença, 

em geral, após 

a) cessarem os sintomas. 

b) o período de incubação. 

c) o terceiro dia de tratamento. 

d) 24 horas de antibioticoterapia. 

e) 12 horas de antibioticoterapia. 

 

26. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Sobre as Hepatites Virais, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para 

a verdadeira e (F) para a falsa. 

(   ) É possível a transmissão da hepatite C pelo leite materno. 

(   ) As hepatites A, B e D podem ser prevenidas por vacinas. 

(   ) A hepatite E fulminante ocorre com mais frequência durante a gravidez. 

 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) V - V - F. 

b) F - V - F. 

c) V - F - F. 

d) F - V - V. 

e) V - F - V. 

 

27. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) A utilização do potencial criativo dos enfermeiros é essencial para o 

desenvolvimento da prática e dos conhecimentos de enfermagem, porque o indivíduo e o ambiente estão 

continuamente trocando matéria e energia entre si.  

O trecho acima está baseado na Teoria 

a) Holística. 

b) Transcultural. 

c) Ambientalista. 

d) Humanística. 

e) do Autocuidado. 

 

28. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Assinale a opção que apresenta uma função privativa do enfermeiro. 

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

b) Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem. 

c) Participar de projetos de construção ou reforma de unidades de internação. 

d) Prever e controlar sistematicamente a infecção hospitalar, inclusive como membro da respectiva 

comissão. 

e) Participar do planejamento, da execução e da avaliação da programação de saúde. 
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29. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Considerando as penalidades previstas no Código de Ética de Enfermagem 

para o profissional que comete infração, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e 

(  ) para a falsa. 

(  ) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no 

prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. 

(  ) Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação. 

(  ) Uma das circunstâncias que pode atenuar as penalidades é ter bons antecedentes profissionais. 

 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) F - F - F. 

b) V - V - V. 

c) F - F - V. 

d) V - V - F. 

e) F - V - V. 

 

30. (FUNSAÚDE-CE/FGV/2021) Na construção do diagnóstico de enfermagem “dor abdominal 

moderada”, foram usados elementos dos seguintes eixos da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem-CIPE: 

a) foco, ação e localização. 

b) meio, ação e localização. 

c) localização, meio e foco. 

d) julgamento, tempo e cliente. 

e) foco, localização e julgamento. 
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GABARITO 
 

1 - D 

2 - ANULADA 

3 - E 

4 - B 

5 - B 

6 - E 

7 - A 

8 - E 

9 - C 

10 - A 

11 - C 

12 - D 

13 - E 

14 - A 

15 - C 

16 - A 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - C 

21 - A 

22 - B 

23 - C 

24 - A 

25 - D 

26 - D 

27 - D 

28 - B 

29 - B 

30 - E 

 

 


