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Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021 
 

1. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao realizar o exame físico de A.C, 73 anos, sexo masculino, 

afásico, portador de hemiparesia à direita, recém admitido na unidade de internação com diagnóstico 

de pneumonia, o enfermeiro constatou a presença de hematomas pelo corpo em diferentes estágios 

e marcas nos pulsos compatíveis com sinais de ter sido amarrado. Suspeitando se tratar de uma vítima 

de violência, de acordo com o determinado pelo Estatuto do Idoso, o enfermeiro deve, entre outras 

ações, providenciar a 

a) comunicação do fato à equipe de saúde da família responsável pela área em que o idoso reside, para 

investigação. 

b) notificação do caso ao núcleo de apoio à saúde da família - NASF, para confirmação da prática de 

atos de violência contra o idoso e providências. 

c) notificação à autoridade sanitária por meio do preenchimento da Ficha de Notificação Individual de 

Violência Interpessoal/Autoprovocada. 

d) comunicação do caso ao Conselho Gestor da unidade básica de saúde - UBS, responsável pelo 

território onde o idoso reside, para investigação e se confirmada a violência doméstica, a notificação à 

autoridade sanitária. 

e) presença da família para orientação porque, após exame de corpo de delito, se confirmada a 

violência doméstica, o caso será notificado à autoridade sanitária e policial, ao Ministério Público e ao 

Conselho Municipal do Idoso. 
 

2. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) O enfermeiro que atua no setor de vigilância 

epidemiológica do hospital foi informado de que na unidade de pronto atendimento encontravam-se, 

em observação ou aguardando internação, um caso suspeito de sarampo; um caso confirmado de 

meningotuberculose; dois casos suspeitos de COVID-19, um caso de queimadura ocular por exposição 

acidental a álcool gel. Foi informado ainda que durante o plantão havia ocorrido dois óbitos, um deles 

por infarto agudo do miocárdio e outro por suicídio com arma de fogo. Frente a essa situação, o 

enfermeiro deve providenciar o preenchimento das fichas de notificação compulsória do(s) caso(s) 

a) de meningotuberculose, apenas, porque já está confirmado. 

b) suspeitos de sarampo e COVID-19, de meningotuberculose e de suicídio. 

c) de sarampo e COVID-19, caso sejam confirmados e de meningotuberculose. 

d) de meningotuberculose, sarampo, COVID-19 e queimadura ocular por exposição acidental a álcool 

gel. 

e) de COVID-19, apenas, independentemente de sua confirmação. 

 

3. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao providenciar a coleta da segunda amostra de escarro 

para baciloscopia de um paciente adulto, internado com suspeita de tuberculose pulmonar, em 

consonância com o preconizado pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro deve observar, entre outros 

cuidados, que 

a) seja coletado 2 a 3 mL de escarro, sem a presença de saliva. 

b) antes da coleta, o pote onde será depositado o escarro seja entregue ao paciente, limpo e sem 

etiquetas, que serão colocadas na tampa do recipiente logo após a obtenção do material. 

c) antes da coleta, a cavidade oral do paciente seja higienizada, suavemente, com escova umedecida 

com água, sem creme dental. 

d) o paciente realize gargarejo com antisséptico bucal sem álcool, imediatamente antes da coleta do 

material. 

e) é desnecessária a retirada de próteses dentárias totais (dentaduras), caso usadas. 
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4. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Observe atentamente o rótulo encontrado em um pacote 

submetido à esterilização, apresentado a seguir. 

 

 
 

Considerando o estabelecido pela ANVISA, por meio da RDC no 15/2012, que dispõe sobre requisitos 

de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, é correto afirmar que 

a) o rótulo está incompleto, pois não constam a data limite de uso e o nome do responsável pelo 

preparo do pacote. 

b) a apresentação do método de esterilização não necessita ser apresentado no rótulo. 

c) o rótulo contém excesso de informações, pois o número do lote não é de interesse daquele que vai 

utilizar o material contido no pacote. 

d) ao invés da data de esterilização deve ser apresentada a data limite de uso para o pacote. 

e) o rótulo está correto e completo, e o material está pronto para ser utilizado. 

 

5. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) O médico solicitou raio X de tórax para R.S., 34 anos, sexo 

masculino, internado com diagnóstico de sarampo. Para o transporte do paciente ao setor de 

radiologia, o enfermeiro deve enfatizar as medidas de precaução para aerossóis que compreendem, 

entre outros itens, que o técnico de enfermagem (TE) responsável pelos cuidados e o paciente (R.S) 

utilizem, durante o transporte e procedimentos, o uso de máscara/respirador do tipo 

a) TE = cirúrgica; R.S = cirúrgica. 

b) TE = N95; R.S = cirúrgica. 

c) TE = N95; R.S = PFF2. 

d) TE = PFF2; R.S = N95. 

e) TE = N95 coberta por máscara cirúrgica; R.S = N95. 

 

6. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, o enfermeiro tem o direito de  

a) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades 

em organizações da categoria. 

b) esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 

acerca da assistência de Enfermagem. 

c) utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, 

ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou divulgar eventos 

com finalidade educativa e de interesse social. 

d) aceitar cargo, função ou emprego vago mesmo em decorrência de situação que envolva recusa ou 

demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

e) promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, desde que expresso 

formalmente o desejo do paciente, e os procedimentos sejam autorizados por responsável legal. 
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7. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Em relação à Comissão de Ética de Enfermagem (CEE), é 

correto afirmar que 

a) tem, como uma de suas atribuições, receber denúncia de profissionais de enfermagem, usuários, 

clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem. 

b) sua criação e seu funcionamento são obrigatórios em toda instituição, pública ou privada, em que 

prestem serviço os profissionais de enfermagem. 

c) o cargo de presidente deve ser ocupado pelo enfermeiro responsável técnico (RT) da instituição. 

d) tem como uma de suas competências a análise e aprovação de projetos de pesquisa a serem 

desenvolvidas no âmbito da assistência de enfermagem. 

e) aplicar, nos casos de infração ética ou disciplinar leves, as medidas disciplinares de advertência ou 

censura, comunicando o ato ao Conselho Regional da sua jurisdição. 

 

8. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Para um paciente internado com diagnóstico de erisipela 

em perna esquerda, a prescrição médica é 

 
Considerando que para o preparo desse medicamento dispõe-se de frascos de penicilina cristalina com 

5.000.000 UI, equipos de microgotas e foram utilizados 8 mL de diluente para a diluição do 

medicamento, o volume (V) a ser retirado do frasco e a velocidade de gotejamento (VG), em 

microgotas por minuto (mgts), são 

a) V = 1,75 mL; VG = 203 mgts/min. 

b) V = 2,8 mL; VG = 205 mgts/min. 

c) V = 2,8 mL; VG = 68 mgts/min. 

d) V = 3,5 mL; VG = 207 mgts/min. 

e) V = 3,5 mL; VG = 34 mgts/min. 

 

9. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Considere as etapas do processo de enfermagem. Ao 

determinar os resultados que se espera alcançar, o enfermeiro está desenvolvendo a etapa de 

a) coleta de dados. 

b) avaliação de enfermagem. 

c) diagnóstico de enfermagem. 

d) planejamento de enfermagem. 

e) implementação. 

 

10. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Para uma paciente, sexo feminino, 48 anos, internada com 

diagnóstico de Covid19, utilizando a taxonomia NANDA (2017), o enfermeiro registrou, entre outros 

diagnósticos de enfermagem: 

“Ansiedade relacionada à morte associada à antecipação de sofrimento e do impacto da própria morte 

nos outros evidenciada por pensamentos negativos relacionados à morte e ao morrer”. 

Esse diagnóstico de enfermagem tem como característica definidora: 

a) ansiedade relacionada à morte. 

b) pensamentos negativos relacionados à morte e ao morrer. 

c) antecipação de sofrimento. 

d) impacto da própria morte sobre os outros. 

e) morte associada à antecipação de sofrimento. 
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11. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Considerando-se que erros de medicação podem trazer 

consequências graves ao paciente, como estratégia para prevenção de erros de dose, devem ser 

adotadas medidas tais como 

a) a realização da prescrição médica ou de enfermagem em local adequado, sem fontes de distração. 

b) o acesso fácil a guias de prevenção de incompatibilidade entre fármacos e soluções. 

c) a prática de dupla checagem, realizada por dois profissionais, sempre que possível. 

d) a remoção do estoque comum da unidade de fármacos considerados perigosos. 

e) a identificação do paciente e do leito por meio de pulseiras de identificação. 

 

12. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao estabelecer o dimensionamento do quadro de 

profissionais de enfermagem para unidades de internação, o Enfermeiro Responsável Técnico deve 

utilizar um sistema de classificação de pacientes (SCP) com o propósito de 

a) conhecer a dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos. 

b) definir o modelo assistencial que será implementado, de acordo com os recursos humanos 

disponíveis. 

c) estabelecer o índice de segurança técnica que deve ser adotado. 

d) definir apropriadamente a jornada de trabalho e a carga horária semanal para os trabalhadores de 

enfermagem. 

e) estabelecer o grau de dependência dos pacientes em relação à equipe de enfermagem para cada 

unidade. 

 

13. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Bem como em outras organizações, as instituições 

voltadas ao cuidado da saúde são propícias ao surgimento de conflitos, individuais ou grupais. Assim 

sendo, em relação ao gerenciamento de conflitos e negociação, é correto afirmar que 

a) as situações geradoras de conflitos devem ser imediatamente resolvidas pelo enfermeiro, pois, 

independentemente da estratégia adotada para sua resolução, só trazem efeitos negativos para as 

partes envolvidas e para a instituição. 

b) ao adotar a estratégia de solução integrativa de problemas para o gerenciamento de conflitos, o 

enfermeiro busca atender as exigências de ambas as partes, por meio da busca de soluções 

alternativas. 

c) a adoção preferencial de um estilo ou outro de negociação independe de valores pessoais e 

profissionais do negociador. 

d) no processo de negociação, o primeiro e fundamental ponto a ser definido é a identificação dos 

atores envolvidos. 

e) no processo de negociação, a postura de inflexibilidade do negociador é fundamental para o bom 

desempenho dos acordos a serem firmados. 

 

14. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) O gerente de enfermagem designou um enfermeiro para 

compor a comissão interdisciplinar de gerenciamento de recursos materiais de consumo para a saúde. 

Após levantamento prévio dos insumos disponíveis e em uso na instituição, o enfermeiro está 

realizando o trabalho de padronização de materiais que consiste 

a) no estabelecimento do perfil de consumo e da quantidade a ser solicitada por cada setor/unidade. 

b) em uma descrição detalhada do material, representando com precisão aquilo que deve ser 

adquirido. 

c) na realização de testes de desempenho técnico e análise de riscos para os pacientes, os 

trabalhadores e o meio ambiente, entre outros itens. 
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d) na determinação do produto específico para procedimentos específicos, com o objetivo de diminuir 

a diversidade desnecessária de alguns itens e normalizar o uso de similares. 

e) na indicação de uso para cada material de consumo disponível na instituição e na descrição do 

desempenho técnico esperado para cada item. 

 

15. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Considere os aspectos relacionados à assistência de 

enfermagem a pacientes em uso de terapia anticoagulante e assinale a alternativa correta. 

a) Pacientes em uso de heparina devem ser orientados a evitar a ingestão de alimentos ricos em 

vitamina K, tais como: brócolis, salsa e espinafre, pois podem resultar na redução do efeito 

anticoagulante do medicamento. 

b) A reversão imediata dos efeitos da heparina é obtida por meio da aplicação de sulfato de protamina 

por via endovenosa, que deve ser administrada de forma lenta para minimização de seus efeitos 

adversos. 

c) O enfermeiro deve estar atento à ocorrência de embolia pulmonar, principal complicação da terapia 

anticoagulante, manifestada, entre outros sinais e sintomas, por dor torácica e dispneia. 

d) O monitoramento de pacientes em terapia anticoagulante é feito por meio do exame de tempo de 

tromboplastina (TTPa), realizado a partir de uma pequena incisão em lobo da orelha e observado e 

registrado o tempo de sangramento/tempo que leva para a formação de um coágulo. 

e) Para minimizar a dor e a contusão associadas à administração de heparinas de baixo peso molecular 

(HBPMs), o medicamento deve ser aplicado por via intradérmica, na face posterior do braço. 

 

Para responder às questões de números 16 a 19, considere o relato a seguir. 

V.S., 61 anos, sexo feminino, hipertensa, portadora de diabete melito tipo 2 há 12 anos, 

insulinodependente, tabagista há 45 anos, compareceu ao ambulatório de especialidades para 

consulta de enfermagem. Relatou que vinha se alimentando e fazendo caminhadas de acordo com as 

recomendações recebidas, havia diminuído o consumo diário de cigarros para 5 unidades/dia e tomava 

os remédios para hipertensão regularmente. Informou que estava com dúvidas sobre a aplicação da 

insulina NPH, cujo uso havia sido introduzido na última consulta médica. Ao analisar os exames 

realizados recentemente, o enfermeiro constatou: glicemia de jejum = 155 mg/dL, hemoglobina 

glicada = 7,1%; triglicérides = 150 mg/dL; HDL colesterol = 56 mg/dL; LDL colesterol = 120 mg/dL. Ao 

exame físico obteve, entre outros dados: peso = 82.900 g, altura = 174 cm, circunferência abdominal = 

91 cm; pressão arterial = 134 X 84 mmHg. Em continuidade, o enfermeiro efetuou o exame dos pés, 

utilizou o escore de Framinghan revisado para a estratificação de risco para doenças cardiovasculares 

e elaborou o plano de cuidados e o estabelecimento de metas junto com V.S, realizando as orientações 

pertinentes. 

 

16. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Para a obtenção de valores fidedignos da pressão arterial, 

o enfermeiro deve, entre outros cuidados,  

a) certificar-se de que V.S. não tenha fumado nos 15 minutos que antecederam a mensuração. 

b) realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto, efetuando medições 

adicionais caso os valores obtidos sejam muito diferentes. 

c) após insuflar o manguito, determinar a pressão arterial diastólica pela ausculta do primeiro som 

(fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. 

d) ao desinsuflar o manguito, determinar a pressão arterial sistólica no desaparecimento dos sons (fase 

V de Korotkoff). 

e) utilizar manguito cuja câmara inflável cubra, no mínimo, metade da circunferência do braço, para 

idosos eutróficos. 
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17. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao utilizar escore de Framingham revisado, o enfermeiro 

estimou o risco de V.S. sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos. Essa estimativa 

se baseia em múltiplos fatores de risco como 

a) níveis pressóricos, diabete, HDL colesterol, triglicérides, peso, circunferência abdominal e idade. 

b) idade, tabagismo, LDL colesterol, hemoglobina glicada, circunferência abdominal e índice de massa 

corporal (IMC). 

c) sexo, peso, altura, circunferência abdominal, LDL colesterol, triglicérides e pressão arterial diastólica. 

d) pressão arterial sistólica, índice de massa corporal (IMC), HDL colesterol, LDL colesterol, glicemia de 

jejum, triglicérides e sexo. 

e) idade, sexo, níveis pressóricos, HDL colesterol, LDL colesterol, diabete e tabagismo. 
 

18. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao realizar o 

exame dos pés de V.S., para a avaliação da sensibilidade tátil, 

o instrumento (I) que o enfermeiro deve utilizar e os locais 

(L) avaliados, apresentados na figura a seguir, são 

a) I = diapasão de 128 Hz; L = K, apenas. 

b) I = diapasão de 128 Hz; L = C, K, apenas. 

c) I = monofilamento de 10 g de Semmes-Weinstem; L = todos 

os pontos assinalados na figura. 

d) I = monofilamento de 10 g de Semmes-Weinstem; L = A, F, H, J, apenas. 

e) I = monofilamento de 2 g de Semmes-Weinstem; L = A; C; G; I; K, apenas. 
 

19. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) No que diz respeito à aplicação da insulina, o enfermeiro 

deve, entre outros cuidados,  

a) propor um esquema de rodízio dos locais de aplicação da insulina que seja de fácil execução, 

orientando V.S a evitar, durante 14 dias, nova aplicação no ponto onde o medicamento foi aplicado. 

b) esclarecer que o frasco de insulina deve ser agitado vigorosamente para sua perfeita 

homogeneização, antes do medicamento ser aspirado na seringa. 

c) reforçar que a realização da prega cutânea e a introdução da agulha a 45º é obrigatória, 

independentemente do tipo de material ou equipamento utilizado para a administração da insulina. 

d) esclarecer que está contraindicada a assepsia da tampa de borracha do frasco de insulina com álcool 

70%. 

e) orientar que após a introdução da agulha no tecido, a prega cutânea deve ser solta antes de que a 

insulina seja injetada, e após a introdução do medicamento, a agulha deve ser retirada imediatamente. 
 

20. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Frente a um paciente com história de alcoolismo crônico 

que, devido à internação, está submetido à cessação súbita da ingestão de etanol, o enfermeiro deve 

estar atento à presença de sinais e sintomas sugestivos da presença da síndrome de abstinência 

alcoólica/delirium tremens, tais como 

a) alucinações auditiva e visual, frequentemente com animais e insetos aterrorizantes; bradicardia, 

hipotensão e incontinência urinária. 

b) inconsciência, sialorreia, miose, hipotermia, bradicardia, hipotensão, contratura muscular e abdome 

em prancha. 

c) agitação psicomotora e alucinações tátil e auditiva, anidrose, constipação, hipertermia, hipertensão 

e dor precordial. 

d) tremores, borramento visual, hiperglicemia, taquicardia, hipertensão, anosmia e depressão 

respiratória. 

e) insônia, ansiedade, tremores, agitação psicomotora e alucinações visual, tátil, olfatória e auditiva, 

frequentemente atemorizantes. 
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21. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao avaliar I.C., 72 anos, sexo feminino, internada com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, o enfermeiro constatou que a paciente 

apresentava um quadro compatível com edema agudo de pulmão. Imediatamente, entre outros 

cuidados, posicionou-a, com as costas retificadas e os pés e pernas pendentes, com o propósito de 

a) aumentar o débito cardíaco. 

b) facilitar a eliminação de secreções. 

c) reduzir o esforço ventricular esquerdo. 

d) aumentar o retorno venoso. 

e) reduzir o esforço ventricular direito. 

  

22. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao aplicar o processo de enfermagem para um paciente 

com 58 anos, sexo masculino, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), em uso 

de broncodilatadores por via oral e inalatória e oxigenoterapia, o enfermeiro relacionou, entre outros 

itens, o seguinte diagnóstico de enfermagem: “troca de gases prejudicada relacionada com o 

desiquilíbrio na ventilação perfusão”. Face a esse diagnóstico, constitui uma intervenção de 

enfermagem apropriada 

a) observar a presença de efeitos colaterais dos broncodilatadores tais como: taquicardia, arritmias, 

excitação do sistema nervoso central, náuseas e vômitos. 

b) administrar oxigênio seco, por cateter nasal, com fluxo de 5 a 7 litros por minuto. 

c) monitorar a saturação de oxigênio (SpO2) por meio de oximetria de pulso, considerando que o 

suprimento de oxigênio está adequado, se SpO2 > 80%. 

d) administrar oxigênio, por máscara simples, com fluxo de 3 litros por minuto. 

e) observar sinais e sintomas indicativos de hipercapnia tais como: palidez, bradipneia, confusão 

mental, cianose de extremidades e arritmia cardíaca, entre outros. 

 

23. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Em 23.09.2020, C.A., 28 anos, sexo masculino, vítima de 

queimaduras de primeiro e segundo graus por calor, em membro superior direito, procurou a unidade 

de pronto atendimento para tratamento. Cumprindo o protocolo no que diz respeito à profilaxia do 

tétano, após os cuidados iniciais e curativo, o enfermeiro solicitou a carteira de vacinação do paciente, 

onde observou os seguintes registros: 

 

 
Frente a essa situação, de acordo com o calendário de vacinação para o Estado de São Paulo (2020), o 

enfermeiro deve 

a) aplicar uma dose de reforço com a vacina dupla adulto (dT). 

b) aplicar uma dose de reforço com a vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa). 

c) reiniciar o esquema vacinal contra o tétano com a vacina dupla adulto, pois o intervalo entre as doses 

recebidas foi muito grande, resultando em baixa proteção contra o tétano. 

d) reiniciar o esquema vacinal contra o tétano aplicando a 1ª dose da vacina tríplice bacteriana acelular 

do tipo adulto (dTpa). 

e) considerar que é desnecessária a aplicação de reforço de vacina contra o tétano. 
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24. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao analisar os exames pré-operatórios para cirurgia 

eletiva de um paciente, que referiu ter perdido a carteira de vacinação e não saber quais vacinas já 

havia tomado, o enfermeiro constatou os seguintes resultados da sorologia para hepatite B: Anti-HBc 

IgM: negativo; Anti-HBc IgG: negativo; Anti-HBs positivo. Frente a esses resultados é correto afirmar 

que o paciente  

a) apresenta imunidade contra hepatite B, conferida por vacina. 

b) é suscetível à infecção pelo vírus da hepatite B e deve receber, imediatamente, a primeira dose da 

vacina hepatite B. 

c) teve contato recente com o vírus da hepatite B e se encontra em fase de alta infecciosidade. 

d) apresenta quadro de hepatite B crônica. 

e) apresenta infecção aguda assintomática e deve ser encaminhado ao médico para avaliação e 

acompanhamento. 

 

25. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Na unidade de alojamento conjunto, ao realizar o exame 

físico de um recém-nascido de termo, com 12 horas de vida, o enfermeiro deve considerar normal a 

frequência respiratória na faixa de 

a) 20 a 50 inspirações por minuto. 

b) 20 a 60 inspirações por minuto. 

c) 30 a 60 inspirações por minuto. 

d) 30 a 90 inspirações por minuto. 

e) 40 a 90 inspirações por minuto. 

     

26. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) A assistência de enfermagem a um recém-nascido (RN) a 

termo, com 36 horas de vida, ictérico, em fototerapia deve compreender, entre outros cuidados,  

a) expor o tórax à luz, mantendo os membros e a cabeça protegidos, para prevenção de hipotermia. 

b) manter o RN a uma distância de 80 cm das lâmpadas do aparelho para evitar queimaduras. 

c) suspender o aleitamento materno, mantendo a criança em jejum. 

d) manter o RN em decúbito ventral, sem fralda. 

e) a proteção dos olhos com cobertura radiopaca. 

      

27. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao realizar a ausculta pulmonar de um adulto com 

suspeita de asma brônquica, o enfermeiro identificou sons sussurrantes/musicais, mais agudos e de 

maior duração, audíveis na inspiração e ao longo da expiração, que não se modificavam com a tosse, 

característicos de 

a) sibilos. 

b) roncos. 

c) murmúrio vesicular. 

d) estridores. 

e) atrito pleural. 

 

28. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Após realizar a avaliação pupilar de um paciente durante 

o exame físico, o enfermeiro registrou que e as pupilas se apresentavam da seguinte forma: 
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A figura representa pupilas 

a) isocóricas. 

b) em miose. 

c) em midríase. 

d) anisocóricas, com miose à direita. 

e) anisocóricas com midríase à direita. 

 

29. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Internado na clínica cirúrgica, L.S., 71 anos, sexo 

masculino, com diagnóstico de câncer de laringe, encontra-se no 4º PO laringectomia, apresenta 

traqueostomia e respira espontaneamente. Em relação à aspiração endotraqueal de secreções, 

produzidas em decorrência da diminuição do reflexo da tosse, é correto afirmar que 

a) deve ser realizada, de rotina, a cada duas horas. 

b) para garantir um bom resultado, a aspiração deve ser realizada uma vez, com duração de 20 a 30 

segundos. 

c) durante o procedimento, o paciente deve ser colocado em posição de Tredelenburg para facilitar a 

drenagem da secreção. 

d) o cateter deve ser introduzido durante a expiração. 

e) o tempo máximo que o cateter pode permanecer na via aérea é de 15 segundos. 

 

30. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Ao realizar o exame físico de E.T., 46 anos, internada com 

diagnóstico de pneumonia, o enfermeiro constatou que a paciente portava colostomia, realizada há 

seis meses. Observou que utilizava o sistema (barreira cutânea/bolsa) de uma peça e que necessitava 

ser trocado. Ao realizar o procedimento de troca, entre outros cuidados, o enfermeiro deve 

a) remover a sistema puxando firme e rapidamente a barreira para longe da pele. 

b) limpar a pele periestoma com água morna e sabão neutro, utilizando um tecido macio, enxaguar e 

secar delicadamente. 

c) aplicar solução antisséptica, em veículo alcoólico, na pele da área periostoma, após limpeza com 

soro fisiológico 0,9%. 

d) descolar o sistema com auxílio de gaze embebida em álcool 70%, puxando a barreira para longe da 

pele. 

e) aplicar bolsa de água quente sobre a barreira cutânea, por cinco minutos, para assegurar a vedação. 

 

31. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Considere os diferentes tipos de coberturas utilizados no 

tratamento de feridas e relacione as colunas do quadro a seguir de modo a tornar verdadeira a 

associação entre o produto e sua indicação de uso. 

 

TIPO DE COBERTURA INDICAÇÃO DE USO 

a Filme transparente I 
Feridas com moderado a muito exsudato, 

com odor forte, com ou sem tecido necrótico. 

b Carvão ativado II 
Fixação de cateteres, dispositivos de acesso 

central, curativo de sonda torácica. 

c Sulfadiazina de prata III 

Queimaduras em geral, para prevenir a 

colonização; lesões crônicas, de natureza 

vascular. 

 

a) a - I; b - II; c - III.   b) a - II; b - III; c - I.   c) a - III; b - II; c - I.   d) a - II; b - I; c - III.   e) a - III; b - I; c - II. 
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32. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Considere os procedimentos relacionados à coleta de 

amostra de sangue por punção venosa e assinale a alternativa correta. 

a) Manter o torniquete por mais de um minuto pode alterar os resultados do exame, tais como nível 

falsamente elevado de potássio. 

b) Selecionada a veia, é recomendável que o local onde será realizada a punção seja golpeado 

vigorosamente, com tapas, para facilitar seu ingurgitamento. 

c) O torniquete deve ser posicionado 5 a 10 cm abaixo do local de punção selecionado. 

d) Quando utilizado a seringa ou o sistema Vacutainer, a agulha deve ser introduzida em ângulo de 30º 

a 45º, com o bisel voltado para baixo. 

e) Após aplicado, o torniquete só deve ser liberado após a retirada da agulha do local de punção. 

 

33. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Em caso de parada cardiorrespiratória em adultos, caso 

esteja disponível, o desfibrilador 

automático externo (DEA) deve ser 

utilizado imediatamente. Observe as 

figuras e selecione a que representa 

de forma correta o posicionamento 

padrão das pás do equipamento para 

realizar a desfibrilação. 

a) V.   b) IV.   c) III.  d) II.  e) I. 

 

34. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Na unidade de pronto atendimento, o enfermeiro realiza 

o acolhimento com avaliação e classificação de risco. Ao atender uma usuária que procurou o serviço 

com queixa de vômitos 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) vermelho. 

c) azul. 

d) amarelo. 

e) verde. 
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Exército/VUNESP/2020 
 

Professora Kelly Coelho 

1. (Exército/VUNESP/2020) M.P., 32 anos, sexo feminino, casada, reside há dois meses na área de 

abrangência de uma unidade básica de saúde (UBS). Ao ter sua gravidez confirmada por meio de teste 

adquirido em farmácia, procurou a UBS para iniciar o pré-natal. Ao ser atendida, informou, entre 

outros assuntos, que a empresa onde trabalhava como recepcionista oferecia assistência médica. 

Frente a essa situação, foi orientada a procurar um médico do convênio para o acompanhamento de 

sua gestação, pois havia muita procura por atendimento na UBS por pessoas que não tinham acesso a 

convênios. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a situação apresentada fere ao 

princípio da Atenção Básica de  

a) participação da comunidade.      
b) longitudinalidade do cuidado.        
c) hierarquização.                 
d) regionalização.          
e) universalidade.       
 
2. (Exército/VUNESP/2020) Um município com 5.000 habitantes está implementando a Estratégia 
Saúde da Família. Para tal, em uma unidade básica de saúde, atuarão duas equipes de saúde da família 
compostas, no mínimo, por um 
a) médico ginecologista ou pediatra, um enfermeiro, um assistente social, um técnico de enfermagem 
e dois a quatro agentes comunitários de saúde. 
b) médico generalista, um enfermeiro, um assistente social e quatro a seis técnicos de enfermagem. 
c) médico generalista ou especialista em saúde da família, um enfermeiro, um dentista e dois técnicos 
de enfermagem ou auxiliares de enfermagem. 
d) um enfermeiro e quatro a seis agentes comunitários de saúde. 
e) médico generalista ou especialista em saúde da família, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de 
enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. 
 
3. (Exército/VUNESP/2020) Com a finalidade de conhecer o perfil epidemiológico da população infantil 
de duas regiões, a equipe de saúde elaborou, entre outros itens, a tabela apresentada a seguir. Taxas 
de mortalidade infantil e seus componentes - Brasil, regiões sudeste e sul, 2016 

 
Os dados apresentados mostram que  
a) a menor taxa de mortalidade em menores de 30 dias 
ocorre na região Sul.  
b) nas duas regiões, as menores taxas de mortalidade 
ocorrem na faixa etária entre 7 e 27 dias de vida.  
c) as taxas de mortalidade pós-neonatal refletem os óbitos 
ocorridos em menores de 1 ano de idade.  
d) nas duas regiões, as maiores taxas de mortalidade 
ocorrem na faixa etária entre zero e 48 horas de vida.  
e) a região sul apresenta a menor taxa de mortalidade na 
faixa etária de 28 dias a menos de 1 ano de idade. 
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4. (Exército/VUNESP/2020) Leia atentamente a notícia a seguir.  
 

Empresário que levou coronavírus para Trancoso vira alvo de inquérito policial 
Homem ignorou quarentena e infectou três pessoas 

 
 Um empresário cearense (Ec), apontado pelo Governo da Bahia como transmissor do novo 
coronavírus em Trancoso, distrito de Porto Seguro, extremo sul do estado, virou alvo de um inquérito 
policial.  
 A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público da Bahia (MP). O órgão entende que o 
empresário ignorou recomendações de quarentena quando estava em São Paulo e viajou para 
Trancoso, mesmo sob suspeita de estar com a Covid-19. A viagem ocorreu no dia 12 de março e o teste 
com resultado positivo foi divulgado no sábado passado, dia 14. 

Ao partir para Trancoso, o empresário espalhou o vírus para três pessoas: sua esposa (E), uma 
amiga (A) e o cozinheiro (Co) que trabalha para ele no distrito baiano.  

O empresário cearense (Ec) está em isolamento em sua casa na praia de Itapororoca, em 
Trancoso, junto com outras 16 pessoas, entre familiares, amigos e funcionários.  
Antes de viajar para a Bahia, o empresário cearense (Ec) esteve num casamento em Itacaré, no sul do 
estado, dia 7 de março. Na cerimônia, realizada em um resort de luxo, havia entre os 500 convidados 
um homem (H) de 26 anos de São Paulo que estava com Covid-19. Dias após a cerimônia, outros 
convidados do casamento também testaram positivo para o vírus. Segundo o promotor de Justiça 
Thomás Raimundo Brito, hóspedes que estiveram no evento contraíram coronavírus, conforme 
exames realizados e cujos resultados foram divulgados posteriormente. No ofício, o MP solicita ainda 
que o hotel informe se os trabalhadores foram submetidos a exames.  

(https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/empresario-que-levou-coronavirus-para-trancoso-vira-alvo-de-inquerito policial/.Adaptado) 

 
Frente a essa situação, considerando-se os aspectos relacionados à vigilância epidemiológica, é correto 
afirmar que  
a) a recomendação de manutenção de familiares, amigos e funcionários de Ec em isolamento consiste 
em um dos principais momentos da investigação clínico-laboratorial para a Covid-19.  
b) considerando-se que H havia viajado para Aspen, nos Estados Unidos, durante o carnaval, se 
caracteriza como um caso autóctone.  
c) nessa situação, Ec é o caso-índice.  
d) o cozinheiro (Co), que contraiu o vírus de Ec, caracteriza-se como um caso alóctone.  
e) a realização de exames de testagem para Covid-19 e a divulgação dos resultados caracterizam a 
etapa “de campo” da investigação epidemiológica. 
 
5. (Exército/VUNESP/2020) De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), a partir do registro de 100 casos positivos, do novo coronavírus 
(COVID-19), devem ser adotadas as medidas recomendadas para o nível de resposta  
a) emergência de saúde pública de importância nacional: fase de contenção. 
b) pandêmico: fase perigo iminente. 
c) perigo iminente: fase de contenção. 
d) emergência de saúde pública de importância nacional: fase de mitigação. 
e) alerta. 
 
6. (Exército/VUNESP/2020) No ano de 2019, em uma comunidade ribeirinha com 4 000 habitantes, a 
equipe de saúde da família fluvial intensificou as ações de imunização dessa população. No que diz 
respeito à vacina pentavalente, foram aplicadas, nesse período, 560 primeiras doses, 540 segundas 
doses e 500 terceiras doses, perfazendo o total de 1.600 doses. Considerando que, para essa 
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comunidade, a população alvo de menores de um ano estimada para 2019 é de 600 crianças, a 
cobertura vacinal (CoV), a taxa de abandono (TAb) e sua interpretação (I) são: 
a) CoV = 83,3%; Tab = 16,7%; I = alta.    
b) CoV = 93,3%; Tab = 10,7%; I = média.    
c) CoV = 83,3%; Tab = 10,7%; I = alta. 
d) CoV = 93,3%; Tab = 6,7%; I = média. 
e) CoV = 93,3%; Tab = 6,7%; I = baixa. 
 
7. (Exército/VUNESP/2020) Em 1904, o movimento denominado como a Revolta da Vacina foi 
motivado 
a) pela promulgação de lei federal que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola em todo o 
território nacional. 
b) pelo elevado número de casos e mortes por tuberculose pulmonar entre a população residente nas 
cidades e a resistência das autoridades sanitárias em vacinar a população contra a doença. 
c) pela dificuldade da população rural em ter acesso à vacina contra a varíola que, por força de lei, era 
disponibilizada, em caráter opcional, para a população residente em áreas com grande densidade 
populacional. 
d) pelas ações de combate à febre amarela realizadas por brigadas com permissão para entrar nas 
casas, mesmo sem autorização dos moradores, para exterminar focos de mosquitos e aplicar, 
compulsoriamente, a vacina contra a febre amarela. 
e) pela dificuldade da população em ter acesso à vacina contra a febre amarela. 
 
Para responder às questões de números 8 e 9, considere o relato a seguir. 
 
 J.R., 69 anos, sexo masculino, hipertenso, portador de diabete tipo 2, há 12 anos, insulinodependente, 
compareceu à unidade básica de saúde (UBS) para consulta de enfermagem. Relatou que vinha se 
alimentando e fazendo caminhadas de acordo com as orientações recebidas, ingeria regularmente os 
medicamentos prescritos, mas estava confuso sobre o uso de dispositivo caneta com agulha de 4 mm 
para aplicação de insulina, que havia recebido há poucos dias. Queixou-se que, eventualmente, vinha 
apresentando episódios de tonturas ao se levantar da cama ou da poltrona. Ao realizar o exame físico 
de J.R., o enfermeiro obteve: peso = 76800 g; altura = 170 cm, e aferiu a pressão arterial com o objetivo 
de investigar a ocorrência de hipotensão ortostática. Dando prosseguimento à consulta, o enfermeiro 
completou o exame físico e, em conjunto com J.R., elaborou o plano de cuidados e metas a serem 
atingidas, orientando-o sobre a aplicação da insulina com caneta. 
 
8. (Exército/VUNESP/2020) O índice de massa corporal (IMC) de J.R., sua interpretação (I) e a conduta 
(C) a ser adotada pelo enfermeiro são, respectivamente:  
a) IMC = 26,6 kg/m2; I = sobrepeso; C = enfatizar os cuidados com a ingestão de carboidratos e gorduras, 
estimular a atividade física e encaminhar J.R. ao grupo de emagrecimento e controle do peso realizado 
na UBS.  
b) IMC = 28,8 kg/m2; I = sobrepeso; C = enfatizar a importância em adotar alimentação com baixa 
ingestão de carboidratos e gorduras, estimular a atividade física e encaminhar J.R. ao grupo de 
emagrecimento e controle do peso realizado na UBS.  
c) IMC = 28,8 kg/m2; I = obeso; C = encaminhar J.R. ao núcleo de apoio à saúde da Família - NASF para 
avaliação, conduta e acompanhamento. 
d) IMC = 26,6 kg/m2; I = eutrófico; C = enfatizar a importância em manter os cuidados orientados para 
com a alimentação e atividade física.  
e) IMC = 22,36 kg/m2; I = eutrófico; C = enfatizar a importância em manter os cuidados orientados para 
com a alimentação e atividade física. 
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9. (Exército/VUNESP/2020) Para investigar a ocorrência de hipotensão ortostática, o enfermeiro deve 
realizar duas mensurações da pressão arterial com intervalo de 
a) três minutos, sendo a primeira na posição sentado, e a segunda, em pé, devendo considerar positivo 
quando observar redução da pressão arterial sistólica >20 mmHg ou da pressão arterial diastólica >10 
mmHg. 
b) cinco minutos, sendo a primeira na posição sentado, e a segunda, em pé, devendo considerar 
positivo quando observar redução da pressão arterial sistólica e diastólica >10 mmHg. 
c) cinco minutos, sendo a primeira na posição deitado, e a segunda, sentado, devendo considerar 
positivo quando observar redução da pressão arterial sistólica >10 mmHg e pressão arterial diastólica 
>20 mmHg. 
d) três minutos, sendo a primeira na posição deitado, e a segunda, sentado, devendo considerar 
positivo quando observar redução da pressão arterial diastólica e sistólica >20mmHg. 
e) um minuto, ambas na posição sentado, devendo considerar positivo quando ocorrer redução da 
pressão arterial diastólica >20 mmHg. 
 
10. (Exército/VUNESP/2020) Ao orientar J.R. sobre a aplicação da insulina, com o dispositivo que 
dispõe, deve-se esclarecer que  
a) o ângulo de inserção da agulha deve ser, obrigatoriamente, de 45°. 
b) é contraindicado o uso de álcool a 70% para antissepsia da pele do local de aplicação. 
c) a agulha deve ser retirada do tecido subcutâneo imediatamente após a introdução da insulina. 
d) deve ser realizada massagem vigorosa no local onde foi aplicada a insulina para a prevenção da lipo-
hipertrofia. 
e) a realização da prega cutânea é dispensável. 
 

Professora Rebeca Rocha 

1. (Exército/VUNESP/2020) S.L., 32 anos, sexo masculino, casado, 3º sargento do exército, compareceu 
ao ambulatório para exame periódico de saúde. Em consulta de enfermagem, S.L não referiu queixas, 
e, ao exame físico, não foram observadas alterações ou anormalidades. Conforme protocolo, entre 
outras ações, o enfermeiro realizou o teste rápido para sífilis, obtendo resultado “reagente”. Assim 
sendo, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, foi solicitado o exame de VDRL, cujo resultado 
foi “não reagente”. Ao analisar os exames e registros existentes no prontuário, o enfermeiro constatou 
que, há cinco anos, S.L. fora tratado para sífilis e considerado curado após queda adequada de títulos 
em testes não treponêmicos. Frente a essa situação, o enfermeiro deve considerar que 
a) deve repetir o teste rápido para sífilis, pois houve ocorreu erro no processamento do exame 
realizado anteriormente. 
b) é necessário realizar o exame RPR (rapid plasma reagin) ou outro teste não treponêmico com 
metodologia diferente do VDRL. 
c) S.L. é portador de sífilis latente tardia e deve ser tratado, imediatamente, com benzilpenicilina 
benzatina 2,4 milhões UI, por via intramuscular, dose única. 
d) é necessário realizar o exame de TPHA (t. pallidum haemagglutination test) ou outro teste 
treponêmico, com metodologia diferente do teste rápido. 
e) S.L é portador de sífilis secundária e deve ser tratado, imediatamente, com benzilpenicilina 
benzatina 2,4 milhões UI, por via intramuscular, 1 vez por semana, por 3 semanas. 
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2. (Exército/VUNESP/2020) V.K., 42 anos, sexo feminino, procurou a unidade de pronto-atendimento 
apresentando febre e exantema, cefaleia, artralgia e dor muscular. Por residir em área onde há a 
presença do mosquito A.aegypti, foram solicitadas sorologias para dengue, Zika e Chikungunya, sendo 
o sangue coletado no terceiro dia após início dos sintomas. Ao receber os resultados, o enfermeiro 
constatou: dengue e Zika = IGM (ELISA) não reagente; Chikungunya = IGG (ELISA) reagente. Dados 
registrados no prontuário indicavam que V.K. havia tomado a vacina contra febre amarela há 45 dias. 
Frente a essa situação, o enfermeiro deve considerar que 
a) V.K. não apresenta dengue ou zika e os sinais e sintomas apresentados consistem em reação adversa 
à vacina contra febre amarela. 
b) o resultado obtido para Chikungunya não é confiável porque a administração recente da vacina febre 
amarela pode resultar em sorologia IgG falso-positivo. 
c) os resultados obtidos para dengue e zika não são confiáveis porque a coleta de material para 
realização dos exames foi realizada precocemente. 
d) se trata de um caso confirmado de Chikungunya. 
e) o resultado obtido para dengue e zika não são confiáveis porque a administração recente da vacina 
febre amarela pode resultar em sorologia IgM falso-negativo. 
 
3. (Exército/VUNESP/2020) Ao realizar visita domiciliar a uma família que se mudara recentemente 
para a área de abrangência da unidade de saúde da família, o enfermeiro observou que P.C., 58 anos, 
aposentado, apresentava bolhas por queimadura por calor em antebraço direito que, segundo ele, não 
havia percebido a exposição à chama do fogão, porque não sentia nada naquela região. Ao realizar o 
exame físico, o enfermeiro observou a presença de múltiplas lesões cutâneas nodulares, endurecidas 
e dolorosas nas pernas, braços e face, infiltração facial com presença de madarose, edema de membros 
inferiores, anestesia na sola dos pés, com presença de deformidade e úlcera plantar. A esposa do 
usuário informou que um dos irmãos de P.C., que residira com a família há três anos, estava sendo 
tratado para hanseníase em outra cidade.  
Frente a essa situação, o enfermeiro encaminhou P.C. para avaliação suspeitando se tratar de um caso 
de hanseníase na forma 
a) virchowiana.                 
b) dimorfa.             
c) tuberculoide. 
d) indeterminada. 
 e) borderline.    
 
4. (Exército/VUNESP/2020) A obtenção de resultados fidedignos depende, entre outros fatores, do 
correto acondicionamento, transporte e conservação de amostras respiratórias coletadas para o 
diagnóstico laboratorial da COVID-19. Considerando que seu processamento ocorrerá em até 72 horas, 
o enfermeiro deve providenciar que sejam mantidas em temperatura 
a) de - 18 °C.                 
b) - 4 a 0 °C.          
c) +4 a +10 °C.   
d) ambiente. 
 e) +4 a +8 °C. 
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5. (Exército/VUNESP/2020) Considere os estágios do desenvolvimento da úlcera de pressão, de acordo 
com a sua gravidade, e correlacione as colunas do quadro a seguir de maneira a tornar verdadeira a 
associação entre o estágio de desenvolvimento e a descrição de uma de suas características. 
 
 

Estágios Característica 

a. Estágio 1 I 
Pode manifestar-se como uma úlcera superficial brilhante ou seca, sem 

esfacelos ou equimoses. 

b. Estágio 2 II 
A gordura subcutânea pode ser visível; no entanto, não há exposição de 

osso, tendão ou músculo. 

c. Estágio 3 III Muitas vezes, inclui solapamento e tunelamento. 

d. Estágio 4 IV 
Eritema que não clareia à compressão de uma área localizada, 

habitualmente sobre uma proeminência óssea. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 
a) a - IV, b - II, c - I, d - III.           
c) a - III, b - I, c - IV, d - II.  
b) a - I, b - III, c - II, d - IV. 
d) a - III, b - II, c - I, d - IV. 
e) a - IV, b - I, c - II, d - III.  
 
6. (Exército/VUNESP/2020) No que diz respeito às técnicas assépticas a serem observadas na fase 
intraoperatória, para a prevenção de infecções do local cirúrgico, devem ser considerados, entre 
outros aspectos, que 
a) os capotes utilizados pela equipe cirúrgica são considerados estéreis na frente e atrás do tórax até a 
altura do campo estéril. 
b) ao cobrir a mesa ou cliente, o campo estéril deve ser segurado exatamente acima da superfície a ser 
coberta e posicionado de frente para trás. 
c) as mangas dos capotes cirúrgicos são consideradas estéreis a partir de 5 cm abaixo do cotovelo até 
o punho. 
d) após a abertura de uma embalagem estéril com a utilização de técnica correta, as bordas ainda são 
consideradas estéreis. 
e) o movimento em torno de um campo estéril não deve causar sua contaminação, sendo que deve ser 
mantida distância de pelo menos 15 cm desse campo. 
 
7. (Exército/VUNESP/2020) Uma das práticas recomendadas na etapa de inspeção de materiais 
cirúrgicos corresponde à avaliação dos motivos para o aparecimento de manchas nos instrumentais 
que geralmente estão associadas à qualidade da água utilizada, tanto no processo de lavagem quanto 
na geração do vapor. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  
a) Manchas claras e escuras decorrem da esterilização de materiais cromados junto a materiais de aço 
inox no mesmo pacote. 
b) Depósitos com coloração que reflete as cores do arco íris podem ser resultantes do uso de 
detergentes impróprios e depósitos inorgânicos. 
c) Resíduos amarelados, ou com coloração marrom-escura, podem indicar presença de íons de metais 
pesados na água da lavagem.  
d) Películas escuras ocorrem em razão dos instrumentais terem sido secos por evaporação da água ao 
ar livre. 
e) Manchas cinza-azuladas podem ser resultantes de resíduos de substâncias degermantes. 
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8. (Exército/VUNESP/2020) A limpeza e desinfecção do ambiente cirúrgico são fundamentais para 
prevenir a disseminação de microorganismos potencialmente patogênicos e compreendem, entre 
outras recomendações, que  
a) as telas de monitores, computadores e telefones precisam ser cobertos e limpos de acordo com a 
recomendação do fabricante. 
b) a limpeza do chão deve ser realizada com emprego de esfregões secos em áreas semirrestritas ou 
restritas. 
c) as soluções desinfetantes em spray no ambiente do centro cirúrgico deve ser contraindicada devido 
à produção de mais aerossóis do que o produto convencional. 
d) após a diluição do desinfetante a ser utilizado, a embalagem deve ser identificada com o nome do 
produto e o responsável pela diluição. 
e) as superfícies devem ser limpas com aplicação de álcool a 70% antes da realização da desinfecção, 
seguindo as recomendações do fabricante. 
 
Professor Miller Brandão 

1. (Exército/VUNESP/2020) 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. 
b) 30 compressões e 2 ventilações. 
c) 20 compressões e 2 ventilações. 
d) 2 compressões e 20 ventilações. 
e) 5 compressões e 2 ventilações. 
 
2. (Exército/VUNESP/2020) D.M, 64 anos, sexo feminino, chegou à Unidade Básica de Saúde referindo 
náuseas, vômitos e muita sede. Ao tentar coletar informações sobre seu histórico pessoal, o 
enfermeiro notou que a paciente estava muito confusa fornecendo informações contraditórias. Na 
aferição dos Sinais Vitais, encontrou: T= 36,5 °C; R= 24 mrp; PA= 130 x 80 mmHg; P= 75 bpm. Glicemia 
Capilar de 320 mg/dL e Oximetria de pulso de 92% de saturação de O2. Frente a esses dados, o 
enfermeiro deverá contatar a regulação médica para definição de encaminhamento por se tratar de 
um quadro compatível com  
a) anafilaxia.         
b) broncoespasmo.   
c) hiperglicemia.  
d) desidratação.  
e) crise hipertensiva. 
 
3. (Exército/VUNESP/2020) M.S., sexo masculino, 27 anos, é trazido ao setor de pronto-socorro 
hospitalar devido a um acidente de moto. Na avaliação, a equipe de saúde verifica, entre outros 
aspectos, que M.S. se encontra alerta, lúcido e orientado. Sua pele se apresenta quente, seca e rosada. 
A pressão arterial e a frequência cardíaca estão diminuídas e o enchimento capilar se encontra dentro 
dos parâmetros de normalidade. Frente à situação descrita, é correto afirmar que há suspeita de 
choque 
a) anafillático.   
b) hipovolêmico.  
c) séptico.  
d) neurogênico.   
e) cardiogênico. 
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4. (Exército/VUNESP/2020) Na triagem realizada em situações de desastres, a faixa amarela de 
classificação corresponde à vítima 
a) sem lesões, a qual após o atendimento no setor específico, provavelmente será referenciada ao 
domicílio, após a chegada de familiar responsável no local de atendimento. 
b) com lesões graves, mas, por não estar em situação de risco iminente, tem menor prioridade que os 
pacientes de alto risco, já que sua sobrevivência independe de cuidados imediatos. 
c) com lesões de extrema gravidade, com prognóstico sombrio, que, mesmo atendida imediatamente 
por equipe médica experiente, irá falecer. 
d) com lesões severas, em situação de risco iminente e cuja probabilidade de sobrevivência depende 
de cuidados imediatos, por equipe médica experiente, em local adequado. 
e) com lesões leves e baixo nível de risco, a qual atendida rapidamente, no setor específico, pode ser 
liberada e referenciada para controle ambulatorial. 
 
Professora Polyanne Aparecida 

1. (Exército/VUNESP/2020) O enfermeiro responsável técnico foi solicitado a tomar as providências 

necessárias em relação a atitude de um técnico de enfermagem que havia se recusado a ser filmado 

durante a coleta de sangue de um doador voluntário que já havia autorizado a tomada de cenas para 

a produção de um vídeo de divulgação das atividades da instituição em mídias sociais. Frente a essa 

situação, de acordo com o estabelecido pelo Código de Ética do Profissionais de Enfermagem, o 

enfermeiro deve 

a) esclarecer que é assegurado ao profissional de enfermagem o direito de negar-se a ser filmado e 
exposto em mídias sociais ao prestar assistência de enfermagem, independentemente da aceitação 
por parte do paciente/cliente/usuário. 
b) determinar que o técnico de enfermagem participe da filmagem para não constranger o cliente que 
já havia autorizado a realização da filmagem. 
c) elaborar relatório sobre a situação e encaminhá-lo para a comissão de ética de enfermagem para 
julgamento e providencias necessárias. 
d) informar ao técnico de enfermagem que, caso não mude sua atitude, seu comportamento será 
considerado negligente e estará sujeito à advertência. 
e) esclarecer que só é obrigatória a participação de profissionais de enfermagem em filmagens e fotos 
durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais, quando se tratar de elaboração de 
material didático de caráter educativo. 
 
2. (Exército/VUNESP/2020) O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, segundo 
normatização do Conselho Federal de Enfermagem, deve se basear nas seguintes características 
relativas ao paciente: 
a) modelo assistencial e sistema de classificação de pacientes. 
b) estrutura organizacional e física e grau de especificidade técnica exigido. 
c) realidade sociocultural e grau de dependência em relação a equipe de enfermagem. 
d) tecnologia e complexidade dos serviços e/ou programas e indicadores de qualidade assistencial. 
e) sistema de classificação de risco e grau de especificidade técnica pertinente ao paciente. 
 
3. (Exército/VUNESP/2020) L.S., enfermeiro, de um hospital geral de grande porte, verificou que no 
quadro de profissionais de enfermagem das unidades assistenciais, há 54% de funcionários, com idade 
superior a 50 (cinquenta) anos. Diante dessa realidade, o Conselho Federal de Enfermagem determina 
que esse quadro de profissionais seja 
a) acrescido em 15% de profissionais de enfermagem ao setor. 
b) mantido, uma vez que os profissionais com mais idade são mais experientes. 
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c) acrescido em 10% de profissionais de enfermagem ao setor. 
d) decrescido em 12% de profissionais de enfermagem ao setor. 
e) mantido, desde que os profissionais após avaliação apresentem rendimento adequado. 
 
4. (Exército/VUNESP/2020) O processo de Enfermagem, segundo a Resolução Cofen nº 358/2009, 
deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes em que ocorre o cuidado 
profissional de enfermagem, sendo este organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 
independentes e recorrentes. São elas: 
a) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, classificação de risco, capacitação da 
equipe de enfermagem e avaliação de enfermagem. 
b) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
implementação e avaliação de enfermagem. 
c) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, classificação de risco, implementação de 
ações e análise dos resultados. 
d) histórico de enfermagem, classificação de risco, determinação de ações, estabelecimento de metas 
e avaliação dos resultados. 
e) coleta de dados de enfermagem, histórico de enfermagem, interpretação e agrupamento dos dados 
e implementação da assistência. 
 
5. (Exército/VUNESP/2020) Ao avaliar um paciente, com insuficiência renal crônica, o enfermeiro 
estabeleceu o seguinte diagnóstico de enfermagem: volume de líquidos excessivo relacionado com o 
débito urinário diminuído, com excessos na dieta e também com retenção de sódio e água. Frente a 
esse diagnóstico, assinale a alternativa que correlaciona a prescrição de enfermagem com sua correta 
justificativa. 
 
I. Avaliar o estado hídrico. 
II. Limitar o aporte de líquidos ao volume prescrito. 
III. Ajudar o cliente a lidar com os desconfortos resultantes da restrição de líquidos. 
IV. Fornecer ou incentivar a higiene oral frequente. 
 
(a) Minimiza o ressecamento das mucosas. 
(b) Fornece valores de referência e uma base de dados continuada para monitorar as alterações e 
avaliar as intervenções. 
(c) Determina a restrição de líquido com base no peso, no débito urinário e na resposta do cliente à 
terapia. 
(d) A compreensão da patologia promove a adesão às restrições nutricionais. 
 
a) I - a; II - d; III - b; IV - c.     
b) I - b; II - c; III - d; IV - a.  
c) I - b; II - a; III - d; IV - c. 
d) I - b; II - d; III - c; IV - a.  
e) I - d; II - c; III - a; IV - b. 
  
6. (Exército/VUNESP/2020) Com o objetivo de nortear a prática e a formação dos profissionais de 
saúde, para o trabalho em equipe, o Canadian Interprofessional Health Collaborative (In: Kurcgant, 
2016) apresenta os seguintes domínios de competências interprofissionais: 
a) comunicação interprofissional, atenção centrada no usuário/paciente, clareza de papeis, dinâmica 
de funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de conflitos. 
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b) atenção centrada no usuário/paciente, clareza de papeis, liderança colaborativa e resolução de 
conflitos, criatividade e raciocínio crítico. 
c) comunicação interprofissional, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança colaborativa, 
criatividade, habilidade técnica e científica. 
d) clareza de papeis, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança, conhecimento científico, 
habilidade técnica e emocional. 
e) comunicação interprofissional, liderança, conhecimento científico, clareza de papeis, habilidade 
técnica e raciocínio clínico. 
 
7. (Exército/VUNESP/2020) Nas relações de trabalho, o reconhecimento da ocorrência de diferenças 
de estilo em um processo de negociação pode facilitar o entendimento da argumentação apresentada 
pelas partes e a solução de conflitos. Nesse contexto, uma das classificações existentes para 
caracterizar estilos de negociação e abordagem de conflitos é a proposta por Hampton (In: Kurcgant, 
2016), sendo que o “estilo da retirada” 
a) é indicado quando os objetivos têm importância relativa, não justificando o confronto ou quando 
não há pressões de tempo, podendo aguardar uma oportunidade para a negociação. Há troca de 
concessões, satisfazendo as partes envolvidas. 
b) tende a ser indicado quando o interesse da outra parte, no conflito, é muito mais importante, ou 
quando se pretende obter um crédito para negociação futura. 
c) é bem adotado quando é fundamental encontrar soluções nas quais os dois lados têm os interesses 
preservados. Exige compromisso mútuo, tempo e esforço, não sendo indicado para questões triviais. 
d) é indicado em situações que exigem ações decisivas, rápidas e emergenciais ou quando há um índice 
significativo de rejeição de propostas e interesses das pessoas envolvidas no processo. 
e) tende a ser adequado em questões triviais ou quando o benefício de não enfrentar o conflito 
prevalece sobre seu enfrentamento naquela ocasião. Pode se compor em tática, acumulando forças e 
conquistando aliados para fortalecer a negociação. 
 

Professora Camila Abrantes 

1. (Exército/VUNESP/2020) M.S., 72 anos, sexo masculino, hipertenso, diabético, com diagnóstico de 
neoplasia da próstata, foi submetido à ressecção transuretral da próstata há 36 horas. No início do 
plantão, ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou: glicemia capilar (jejum) = 126 mg/dL; 
temperatura axilar = 36,9 °C; pulso = 78 batimentos por minuto, respiração = 16 movimentos por 
minuto; pressão arterial = 132 X 82 mmHg e, entre outros itens, o paciente portava acesso periférico 
para a reposição de eletrólitos e administração de medicamentos, e sonda vesical de demora. O 
enfermeiro observou que a cor da urina, que no plantão anterior apresentava cor rosada, evoluíra para 
âmbar. Ao atualizar/definir o(s) diagnóstico(s) de enfermagem e prescrever os cuidados de 
enfermagem para M.S., ele deve considerar que a alteração na coloração da urina é indicativa de 
a) diluição da urina devido a hiper-hidratação do paciente.      
b) redução do sangramento.   
c) possível sepse.  
d) glicosúria.  
e) microproteinúria. 
 
2. (Exército/VUNESP/2020) O enfermeiro, ao atuar no programa de doação, captação e transplante de 
órgãos e tecidos, deve agir de acordo com a normatização estabelecida pelo Conselho Federal de 
Enfermagem, sendo que, entre outras ações, ele deve 
a) avaliar doador ou órgão solicitando, como pré-requisito, o documento de consentimento livre e 
esclarecido de autorização da doação, emitido previamente pelo doador. 
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b) avaliar doador ou órgão identificando condições que possam aumentar os riscos do procedimento 
e/ou que possam diminuir a curva de sobrevivência do doador. 
c) definir a morte encefálica do doador dando início ao processo de transplante por meio do registro 
dos termos de morte, doação e informações do doador no prontuário do receptor. 
d) planejar e implementar ações que visem a otimização de doação e captação de órgãos/tecidos para 
fins de transplante. 
e) realizar sistematicamente visita domiciliar a famílias de idosos com o intuito de orientá-los quanto 
à possibilidade de doação de órgãos. 
 
3. (Exército/VUNESP/2020) Em relação ao período pós-operatório de laminectomia por hérnia de disco 
lombar, o enfermeiro, ao realizar uma avaliação pré-operatória criteriosa, com orientações precisas, 
garante a tranquilidade e cooperação do paciente no pós-operatório. Neste contexto, ao explicar ao 
paciente quais os cuidados a serem observados na sua movimentação, deve-se esclarecer que 
a) deverá manter decúbito ventral nas primeiras 24 horas de pós-operatório. 
b) poderá permanecer na posição sentada ao longo do dia, se assim preferir. 
c) deverá manter exclusivamente o decúbito dorsal nas primeiras 12 horas. 
d) poderá se virar no leito, sem restrição, desde que lentamente. 
e) poderá andar até o banheiro no mesmo dia da cirurgia. 
 
4. (Exército/VUNESP/2020) Vários fatores devem ser levados em consideração quando se determina 
o prognóstico de uma doença. No caso do câncer de mama, o estadiamento é um dos fatores mais 
importantes na determinação do prognóstico e das opções de tratamento. O sistema mais comum 
empregado para descrever os estágios do câncer de mama avalia 
a) a presença de tumores diploides com baixa fração em fase “S”. 
b) a história clínica da doença evidenciada pela queixa de dor e sensibilidade difusas na mama. 
c) os níveis de proteínas do receptor de estrogênio e/ou do receptor de progesterona. 
d) a variação da expressão do oncogene HER-2/neu. 
e) as características do tumor, dos linfonodos e das metástases. 
 
5. (Exército/VUNESP/2020) A ausculta cardíaca clássica é realizada em pontos do tórax do paciente, 
denominados focos de ausculta, nos quais é captado o ruído das valvas. Em se tratando do foco aórtico, 
o enfermeiro deve posicionar o diafragma do estetoscópio 
a) no cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular. 
b) no segundo espaço intercostal à esquerda, junto ao esterno. 
c) no cruzamento do terceiro espaço intercostal direito com a base do apêndice xifoide. 
d) no segundo espaço intercostal à direita, junto ao esterno. 
e) na base do apêndice xifoide. 
 
6. (Exército/VUNESP/2020) Em relação aos cuidados que devem ser observados na transfusão de 
sangue e hemocomponentes, é correto afirmar que 
a) o concentrado de hemácias pode ser transfundido em acesso venoso compartilhado com cloreto de 
sódio 0,9%. 
b) na ocorrência de febre, há contraindicação absoluta de transfusão no paciente. 
c) pode ser adicionado fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido, desde que conste 
na prescrição médica. 
d) na transfusão de plasma, o tempo máximo de infusão deve ser de duas horas. 
e) caso o período de infusão exceda três horas, a transfusão deve ser interrompida e a unidade 
descartada. 
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Professor Beto Cruz 

1. (Exército/VUNESP/2020) Frente a um indivíduo agressivo, em condição de intenso sofrimento 
manifestado pelo desejo de realizar ato autolesivo com o objetivo de morte, o enfermeiro/socorrista 
deve, entre outros cuidados,  
a) estabelecer o ritmo da conversação sem pressa para chegar ao desfecho do atendimento, 
transmitindo ao paciente a sensação de que ele não está sozinho.  
b) aproximar-se de forma silenciosa, sem ser visto pelo paciente, buscando retirar objetos ou condições 
que promovam risco de heteroagressão ou autoagressão.  
c) simular/autorizar a presença da imprensa como forma de distração para ganhar tempo até a chegada 
de equipe de apoio e/ou facilitação da negociação. 
d) ao iniciar a abordagem, solicitar a mudança de local para iniciar a conversa com privacidade.  
e) buscar sensibilizar o paciente falando sobre outras pessoas que estiveram em dificuldades até piores 
e conseguiram melhorar. 
 
2. (Exército/VUNESP/2020) Em relação à rede de atenção à saúde mental, é correto afirmar que 
a) após o processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica passa a ter base municipal e ser composta 
por Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Convivência, Serviços Residenciais Terapêuticos 
(SRT), Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Psiquiátricos. 
b) a 12ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, com tema central Saúde: direito de todos 
e dever do Estado, consolidou a Reforma Psiquiátrica como política oficial do SUS, propondo a 
conformação de uma rede articulada e comunitária de cuidados para as pessoas com transtornos 
mentais. 
c) os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para 
responder às necessidades de moradia de dependentes químicos em tratamento pessoas portadoras 
de transtornos mentais graves, egressas de hospitais e devem acolher, no máximo, 15 pessoas 
d) os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm, como uma de suas funções, a organização da rede 
de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. 
e) os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços complementares ao hospital psiquiátrico, 
com a função de prestar atendimento clínico aos portadores de transtornos mentais. 
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HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020 - Enfermeiro 
 

1. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Ao prestar assistência imediata a um neonato nascido de parto 

normal domiciliar, o enfermeiro utilizou o boletim de Apgar para avaliação da vitalidade. Ao aplicar 

esse instrumento, para obter os escores no primeiro e quinto minutos, deve considerar as seguintes 

variáveis: 

a) frequência cardíaca, esforço respiratório, cor da pele, postura e eliminação de mecônio. 

b) irritabilidade reflexa, abertura dos olhos, esforço respiratório e coloração das extremidades. 

c) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. 

d) irritabilidade reflexa, frequência respiratória, frequência cardíaca, postura e abertura dos olhos. 

e) frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, eliminação de mecônio e coloração 

das extremidades. 

2. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) A mãe de um recém-nascido com quatro dias de idade 

procurou o enfermeiro relatando que estava com dificuldade para amamentar porque o bebê não 

sugava a mama e chorava muito. Ao acompanhar a mamada para investigar as possíveis causas para o 

problema, o enfermeiro constatou que o recém-nascido apresentava sucção débil. Frente a essa 

situação, entre outros itens, o enfermeiro deve orientar a mãe a: 

a) retirar o leite com o auxílio de bomba de extração de leite elétrica e iniciar a mamada oferecendo 

esse leite em mamadeira montada com bico anatômico. 

b) estabelecer intervalos fixos de 3 a 4 horas entre as mamadas, para que a fome motive a criança a 

pegar a mama facilmente e sugar adequadamente. 

c) acalmar o bebê, se houver resistência às tentativas de ser amamentado sem causa aparente, e 

utilizar intermediários de silicone para facilitar a pega. 

d) realizar a introdução do dedo mínimo na boca do bebê, com a ponta tocando na junção do palato 

duro com o palato mole, antes da mamada, para estimulá-lo a sugar. 

e) oferecer apenas fórmula indicada para a idade, em copinho, enquanto o bebê não sugar 

adequadamente. 

 

3. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Durante consulta de enfermagem, 

ao realizar a avaliação do crescimento e desenvolvimento de B.A., 11 

meses de idade, sexo feminino, o enfermeiro realizou, entre outros 

procedimentos, a pesagem e mensuração do comprimento da criança 

obtendo peso = 10.400 g e comprimento = 74 cm. A seguir, calculou o 

índice de massa corporal - IMC e o registrou no gráfico específico 

constante da Caderneta da Criança, apresentado a seguir. O índice de 

massa corporal (IMC) de B.A. e sua interpretação (I) são: 

a) IMC = 19 kg/m2; I = risco de sobrepeso. 

b) IMC = 19 kg/m2; I = peso adequado. 

c) IMC = 14 kg/m2; I = magreza. 

d) IMC = 14 kg/m2, I = magreza acentuada. 

e) IMC = 52,6 kg/m2, I = obesidade.  
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4. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Considere os aspectos relacionados ao controle do câncer de 

colo uterino e assinale a alternativa correta. 

a) A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o 

rastreamento do câncer do colo do útero e deve ser realizado por todas as mulheres a partir dos 18 

anos de idade. 

b) Em gestantes, devido ao risco de parto prematuro, a coleta de material para o exame citopatológico 

deve ser adiada até o final do período de puerpério. 

c) A coleta de material para o exame citopatológico deve ser realizada anualmente até que a mulher 

entre em menopausa e, após esse evento, deve ser realizada a cada dois anos, até que complete 65 

anos de idade. 

d) O início da coleta de material do colo uterino para a realização do exame de Papanicolaou deve ser 

aos 21 anos, independentemente de a mulher já ter ou não iniciado atividade sexual. 

e) A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio 

pelo HPV. 

 

5. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) No momento da alta hospitalar, ao realizar as orientações 

sobre anticoncepção para mulheres que sofreram aborto no primeiro trimestre de gestação, sem 

quaisquer sinais ou suspeita de infecção, o enfermeiro deve esclarecer que: 

a) o método Ogino Knauss é o método de eleição no período pós-aborto, devendo ser iniciado 

imediatamente desde que o dia em que ocorreu o aborto seja considerado como o primeiro dia do 

ciclo menstrual. 

b) o dispositivo intrauterino - DIU só poderá ser inserido seis meses após o aborto quando se tratar de 

aborto induzido. 

c) os anticoncepcionais hormonais podem ser usados imediatamente após o aborto, podendo ser 

iniciados/administrados entre o dia do esvaziamento uterino e o 5º dia pós-abortamento. 

d) o uso do diafragma é contraindicado no primeiro mês após o aborto devido à necessidade de 

manuseio vaginal durante a sua inserção. 

e) a atividade sexual pode ser retomada tão logo a mulher deseje, sendo aconselhável a dupla proteção 

por meio do uso concomitante das camisinhas feminina e masculina. 

 
6. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em 05.02.2020, A.T., 32 anos, solteira, gestante, II gesta, I para, 

compareceu à unidade de pronto atendimento - UPA, queixando-se de mal-estar, astenia, dor nas 

articulações, rouquidão, presença de manchas avermelhadas e dor abdominal, em cólicas, há duas 

horas. Ao coletar os dados, o enfermeiro foi informado pela gestante de que ainda não iniciara o pré-

natal porque ela havia mudado de cidade há pouco tempo, que seus ciclos menstruais eram regulares, 

com duração de 28 dias e sua última menstruação ocorrera em 25.10.2019. No momento da consulta, 

a idade gestacional (IG) e a data provável do parto (DPP) são, correta e respectivamente: 

a) IG = 145/7 semanas; DPP = 01.07.2020.     

b) IG = 145/7 semanas; DPP = 01.08.2020.     

c) IG 152/7 semanas; DPP = 01.07.2020. 

d) IG 152/7 semanas; DPP = 01.08.2020. 

e) IG 15 semanas; DPP = 01.07.2020. 

 

7. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Continuação do caso clínico da questão anterior: [...] Informou, 

ainda, que havia sido tratada para clamídia há seis meses. Ao exame físico, obteve: temperatura axilar 

= 37,9 °C, pulso = 92 batimentos por minuto, pressão arterial = 112 x 78 mmHg. Frente à positividade 
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observada no teste rápido (TR) para sífilis e aos sinais e sintomas observados, o quadro apresentado é 

sugestivo de sífilis: 

a) primária, e, caso confirmada por meio de teste não treponêmico, a gestante deverá ser tratada com 

Benzilpenicilina benzatina 1,2 milhões UI, intramuscular, em dose única. 

b) latente recente, e, caso confirmada em segundo teste treponêmico e um teste não treponêmico, a 

gestante deverá ser tratada com Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, em dose 

única. 

c) latente tardia, e a gestante deve ser tratada com Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, 

intramuscular, devendo receber a primeira dose imediatamente, e as demais, a cada sete dias. 

d) secundária, e a gestante deve ser tratada, imediatamente, com Benzilpenicilina benzatina 2,4 

milhões UI, intramuscular, em dose única. 

e) secundária, e a gestante deve iniciar o tratamento, imediatamente, com Doxicilina 100 mg, 12/12 

horas, por 30 dias. 

 
8. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em relação à assistência a mulheres vítimas de violência sexual, 

é correto afirmar que: 

a) a profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis não virais está contraindicada em qualquer 

idade gestacional. 

b) o esquema utilizado para a anticoncepção de emergência em caso de violência sexual compreende 

a administração de pílula contendo levonorgestrel e anticoncepcional hormonal injetável mensal, em 

dose única. 

c) independentemente do status vacinal, todas as vítimas de violência sexual devem receber uma dose 

de reforço da vacina contra hepatite B. 

d) a anticoncepção de emergência é eficaz se a vítima tomar as pílulas anticoncepcionais até sete dias 

após a relação sexual desprotegida. 

e) quando ocorrer uso de preservativo, masculino ou feminino, durante o crime sexual é desnecessária 

a imunoprofilaxia para hepatite B. 

 
9. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Ao iniciar o dia de trabalho, o enfermeiro do Núcleo Hospitalar 

de Epidemiologia - NHE, responsável pela vigilância epidemiológica, foi informado de que, durante o 

plantão noturno, foram atendidos no pronto-socorro, entre outras ocorrências: um caso de 

tuberculose pulmonar, com história de hemoptise, que aguardava internação; um caso suspeito de 

sarampo e outro suspeito de hepatite viral (tipo A), que aguardavam resultados de exames; um caso 

de tentativa de suicídio; e um caso de violência doméstica, em que a paciente, agredida pelo marido, 

sofrera escoriações e fratura do antebraço direito. Frente a essa situação, de acordo com o 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro deve notificar à Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS, o mais rápido possível, em até 24 horas, o(s) caso(s): 

a) suspeito de sarampo e de tentativa de suicídio. 

b) de tuberculose pulmonar e o de violência doméstica. 

c) de sarampo, apenas se confirmado por exames, o de tuberculose pulmonar e o de violência 

doméstica. 

d) de sarampo e hepatite, apenas se confirmados por exames, e o de tuberculose pulmonar. 

e) suspeitos e/ou confirmados de sarampo, hepatite viral e de tuberculose pulmonar, o de tentativa 

de suicídio e o de violência doméstica. 
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10. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em um hospital-dia, é utilizada a teoria de enfermagem de 

Hildegard Peplau como referência teórica para subsidiar a assistência de enfermagem prestada a 

pacientes com problemas de saúde mental. Essa teoria tem como tema central (TC) e aplicação à 

prática clínica (APC): 

a) TC = a interação contínua da pessoa com o ambiente e sua participação na manutenção da saúde; 

APC = a saúde como um processo aberto e contínuo, e não ausência de enfermidade, com o cuidado 

de enfermagem planejado com base na perspectiva de saúde e nos cuidados do paciente. 

b) TC = o autocuidado é uma necessidade humana e déficits de autocuidado requerem ações de 

enfermagem; APC = a enfermagem é um serviço humano e os enfermeiros elaboram intervenções para 

oferecer e lidar com atos de autocuidado que mantenham a saúde ou recuperem o indivíduo da 

doença. 

c) TC = as pessoas estão em constante contato com estressores no ambiente; APC = o maior interesse 

da enfermagem é manter o paciente estável por meio da avaliação precisa dos efeitos dos estressores 

ambientais e do auxílio ao paciente nos ajustes necessários para o bem-estar. 

d) TC = o paciente é um indivíduo que precisa de ajuda para atingir a independência; APC = a prática 

de enfermagem é independente, suas funções autônomas são identificadas e são descritos os 

conceitos de autoajuda. 

e) TC = a enfermagem como processo terapêutico, interpessoal e voltado para metas; APC = as 

intervenções de enfermagem estão voltadas ao desenvolvimento da personalidade do paciente para 

uma vida pessoal e comunitária produtiva. 

 
11. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) 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, família e coletividade. 

e) esclarecer à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 

acerca da assistência de Enfermagem. 

 

12. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) O enfermeiro do Programa de Atendimento e Internação 

Domiciliares realizou visita domiciliar programada para M.T., 62 anos, sexo masculino, tabagista, 

portador de diabetes melito tipo 2 há 14 anos. Após realizar a anamnese e o exame físico do paciente, 

utilizando a taxonomia NANDA 2015-2017, estabeleceu, entre outros itens, o seguinte diagnóstico de 

enfermagem: “Perfusão tissular periférica ineficaz relacionada à diabetes melito, conhecimento 

deficiente do processo da doença e tabagismo evidenciada por claudicação intermitente, pulso 

periférico diminuído e cor e sensibilidade da pele alteradas”. 

Esse diagnóstico tem como característica(s) definidora(s): 

a) perfusão tissular periférica ineficaz. 

b) diabetes melito tipo 2. 

c) perfusão tissular perférica ineficaz, diabete melito e conhecimento deficiente do processo da 

doença. 

d) diabetes melito, conhecimento deficiente do processo da doença e tabagismo. 

e) claudicação intermitente, pulso periférico diminuído e cor e sensibilidade da pele alteradas. 



 

www.romulopassos.com.br 28 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

 

13. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) M.P., 65 anos, sexo feminino, com diagnóstico de mieloma 

múltiplo, está internada em tratamento quimioterápico. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro 

constatou, entre outras condições, que a paciente apresentava mucosite oral grau 3, estabelecendo 

como diagnóstico de enfermagem “Mucosa oral prejudicada relacionada à imunossupressão 

evidenciada por úlcera oral, sangramento e xerostomia”. Frente a essa situação, a prescrição de 

enfermagem deve compreender, entre outros cuidados: 

a) a escovação dos dentes e gengivas com escova estreita, de cerdas duras, antes e após as refeições, 

pela manhã e à noite. 

b) o enxague bucal com água oxigenada 10 volumes, antes das refeições. 

c) a realização de bochechos com soro fisiológico, 3/3 horas. 

d) o enxágue bucal com antisséptico oral em veículo alcoólico, 4/4 horas, após cada escovação 

dentária. 

e) a realização de bochechos com água morna antes das refeições, para alívio da xerostomia. 

 
14. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em um hospital universitário foi utilizado o índice de 

segurança técnica de 20% ao ser realizado o redimensionamento da equipe de enfermagem da unidade 

de internação de doenças infecciosas. Esse acréscimo de pessoal tem como propósito: 

a) a cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal. 

b) suprir as exigências técnicas decorrentes da assistência de pacientes em isolamento. 

c) a cobertura de férias e ausências não previstas de funcionários. 

d) suprir as demandas administrativas e da implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem no trabalho do enfermeiro. 

e) a participação do pessoal de enfermagem em programas de educação continuada. 

 

15. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Uma instituição hospitalar adotou o método de planejamento 

estratégico situacional para a reorganização dos serviços, e o enfermeiro técnico responsável técnico 

pelo serviço de enfermagem participa da equipe de coordenação. No momento, está sendo 

desenvolvida a etapa em que a realidade é explicada mediante a seleção de problemas relevantes, 

buscando-se a compreensão mais ampla do motivo pelo qual eles ocorrem e identificando seus nós 

críticos reconhecidos como os centros práticos de ação dentre as principais causas do problema. Essas 

ações caracterizam o momento denominado 

a) explicativo.   
b) tático-operacional.      
c) estabelecimento de prioridades. 
d) estratégico. 
e) estabelecimento do plano operacional. 
 

16. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em consonância com a Política Nacional de Humanização 

(PNH), foi implantado o acolhimento com avaliação e classificação de risco na unidade de pronto-

socorro. Utilizando esse método, após avaliar um paciente com 64 anos de idade, queixando-se de 

lombalgia há seis horas, o enfermeiro deve classificá-lo e identificá-lo com a cor: 

a) verde.   
b) azul.    
c) amarela.   
d) laranja.   
e) vermelha. 
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17. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) A família de I.S., 71 anos, sexo feminino, internada com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca esquerda, solicitou a presença da enfermagem, referindo que a 

paciente estava se sentindo mal. Ao avaliar I.S., o enfermeiro constatou que apresentava confusão 

mental, pele acinzentada, mãos frias e úmidas, leitos ungueais cianóticos, dispneia, tosse incessante 

com expectoração espumosa de cor rósea, em pequena quantidade; presença de estertores à ausculta 

pulmonar, taquicardia e estase jugular. Frente a essa situação, deve solicitar o comparecimento 

imediato do médico, suspeitando se tratar de um caso de: 

a) edema agudo de pulmão e, entre outros cuidados imediatos, posicionar a paciente na posição 
ereta, de preferência com as pernas pendentes sobre a lateral do leito. 
b) infarto agudo do miocárdio, e realizar, imediatamente, um eletrocardiograma de doze derivações. 
c) tamponamento cardíaco e, entre outros cuidados imediatos, colocar a paciente em posição de 
Fowler alto. 
d) edema agudo de pulmão, e colher, imediatamente, sangue arterial para realização de gasometria. 
e) tamponamento cardíaco e, entre outros cuidados imediatos, administrar oxigênio úmido, por 
cateter, em fluxo de 3 litros por minuto. 
 
18. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020)  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 Cincinatti 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. 
 
19. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Ao constatar a parada cardíaca em um indivíduo do sexo 

masculino, 54 anos de idade, obeso, apresentando ritmo chocável, o enfermeiro utilizou, 

imediatamente, um desfibrilador manual monofásico, disponível e pronto para uso. Nessa situação, de 

acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, após solicitar que todos se afastassem do contato 

com o paciente, o enfermeiro deve aplicar: 

a) choque único, na potência mínima de 200J.  
b) choque único, na potência máxima de 360J. 
c) dois choques consecutivos, sendo o primeiro na potência de 360J, e o segundo, na potência de 200J. 
d) dois choques consecutivos, com 1 minuto de intervalo entre eles, sendo o primeiro na potência de 
200J, e o segundo, na potência de 360J. 
e) dois choques consecutivos, com potência de 360J cada. 
 
20. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Vítima de queda de telhado há 30 minutos, sexo masculino, 

38 anos, foi admitido na sala de emergência com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE). 

Ao realizar a avaliação inicial do paciente, o enfermeiro aplicou a escala de coma de Glasgow 

atualizada, com resposta pupilar - ECG-P, obtendo os seguintes escores: O4, V2, M2. Constatou, ainda, 

que nenhuma das pupilas apresentava reação à luz. Frente a essa situação, a pontuação final (P) obtida 

e sua interpretação (I) quanto à gravidade do TCE são: 

a) P = 10; I = leve.        
b) P = 10; I = moderada.        
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c) P = 8; I = grave. 
d) P = 6; I = grave.    
e) P = 6; I = morte cerebral.                                                                                             
 

21. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) M.C., 48 anos, sexo feminino, renal crônica submetida à 

hemodiálise intermitente ambulatorial há dois anos, foi internada com diagnóstico de pneumonia 

lobar. Ao realizar o exame físico da paciente, o enfermeiro constatou que a paciente portava fístula 

arteriovenosa já maturada no antebraço esquerdo. Frente a essa situação, ao prestar assistência de 

enfermagem, o enfermeiro deve considerar que: 

a) a coleta de sangue para dosagem de eletrólitos só deve ser realizada por punção na fístula 
arteriovenosa. 
b) o membro superior esquerdo não deve ser utilizado para a mensuração da pressão arterial. 
c) finalizada a sessão de hemodiálise, deve ser realizado um curativo compressivo no local da punção, 
que será mantido por, pelo menos, 24 horas. 
d) a ausência de frêmito palpável ou de sopro audível no local de acesso venoso para a hemodiálise 
significa que o fluxo sanguíneo está normal. 
e) o membro superior esquerdo sempre deve ser mantido abaixo do nível do coração. 
 

22. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em um hospital de grande porte, a “Incidência de Úlcera por 

Pressão (UP)” foi adotada como indicador de qualidade da assistência para as unidades de internação 

de adultos. Ao realizar seu cálculo, o enfermeiro deve utilizar a equação: 

 

 
 
em que: 
a)  o número de casos novos de pacientes com UP é o número de pacientes que apresentaram UP 
multiplicado pela soma do número de úlceras antigas e potenciais que esses mesmos pacientes possam 
vir a apresentar. 
b) o número de pessoas expostas ao risco de adquirir UP compreende o contingente de pacientes que 
apresentam dependência total dos cuidados de enfermagem. 
c) o número de pessoas expostas ao risco de adquirir UP consiste nos pacientes adultos que, avaliados 
por meio da Escala de Braden, apresentam escores igual ou menor do que 16 pontos. 
d) o período mínimo para o cálculo do índice é de sete dias. 
e) o número de casos novos consiste no número de úlceras novas observadas em pacientes que, 
avaliados anteriormente pela Escala de Braden, apresentaram escores entre 10 e 16 pontos. 
 
23. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020)  Considere a figura a 
seguir, na qual estão apresentados os focos de ausculta cardíaca. 
Ao realizar a ausculta cardíaca em um adulto, o enfermeiro ouvirá 

com maior nitidez os sons que compõem a primeira bulha 

cardíaca (B1), posicionando o diafragma do estetoscópio sobre os 

pontos: 

a) A e C.     

c) B e D.  

b) B e C. 

d) C e D. 

e) A e B. 
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24. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) F.S., 45 anos, 

sexo masculino, portador de sequelas de traumatismo 

cranioencefálico - TCE, está sendo acompanhado pelo 

Programa de Atendimento Hospitalar. Entre outros 

recursos, com o propósito de organizar os dados 

referentes à família do paciente e compreender melhor 

seus processos relacionais, o enfermeiro responsável 

elaborou o genograma apresentado a seguir.  

É correto afirmar que: 

a) C.S, esposa de F.S, é falecida.     

b) A.S e C.H têm um relacionamento conflituoso.  

c) J.R.S é dependente químico. 

d) M.P e C.S são divorciados. 

e) F.P.S e M.S têm um relacionamento harmonioso. 

 

25. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Em 31.01.2020, C.S., 32 anos, sexo feminino, sofreu 

queimaduras de primeiro e segundo graus em 15% da superfície corporal devido à exposição a líquido 

quente, e está internada. Ao cumprir o protocolo assistencial da instituição para esses casos, o 

enfermeiro solicitou a carteira de vacinação da paciente, na qual constavam os seguintes registros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
No que diz respeito à prevenção do tétano, de acordo com o calendário nacional de vacinação que 
compõe o Programa Nacional de Imunização - PNI, o enfermeiro deve: 
a) reiniciar o esquema vacinal com a vacina dT, pois os intervalos entre as doses foram demasiado 
longos, o que não garante imunidade contra a doença. 
b) considerar que o esquema vacinal está completo, sendo desnecessária a aplicação de dose de 
reforço da vacina dupla adulto. 
c) aplicar uma dose de reforço da vacina dT, pois a última dose foi administrada há mais de 10 anos. 
d) aplicar a segunda dose da vacina dTpa e agendar uma dose de reforço após 60 dias. 
e) aplicar a segunda dose da vacina SCR e agendar uma dose de reforço após 30 dias. 
 

26. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Após a análise das situações de risco e dos acidentes de 

trabalho ocorridos com materiais perfurocortantes, a Comissão Gestora Multidisciplinar, da qual 

participam os enfermeiros representantes da Central de Material e Esterilização, da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar e da direção de enfermagem, deve estabelecer as prioridades e propor 

medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes envolvendo as 

seguintes ações: 

I. substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível. 
II. adotar controles de engenharia no ambiente. 
III. adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, 
disponível e tecnicamente possível. 
IV. mudanças na organização e nas práticas de trabalho.  
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A adoção dessas medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia: 
a) IV, III, II, I.   
b) I, II, III, IV.   
c) IV, I, III, II.   
d) III, I, IV, II.   
e) I, III, II, IV.  
     
27. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Considere os aspectos relacionados ao processamento de 

produtos para saúde e assinale a alternativa correta. 

a) O enxágue final de produtos para saúde críticos, utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, 
oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas, deve ser realizado com soro fisiológico 0,9%. 
b) A limpeza automatizada dos produtos para saúde dispensa a inspeção visual com o auxílio de lentes 
intensificadoras de imagem. 
c) Para a esterilização de produtos para a saúde é permitido o uso de embalagens de papel grau 
cirúrgico, kraft e lâminas de alumínio, desde que utilizadas para a proteção do fio de instrumentos 
cortantes. 
d) O CME que utiliza embalagem de tecido de algodão deve possuir um plano com critérios de aquisição 
e substituição do arsenal de embalagem de tecido, mantendo os registros desta movimentação. 
e) O uso de estufas para a esterilização é permitido apenas para o instrumental cirúrgico que deve 
estar acondicionado em caixa metálica com furos. 
 
28. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) A.C.,18 anos, sexo feminino, está internada com diagnóstico 

de cetoacidose diabética. Para a reversão da acidose, entre outros tratamentos, o médico prescreveu: 

 

 
 
 
 
 
Considerando-se que o enfermeiro dispõe de bomba de infusão programada em mililitros por hora 
(ml/h), para administrar corretamente essa medicação a velocidade de infusão deve ser de: 
a) 25 ml/h.        
b) 20 ml/h.   
c) 5 ml/h.   
d) 2,5 ml/h.  
e) 0,2 ml/h.                       
 
29. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) Considere os aspectos aos quais o enfermeiro deve estar 

atento ao prestar assistência de enfermagem a um paciente/cliente em uso de antidepressivos e 

assinale a alternativa correta. 

a) Os antidepressivos tricíclicos (ADT) estimulam a recaptação de neurotransmissores, principalmente 
noradrenalina e serotonina, e, em menor proporção, dopamina, e os efeitos clínicos do tratamento já 
podem ser observados 24 horas após iniciado o tratamento. 
b) Para reduzir o risco de crise hipertensiva, durante o tratamento com inibidores da 
monoaminooxidase (IMAO), está contraindicado o uso de descongestionantes nasais e 
broncodilatadores. 
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c) Pacientes/clientes em tratamento com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) 
devem ingerir dieta pobre em tiramina, evitando alimentos tais como: frios embutidos ou defumados, 
fígado, cerveja e queijos maturados ou envelhecidos. 
d) Os antidepressivos tricíclicos (ADT) inibem os efeitos dos anticoagulantes orais e anticonvulsivantes. 
e) Devido à sua ação anticolinérgica, os antidepressivos tricíclicos (ADT) podem provocar sialorreia, 
diarreia, poliúria e visão turva, entre outros efeitos colaterais. 
 
30. (HCU - UFU/EBSERH/VUNESP/2020) A incontinência urinária (IU), independentemente do tipo, 

tem grande impacto sobre a qualidade de vida das pessoas idosas, gerando, muitas vezes, grande 

constrangimento e induzindo ao isolamento social e à depressão. Na IU de esforço ocorre o: 

a) extravasamento de urina, quase sempre em volumes grandes, pela incapacidade para retardar a 
micção após perceber a sensação de plenitude vesical, e o enfermeiro deve orientar o paciente/cliente 
a evitar a ingestão de grandes quantidades de líquidos quando não houver disponibilidade de 
banheiros acessíveis. 
b) escape de urina, quase sempre em pequenas quantidades, secundário a esforço mecânico sobre a 
bexiga distendida, e, no caso de pacientes/clientes do sexo feminino, o enfermeiro deve esclarecer que 
o tratamento consiste em aplicações locais de estrógenos com creme vaginal a base de estriol, 1 a 2 x 
por semana. 
c) escape de urina relacionado com a incapacidade para usar o vaso sanitário por dano da função 
cognitiva ou física, falta de disposição psicológica ou barreiras no ambiente, e o enfermeiro deve 
orientar o paciente/cliente a fazer adaptações ambientais que facilitem a chegada ao banheiro. 
d) escape involuntário de urina, quase sempre em pequenas quantidades, com aumentos da pressão 
intra-abdominal, e o enfermeiro deve orientar pacientes/clientes portadores desse tipo de IU sobre a 
realização dos exercícios de Kegel para o fortalecimento do assoalho pélvico como uma das formas de 
tratamento. 
e) extravasamento de urina, em volumes grandes variáveis, sem causa aparente, e o enfermeiro deve 
instruir o paciente/cliente a realizar o treinamento vesical estabelecendo pequenos intervalos entre as 
micções e aumentá-los, progressivamente, até atingir três ou quatro horas sem incontinência, 
esclarecendo que durante os episódios de urgência, deve levantar-se ou sentar-se lentamente, ao 
mesmo tempo que tenta contrair a musculatura pélvica. 
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Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019 - Técnico em Enfermagem 
 

Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Paciente de 2 anos de idade, pesando 12 quilos, chega 

ao serviço de saúde com quadro de desidratação e recebe prescrição de soro fisiológico 20 ml/kg de 

peso, para correr em 30 minutos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de soro a ser 

infundida e o gotejamento por minuto que deverá ser programado. 

a) 120 ml e 80 gotas/min.    

b) 150 ml e 100 gotas/min.    

c) 200 ml e 134 gotas/min. 

d) 240 ml e 160 gotas/min. 

e) 250 ml e 180 gotas/min. 

 

2. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A.G., 12 meses de idade, com peso normal para a idade, 

vai receber a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola por via subcutânea. Para a aplicação, a técnica 

de enfermagem seleciona a agulha 13 mm x 4,5 mm que deverá ser inserida a um ângulo, em relação 

à pele, de: 

a) 15°.  b) 30°.   c) 45°.   d) 75°.   e) 90°. 

 

3. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) L.N., sexo feminino, 75 anos de idade, diabética há 12 

anos, relata que, há algum tempo, percebe o ressecamento da pele dos pés e uma diferença de 

temperatura de um pé em relação ao outro. Essa observação: 

a) não tem significado clínico para o acompanhamento da diabetes. 

b) aponta a instalação de alteração musculoesquelética. 

c) representa alteração vascular relacionada à diabetes. 

d) caracteriza a presença de infecção fúngica. 

e) pode indicar a presença de infecção bacteriana. 

 

4. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) M.R., sexo masculino, 78 anos de idade, tem tido crises 

frequentes de angina pectoris, e, junto com familiares, é orientado sobre cuidados para a prevenção 

destas. Entre os cuidados, ele deverá 

a) alternar as atividades diárias com períodos de repouso. 

b) fracionar as alimentações em maiores porções e menor frequência. 

c) ingerir chá verde, preto ou mate nos intervalos das refeições. 

d) manter-se sempre bem agasalhado mesmo em temperaturas amenas. 

e) utilizar descongestionantes nasais de rotina para manter as vias aéreas pérvias. 

 

5. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) R.S., sexo masculino, três anos de idade, portador de 

asma brônquica, com crises respiratórias frequentes. A família é orientada sobre cuidados para a 

prevenção dessas crises; entre eles, evitar: 

a) exercícios respiratórios.     

b) a exposição ao sol.  

c) ingestão de líquidos. 

d) exposição ao fumo. 

e) atividades físicas regulares. 
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6. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) R.M., sexo masculino, 40 anos de idade, chegou ao pronto 

atendimento com quadro de desconforto respiratório intenso, tendo sido medicado com 

broncodilatador por nebulização. O técnico de enfermagem, nessa situação, deve realizar 

obrigatoriamente: 

a) massagem de conforto no paciente para aliviar o estresse causado pela crise respiratória grave. 

b) monitoramento da frequência cardíaca e respiratória antes e depois da administração do 

broncodilatador. 

c) estímulo ao paciente para ingestão de alimentos sólidos para evitar enjoos e náuseas. 

d) posicionamento do paciente com a cabeça elevada e os membros inferiores pendentes. 

e) restrição de líquidos e controle hídrico nas primeiras 24 horas após a medicação. 

 

7. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) O técnico de enfermagem deve participar das atividades 

educativas a respeito da prevenção do câncer de colo uterino, enfatizando que: 

a) o primeiro sintoma desse tipo de câncer é o aparecimento de corrimento vaginal. 

b) a citologia oncótica é o exame preventivo que, se realizado a cada dois anos, impede o adoecimento 

das mulheres. 

c) o uso de métodos hormonais de contracepção tem efeito protetor, quando utilizado por longos 

períodos. 

d) durante a gestação, a coleta de material para o exame Papanicolau deve ser evitada pelo risco de 

abortamento. 

e) a vacinação contra papilomavírus humano contribui para a redução da mortalidade por essa causa 

em mulheres jovens. 

 

8. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) D.M., sexo feminino, 27 anos de idade, 6ª semana de 

gestação, comparece à UBS para coleta dos exames de rotina do pré-natal. Sobre a finalidade desses 

exames, assinale a alternativa correta. 

a) Hemoglobina e hematócrito: identificar anemia. 

b) VDRL: identificar infecção treponêmica e outras ISTs. 

c) Teste de Coombs: identificar o tipo sanguíneo do feto. 

d) Fator Rh: identificar o tipo sanguíneo da mãe e do feto. 

e) Urocultura: identificar alterações bioquímicas da urina. 

 

9. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) J.R., 21 anos, sexo feminino, sintomática respiratória, vai 

colher escarro para diagnóstico de tuberculose pulmonar, devendo ser orientada pela técnica de 

enfermagem para a coleta do material. Em relação ao número de amostras e ao momento da coleta, 

está correto solicitar: 

a) duas amostras colhidas no momento da identificação, na unidade de saúde. 

b) duas amostras, sendo uma no momento da identificação e a outra na manhã seguinte, ao acordar, 

antes de levantar da cama. 

c) duas amostras, sendo uma no momento da identificação e a segunda, na manhã seguinte, ao 

acordar, após lavar a boca só com água. 

d) apenas uma amostra, pela manhã, após fazer desjejum e higiene, incluindo escovação de dentes e 

bochecho com antisséptico oral. 

e) três amostras, colhidas num mesmo momento, cada uma com um único esforço de tosse, 

diretamente no pote adequado. 
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10. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Após uma pequena cirurgia, havia secreção e sangue 

intimamente aderidos ao instrumental utilizado no procedimento. Sobre o processo de preparação do 

instrumental prévio à esterilização, assinale a alternativa correta. 

a) O material deve ser retirado da sala cirúrgica imerso em solução germicida. 

b) Os detergentes enzimáticos têm a função de desinfecção do material. 

c) A imersão em detergente enzimático facilita a remoção de matéria orgânica. 

d) A matéria orgânica aderida não interfere no processo de esterilização. 

e) As pinças devem estar fechadas quando imersas no detergente enzimático. 

 

11. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Numa central de material, o expurgo é o ambiente em 

que ocorre: 

a) a esterilização dos artigos críticos e semicríticos. 

b) o empacotamento dos materiais para esterilização. 

c) a inspeção e a etiquetagem para esterilização. 

d) a guarda do material estéril, separado por categorias. 

e) a limpeza prévia dos materiais para o processo de esterilização. 

 

12. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Uma clínica instituiu, por medida de economia, que, no 

preparo das pacientes para o exame ginecológico, somente seria utilizado avental e/ou lençol se a 

paciente o solicitasse. D.A., que é técnica de enfermagem, procurou sua supervisora para discutir a 

eticidade da medida e explicou corretamente que o Código de ética dos profissionais de enfermagem: 

a) apoia tal medida porque ela não oferece risco à dignidade ou de danos à saúde das pacientes. 

b) apoia a medida porque a enfermagem deve ser exercida com autonomia. 

c) apoia a medida, desde que a enfermagem cumpra o dever de orientar a paciente sobre as novas 

regras do preparo. 

d) contraria a medida porque é dever da enfermagem respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade 

da pessoa. 

e) permite que os profissionais decidam, de acordo com sua consciência, sobre sua participação nos 

procedimentos propostos. 

 

13. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Um paciente regressou do hospital após cirurgia 

torácica com um dreno cujos controles serão realizados pela equipe de assistência domiciliar. Entre os 

cuidados necessários, a técnica de enfermagem tem de observar que: 

a) o frasco coletor deve ser mantido na altura da linha média do tórax. 

b) a cada 24 horas, deve-se realizar a troca do frasco de drenagem, de maneira asséptica. 

c) a coluna de líquido no interior do frasco coletor não deve oscilar. 

d) durante a troca do frasco de drenagem, a extensão do dreno deve permanecer aberta. 

e) enquanto estiver com o dreno, o paciente deve ser mantido no leito sem deambular. 

 

14. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Para aplicar uma massagem de conforto em uma 

paciente, a técnica de enfermagem deve exercer pressão manual sobre o músculo: 

a) trapézio, responsável pelo movimento de elevação dos ombros. 

b) grande dorsal, cuja função é levar os braços para trás. 

c) peitoral maior, que permite o deslocamento dos braços para frente. 

d) oblíquo externo, que inclina o tórax para frente. 

e) grande dentado, que auxilia no processo da respiração. 
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15. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Um dos objetivos da visita domiciliar ao recém-nascido 

na primeira semana de vida é a avaliação dos fatores de risco para o bebê. Um dos critérios para essa 

classificação é o baixo peso ao nascer, considerado quando o recém-nascido tem: 

a) menos que 3.500 gramas.     

b) entre 3.499 e 3.001 gramas.  

c) entre 3.000 e 2.801 gramas. 

d) entre 2.800 a 2.501 gramas. 

e) menos que 2.500 gramas. 

    

16. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Os pais de recém-nascidos devem ser alertados para 

reconhecer sinais de perigo ou de alerta de doenças, entre os quais: 

a) choro alto quando molha a fralda.     

b) regurgitação a cada mamada.     

c) recusa em se alimentar. 

d) fezes amolecidas e esverdeadas. 

e) manchas arroxeadas na região lombar. 

 

17. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) W.D., sexo masculino, 28 anos de idade, vai a trabalho 

para a Bolívia e recebeu, pela primeira vez, a vacina contra febre amarela, com a recomendação de 

que só poderá viajar dez dias após a vacinação. Esse período de espera é necessário para: 

a) afastar a possibilidade de ocorrência de reações adversas durante a viagem. 

b) aguardar a formação de anticorpos necessários à defesa do vacinado. 

c) permitir a reprodução dos antígenos vacinais para estímulo das defesas. 

d) eliminar os antígenos vacinais injetados mediante a vacinação. 

e) desaparecer por completo os eventuais efeitos locais da vacinação. 

 

18. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) De 01 janeiro a 28 de dezembro de 2018, no Estado de 

São Paulo, foram reportados 3.315 casos suspeitos de febre amarela. Considerando os casos 

confirmados, 499 (92,8%) são autóctones e 35 (6,5%) importados. (Centro de Vigilância Epidemiológica 

Prof. Alexandre Vranjac. Boletim Epidemiológico Febre Amarela, dezembro 2018. Adaptado) De acordo 

com os conceitos da epidemiologia, nesse relato, os casos foram considerados importados quando: 

a) o vírus causador era procedente de outros países. 

b) o indivíduo adoeceu em outro país. 

c) o doente mora fora do país. 

d) o doente foi infectado fora do Estado de São Paulo. 

e) o doente foi diagnosticado fora do Estado de São Paulo. 

 

19. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Todo caso suspeito de febre amarela deve ser 

prontamente comunicado por telefone, fax ou e-mail às autoridades porque: 

a) tem risco de dispersão para outras áreas. 

b) é uma doença grave, transmissível pessoa a pessoa. 

c) os exames para confirmação são desnecessários. 

d) o tratamento é específico e controlado. 

e) os sintomas desaparecem rapidamente. 
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Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019 - Técnico em Enfermagem 
 

Professora Kelly Coelho 

1. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) R.V., 78 anos de idade, sexo feminino, encontra-se 

acamada há poucas semanas e recebe a visita domiciliar do técnico de enfermagem para orientação 

da família sobre cuidados com a pele e prevenção de úlceras por pressão. Frente a essa situação, é 

correto afirmar que: 

a) durante a hidratação da pele, as áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas devem ser 

massageadas. 

b) a massagem deve ser realizada durante o banho, nas áreas com a possibilidade de haver vasos 

sanguíneos danificados ou pele frágil. 

c) a pele deve ser protegida da exposição à umidade excessiva através do uso de produtos de barreira, 

de forma a reduzir o risco de lesão por pressão. 

d) a pele deve ser limpa sempre que estiver suja, sendo recomendado o uso de água fria ou gelada 

para reduzir a irritação e o ressecamento da pele. 

e) os colchões de redistribuição de pressão devem ser recomendados para minimizar o contato da pele 

com a umidade de transpiração e incontinência. 

 

2. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O médico prescreveu 20 UI de insulina NPH a uma 

paciente que se encontra na sala de observação. Na unidade de saúde, há disponível a insulina prescrita 

em frasco de 100 UI/ml, mas com seringas de 3 ml. Quanto de insulina deverá ser aspirado? 

a) 0,1 ml.      b) 0,2 ml.   c) 0,3 ml.    d) 0,4 ml.      e) 0,5 ml. 

 

3. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) N.S., sexo feminino, 42 anos de idade, egressa de 

internação hospitalar de 14 dias, recebe cuidados de enfermagem domiciliares pelo técnico de 

enfermagem da Atenção Básica. Ela está com uma ferida limpa, resultante da retirada de um cateter 

venoso central de inserção periférica de longa permanência (PICC) na veia cefálica, coberto por um 

curativo de filme de poliuretano (curativo transparente). Esse curativo deverá ser trocado: 

a) diariamente, após o banho. 

b) quando a ferida cicatrizar completamente. 

c) em até sete dias, se permanecer limpo. 

d) a cada dois dias, após limpeza com soro fisiológico. 

e) a cada 21 dias, se não houver sinais de infeção. 

 

4. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A.L., cinco meses de idade, recebeu uma dose de vacina 

BCG-ID e a primeira dose da vacina contra hepatite B na maternidade. Aos dois meses de idade recebeu 

as doses de VIP, pentavalente (DTP+Hib+HB), rotavírus, pneumocócica 10 valente e, aos três meses 

recebeu a primeira dose de vacina meningocócica C. Em seguida, a família mudou-se de cidade, 

causando atraso no esquema vacinal da criança. Hoje, aos cinco meses e uma semana, é trazida à UBS 

e a conduta correta em relação à vacinação é: 

a) reiniciar o esquema de vacinação com VIP, pentavalente e pneumocócica. Suspender a vacinação 

contra rotavírus. 

b) reiniciar o esquema de vacinação com VIP, pentavalente e pneumocócica e rotavírus. 

c) aplicar a segunda dose contra rotavírus e meningite C. Agendar as doses de VIP, pentavalente, 

pneumocócica para quando completar seis meses de idade. 
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d) aplicar as doses previstas para os quatro meses e acrescentar a dose de meningite C prevista para 

os cinco meses. 

e) aplicar apenas a vacina contra meningite C. Agendar as demais para o mês seguinte. 

 

5. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Uma criança é atendida na unidade de pronto 

atendimento e dispensada para administração do Soro de Reidratação Oral - SRO no domicílio. A 

farmácia da unidade está em falta com envelopes de SRO e a mãe precisa ser orientada a prepará-lo e 

administrá-lo da seguinte forma: 

a) 1 litro de água filtrada e fria, uma colher de cafezinho de sal e duas de açúcar. Oferecer na 

mamadeira. b) 1 litro de água filtrada e fria, 1 colher de cafezinho de sal e uma de açúcar. Oferecer um 

copo a cada hora. 

c) 1 litro de água filtrada e fria ou suco de frutas, uma colher se sobremesa de sal e uma de açúcar. 

Oferecer de forma contínua. 

d) 1 litro de água filtrada e morna, 1 colher de cafezinho de sal e uma de sopa de açúcar. Oferecer na 

mamadeira a cada 30 minutos. 

e) 1 litro de água filtrada e fria, 1 colher de cafezinho de sal e uma de sopa de açúcar. Oferecer 

continuamente às colheradas. 

 

6. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) 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. 

    

7. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) C.D., sexo feminino, 16 anos de idade, procura a UBS 

para saber o que é dupla proteção para relações sexuais. A resposta correta a essa dúvida é o uso de: 

a) anticoncepção de emergência sempre que esquecer do contraceptivo oral rotineiro. 

b) preservativo masculino e feminino, concomitantemente. 

c) dois métodos anticoncepcionais de barreira de modo intercalado. 

d) preservativo masculino ou feminino associado a outro método anticoncepcional. 

e) um método de anticoncepção associado à vacinação contra HPV. 

 

8. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Z.K., sexo feminino, 70 anos de idade, se recusa a tomar 

a vacina anual contra influenza. Na argumentação a favor da vacinação, o técnico de enfermagem deve 

enfatizar que a vacina: 

a) é produzida com vírus atenuados, o que garante reações frequentes, porém, de baixa intensidade. 

b) pode causar gripe leve, mas previne as pneumonias que são a causa de morte mais prevalente entre 

idosos. 

c) oferece 100% de proteção contra gripes, resfriados e é um potente protetor contra as crises de asma. 

d) é segura e as reações pós-vacinação são restritas a pessoas que apresentam comorbidades como 

asma ou outras doenças respiratórias prévias. 

e) não contém vírus vivos, portanto, não causa gripe. Poucas pessoas apresentam manifestação pós-

vacinal que são benignas e autolimitadas. 
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9. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) R.N., sexo masculino, 76 anos de idade, viúvo há seis 

meses, e desde então mudou-se para a casa da filha mais nova que também morava sozinha. Na visita 

à Unidade de Saúde, para controle de rotina da pressão arterial, a filha comenta com o técnico de 

enfermagem que o pai vem diminuindo progressivamente o apetite, mostrando-se desinteressado por 

todas as coisas que antes o distraiam e ocupavam seu tempo. Além disso, refere que o mesmo 

apresenta insônia. Frente a essa situação, o técnico de enfermagem deve encaminhar R.N. para 

avaliação médica, pois os sinais e sintomas mencionados são sugestivos de: 

a) acidente vascular encefálico.     

b) depressão.        

c) demência senil.  

d) desnutrição.     

e) transtorno de ansiedade.    

 

10. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) No processo de envelhecimento, a osteomalacia e 

osteoporose estão relacionadas ao metabolismo ósseo, no qual a vitamina D tem papel essencial. Uma 

das fontes dessa vitamina é a síntese cutânea, que é desencadeada: 

a) pelo aumento do consumo de frutas cítricas, pelo menos três vezes ao dia. 

b) pela exposição diária ao sol por, no mínimo, 15 minutos em horários adequados. 

c) pela redução do consumo de gorduras saturadas e insaturadas. 

d) pelo consumo regular de leite e derivados, que favorece a absorção dessa vitamina. 

e) pela prática de exercícios físicos de resistência que aceleram a síntese dessa vitamina. 

 

11. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) L.M., sexo feminino, 65 anos de idade, compareceu, 

acompanhada pela família, ao acolhimento da Unidade Básica de Saúde onde faz o acompanhamento 

da diabetes há cinco anos. Queixou-se que, ao amanhecer, apresentou sudorese. A família informou 

que no dia anterior, L.M. estava indisposta, com recusa do jantar, porém havia recebido a dose regular 

da insulina NPH, conforme prescrição médica. Considerando se tratar de um episódio de hipoglicemia, 

além dos cuidados com a paciente, a família deverá ser orientada sobre o reconhecimento dos sinais 

dessa intercorrência que também incluem: 

a) diarreia profusa e vômitos. 

b) aumento da sede e anúria.     

c) sensação de apreensão e palpitação.  

d) mucosas secas e taquipneia. 

e) anorexia e verborragia. 

 

12. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Na semana que se encerrou, um determinado 

município apresentou condições de umidade relativa do ar muito baixas, temperatura em declínio, 

associadas à concentração de poluentes devido ao elevado uso de veículos automotores no mesmo 

período. Essas são condições que favorecem o aumento imediato de: 

a) hepatites virais.      

b) doenças respiratórias.     

c) doenças gastrintestinais. 

d) diarreias. 

e) dengue. 
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13. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Durante a campanha de vacinação em uma 

comunidade, um veículo de comunicação local resolveu fotografar e divulgar a atuação da equipe de 

enfermagem. De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem: 

a) é direito do profissional recusar sua filmagem, fotografia e exposição nas mídias sociais durante o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

b) é proibida a filmagem, fotografia e exposição nas mídias sociais dos profissionais durante o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

c) é dever do profissional utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais para divulgar o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

d) é proibido incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem na divulgação de seu 

desempenho profissional nas mídias sociais. 

e) é dever do profissional posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes situações em que 

haja exposição das suas atividades profissionais nas mídias sociais. 

 

14. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O princípio da integralidade da assistência à saúde 

está presente na seguinte situação: 

a) as famílias com maior grau de vulnerabilidade social receberam mais visitas domiciliares no mês do 

que as demais. 

b) todas as pessoas que procuraram a Unidade Básica de Saúde da Família no dia D de vacinação foram 

atendidas sem qualquer discriminação. 

c) menos de 5% das pessoas que procuraram o acolhimento da Unidade Básica de Saúde no mês 

necessitaram de encaminhamento a outros serviços de saúde. 

d) durante a campanha de vacinação, os idosos foram submetidos a exames odontológicos para 

investigação de lesões sugestivas de câncer de boca. 

e) a Unidade Básica de Saúde orienta a comunidade, realiza busca ativa de sintomáticos respiratórios, 

diagnostica casos novos de tuberculose e os trata até a cura. 

 

15. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti 

é de responsabilidade conjunta da comunidade e dos profissionais de saúde, devendo ser realizado 

com base no conhecimento científico existente a respeito desse vetor. A esse respeito, está correto 

afirmar que: 

a) o Aedes aegypti é responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, entre outras. 

b) a transmissão dos vírus ao ser humano ocorre pela picada do inseto e pelo contato com seus ovos. 

c) a infecção do mosquito ocorre tanto na sua fase larvar como na fase alada. 

d) o uso de repelentes pode ser utilizado sobre as roupas, mas nunca diretamente sobre a pele. 

e) a pulverização de inseticidas em ambientes fechados aumenta a agressividade dos insetos. 

 

16. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Paciente recém-chegado de uma região endêmica 

para esquistossomose apresenta a doença em estágio avançado. Ele tem histórico de varizes esofágicas 

com eventual sangramento, cuja evidência pode ser observada na cor das fezes que, nessa situação, 

se apresentam: 

a) esverdeadas.        

b) amareladas.  

c) acobreadas.  

d) vermelho-vivo. 

e) escurecidas ou pretas. 
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17. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Paciente, portador de tuberculose bacilífera, em 

tratamento há 30 dias, retorna à unidade relatando não ter percebido qualquer alteração no padrão 

de tosse desde o início o tratamento. Ao ser encaminhado para a coleta de amostra de escarro para 

controle de tratamento, recebe as orientações necessárias do técnico de enfermagem. A esse respeito, 

está correto afirmar que: 

a) a coleta deve ser feita no banheiro dos usuários do serviço, com portas e janelas fechadas. 

b) o escarro deve ser colhido após um esforço para tossir, com ênfase da força na faringe, onde se 

concentra a maior parte da secreção. 

c) o frasco para coleta do escarro é inespecífico, podendo ser utilizado o mesmo tipo utilizado para 

coleta de urina, desde que a tampa seja de pressão. 

d) a amostra deve ser coletada em local aberto, de preferência ao ar livre ou em condições adequadas 

de biossegurança. 

e) na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório, esta poderá ser conservada em 

geladeira comum até no máximo dois dias. 

 

18. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Durante o ciclo de esterilização em autoclave 

convencional, o técnico de enfermagem deverá estar atento às condições do equipamento que, para 

um ciclo efetivo de 30 minutos, deverão ser de pressão de 1 atm acima da pressão atmosférica e de 

temperatura de ebulição da água igual a: 

a) 121 °C.  b) 128 °C.  c) 130 °C.  d) 131 °C.  e) 132 °C. 

 

19. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A respeito do recipiente coletor de material 

perfurocortante na sala de vacina, é correto afirmar: 

a) quando atingir o limite de 2/3 de sua capacidade total, deve ter o saco plástico interno substituído 

por outro vazio, manualmente. 

b) na ausência de suporte próprio na parede, deve ficar deixado no piso lavável da sala de 

procedimentos. c) quando o nível de preenchimento atingir 3/4 (três quartos) da capacidade, deve ser 

vedado com tampa resistente à punctura, ruptura ou vazamentos e encaminhado ao destino final. 

d) todos os recipientes coletores devem ser identificados com o símbolo padronizado e subscrito com 

o alerta “INFLAMÁVEL” antes da sua destinação final. 

e) deve receber para descarte apenas as agulhas desconectadas das seringas, após o reencape manual 

ou por outra tecnologia apropriada. 

 

20. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A assistência de enfermagem na sala de recuperação 

pós-anestésica - SRPA deve estar voltada à segurança, recuperação do paciente e prevenção de 

complicações. Nessa situação, está correto afirmar que: 

a) normalmente, o cliente apresenta-se hipotérmico, em vista da ação depressora do sistema nervoso 

- provocada pelo anestésico. Providenciar bolsas de água quente sob os pés para aquecê-lo. 

b) visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e/ou agitados devido à ação dos 

anestésicos, faixas de contenção devem ser aplicadas nos membros inferiores, superiores e abdome. 

c) os pacientes que receberam anestesia geral devem ser posicionados em decúbito dorsal, com 

cabeceira elevada de 60 a 90º para prevenir refluxo esofágico e aspiração de vômitos. 

d) na SRPA, na primeira hora, o controle dos sinais vitais é realizado de 15 em 15 minutos; se estiver 

regular, de 30 em 30 minutos. 

e) visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e/ou agitados devido à ação dos 

anestésicos, as camas devem ser colocadas junto às paredes da sala, mantendo apenas um lado livre 

para acesso dos profissionais de saúde. 
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UNIFESP/VUNESP/2019 - Enfermeiro 
 

Professora Fernanda Barboza 

1. (UNIFESP/VUNESP/2019) Vítima de acidente de trânsito, transportada pelo SAMU, deu entrada no 

pronto-socorro. A enfermeira foi informada pelo profissional da unidade de resgate que havia suspeita 

de fratura de zigomático à esquerda. Esse osso se localiza: 

a) no tórax.         

b) na mão.    

c) no quadril. 

d) no pé.   

e) na face. 

 

2. (UNIFESP/VUNESP/2019) Assinale a alternativa correta a respeito da técnica de punção arterial para 

a coleta de sangue para gasometria. 

a) Após a realização do procedimento o local da punção deve ser monitorado para verificar a ocorrência 

de sangramento. 

b) É desejada a presença de bolhas de ar no sangue coletado porque auxiliam na estabilidade dos gases 

dissolvidos no material que compõe a amostra. 

c) Quando o paciente apresenta fístula ou shunt arteriovenoso no antebraço, a punção para coleta de 

sangue deve ser realizada nessas estruturas. 

d) Imediatamente após a punção, a aplicação de calor na região previne complicações tais como a 

vasoconstrição da artéria e a formação de hematoma. 

e) A colocação da seringa com o material coletado em banho de gelo resulta em alterações 

significativas nas tensões dos gases dissolvidos no sangue, o que compromete a qualidade do 

resultado. 

 

3. (UNIFESP/VUNESP/2019) Considere a etapa de ausculta pulmonar durante a realização do exame 

físico do tórax em paciente adulto e relacione as duas colunas de modo a tornar verdadeira a 

associação entre o tipo de ruído adventício e suas principais características. 

 

Ruído adventício Principais características 

a Atrito pleural I 

Pode ser reproduzido esfregando-se uma mecha de cabelo entre os 

dedos, próximo a orelha. De modo geral não desaparecem com a 

tosse ou mudança de posição. 

b Crepitações II 

Ruído semelhante a um estalo ou “roçar entre dois pedaços de 

couro”. É mais intenso na inspiração. Com frequência está associado 

à pneumonia, entre outras afecções. 

c Sibilos III 

Ruídos musicais ou sussurrantes decorrentes da passagem do ar por 

vias aéreas estreitadas. São frequentemente associados à asma e 

broncoconstrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 

a) a - I; b - II; c - III.         

b) a - II; b - III; c - I. 

c) a - III; b - II; c - I. 

d) a - II; b - I; c - III. 

e) a - I; b - III; c - II. 
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4. (UNIFESP/VUNESP/2019) A prescrição médica é: Penicilina Cristalina 1.500.000 UI, SF 0,9% 50 ml, 

correr em 30 minutos. Na unidade de internação estão disponíveis frascos de Penicilina Cristalina com 

5.000.000 UI, frascos de SF 0,9% com 100 ml e equipos de microgotas. Considerando-se que a 

enfermeira utilizará 8 ml de diluente para preparar o medicamento, o volume a ser retirado do frasco 

(V) e o gotejamento da solução (G) deverão ser, respectivamente, de: 

a) V = 2,4 ml; G = 17 micro gotas por minuto.    

b) V = 3 ml; G = 106 micro gotas por minuto.    

c) V = 0,3 ml; G = 35 micro gotas por minuto. 

d) V = 2,4 ml; G = 106 micro gotas por minuto. 

e) V = 3 ml; G = 17 micro gotas por minuto. 

 

5. (UNIFESP/VUNESP/2019) Vítima de queimadura por chá quente há seis horas, 59 anos, sexo 

feminino, compareceu a unidade de saúde para realização de curativo. Ao examiná-la a enfermeira 

constatou a presença de área dolorosa na face anterior do antebraço direito, com presença de eritema 

intenso, sem formação de bolhas, medindo, aproximadamente, 14 cm de comprimento por 6 cm de 

largura. Nesse caso, considerando a presença de dor intensa ao toque, para a proteção da área afetada 

é correta a utilização de: 

a) pomada com colagenase.       

b) curativo com alginato de cálcio.     

c) película biológica natural. 

d) curativo de hidrogel. 

e) curativo de carvão ativado. 

 

6. (UNIFESP/VUNESP/2019) No centro cirúrgico, paciente masculino, 60 anos, já sedado, está sendo 

submetido à sondagem vesical de demora com sonda vesical de Folley. Atualmente, recomenda-se que 

para o enchimento do balão de retenção o profissional de enfermagem utilize: 

a) água destilada, para evitar dificuldades no momento da retirada do cateter. 

b) soro fisiológico 0,9%, pois devido seu pH semelhante ao da bexiga, a presença do cateter se torna 

menos agressivo. 

c) solução contendo antibióticos, com o objetivo de prevenção da infecção do trato urinário. 

d) solução contendo ácidos graxos essenciais, para auxiliar na recuperação do tecido uretral e vesical 

lesionados. 

e) antisséptico à base de clorexedina, para a prevenção de cistite irritativa devido a longa permanência 

do cateter na bexiga. 

 

7. (UNIFESP/VUNESP/2019) M.J. 24 anos, casada há um ano, gestante com 6 2/7 semanas de idade 

gestacional, compareceu à consulta de enfermagem de pré-natal. Ao realizar o teste rápido para sífilis 

a enfermeira constatou que o resultado do exame era positivo. Frente a essa situação, de acordo com 

o preconizado pelo Ministério da Saúde (2013), a enfermeira deve orientar a usuária e: 

a) iniciar, imediatamente, o tratamento da gestante para sífilis primária. 

b) convocar o marido de M.J. para avaliação diagnóstica para sífilis e iniciar, imediatamente, o 

tratamento da gestante para sífilis terciária. 

c) iniciar o tratamento da gestante e seu marido para sífilis secundária. 

d) encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco para avaliação, tratamento e 

acompanhamento. e) coletar amostra de sangue da gestante para realização do exame de VDRL e 

solicitar o comparecimento de seu marido para avaliação diagnóstica para sífilis. 
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8. (UNIFESP/VUNESP/2019) Entre outros fatores, por estar associado a uma melhor interação mãe-

bebê, menor mortalidade neonatal e menor risco de hemorragia materna, a Organização Mundial da 

Saúde recomenda que: 

a) o uso de drogas para indução do parto seja evitado. 

b) o recém-nascido seja mantido sobre o abdômen materno após receber todos os cuidados iniciais 

pós nascimento. 

c) a vitamina K e o nitrato de prata sejam administrados ao RN imediatamente após o nascimento. 

d) o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida do bebê. 

e) o pai participe do parto e do nascimento do bebê. 

 

9. (UNIFESP/VUNESP/2019) Ao realizar a consulta de enfermagem em pediatria, como uma das 

medidas para a prevenção da anemia ferropriva (MS, 2005), o enfermeiro deve prescrever e/ou 

orientar a administração de sulfato ferroso para crianças na faixa etária de: 

a) 7 a 12 anos. 

b) 2 a 7 anos. 

c) 6 a 18 meses. 

d) 2 a 12 meses. 

e) 0 a 6 meses. 

 

10. (UNIFESP/VUNESP/2019) G.C., 1 ano de idade, acabou de receber gesso pélvico-podálico para 

tratamento clínico ortopédico e está de alta. A enfermeira deve orientar seus pais e cuidadores, entre 

outros cuidados, quanto à importância de: 

a) na cama, manter o aparelho gessado apoiado em superfície rígida até secar totalmente. 

b) observar os dedos dos membros engessados quanto a evidência de inchaço ou alterações em sua 

coloração. 

c) auxiliar a secagem do gesso aplicando ar quente com a ajuda de um secador de cabelos. 

d) evitar a deformação do gesso úmido manuseando-o somente com as pontas dos dedos. 

e) manter o aparelho gessado coberto com lençol e manta para diminuir a sensação de frio que o gesso 

úmido proporciona. 

 

11. (UNIFESP/VUNESP/2019) P.P.; 5 anos, masculino, está internado com diagnóstico de insuficiência 

cardíaca grave. Constatando que no plano terapêutico para a criança existe a prescrição de furosemida, 

a enfermeira deve prescrever como cuidado de enfermagem, entre outros itens: 

a) observar sinais de hiper-hidratação, como o edema de face, causada pela retenção de potássio. 

b) registrar o débito urinário assim que o medicamento for administrado. 

c) desestimular a ingestão de alimentos ricos em potássio. 

d) observar sinais de hipercalemia como: arritmia cardíaca, vômitos e bradicardia. 

e) oferecer o medicamento em jejum, pois é mal absorvido pelo trato gastrintestinal. 

 

12. (UNIFESP/VUNESP/2019) A única solução permitida na mesma via em que é administrado um 

hemocomponente é: 

a) o soro fisiológico 0,9%. 

b) a soro glicofisiológico. 

c) a solução de Ringer Lactato. 

d) o soro glicosado 5%. 

e) o manitol 20%. 
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13. (UNIFESP/VUNESP/2019) De acordo com a atualização das Diretrizes da American Heart 

Association - AHA (2015), para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiopulmonar de 

emergência (ACE), a frequência (F) e a profundidade (P) das compressões aplicadas em um bebê em 

parada cardiorrespiratória são, respectivamente, de: 

a) F = no máximo 160 compressões por minuto; P = no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do 

tórax.  

b) F = no mínimo 80 compressões por minuto; P = no máximo 1/3 da circunferência do tórax. 

c) F = no mínimo 100 compressões por minuto; P = no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do 

tórax. 

d) F = no máximo 160 compressões por minuto; P = no máximo 1/3 da circunferência do tórax. 

e) F = no mínimo 100 compressões por minuto; P = no máximo 1/4 da circunferência do tórax. 

 

14. (UNIFESP/VUNESP/2019) V.C., 70 anos, masculino, é portador de doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e está internado. Ao analisar seu prontuário verifica-se que a enfermeira registrou, 

entre outros itens, o seguinte diagnóstico de enfermagem: “comprometimento da troca gasosa 

relacionada com a desigualdade da ventilação-perfusão”. Frente a esse diagnóstico, a prescrição de 

enfermagem deverá compreender, entre outros cuidados: 

a) realizar banho no leito, para evitar a dispneia por esforço. 

b) oferecer líquidos com espessante, para reduzir o risco de broncoaspiração. 

c) estimular o uso contínuo de meias de compressão, para prevenir a embolia pulmonar. 

d) iniciar controle hídrico, para evitar a hiper-hidratação e edema pulmonar. 

e) instalar a oximetria de pulso, para monitorar a saturação de oxigênio. 

 

15. (UNIFESP/VUNESP/2019) J.R., 64 anos, masculino, portador de diabetes mellitus há 11 anos, 

compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de enfermagem. Durante o exame 

físico, ao realizar o exame dos pés, a enfermeira utilizou um diapasão de 128 Hz para a avaliação da 

sensibilidade vibratória. O uso correto desse instrumento compreende o posicionamento: 

a) do cabo do diapasão sobre a 1ª, 3ª e 5ª cabeças dos metatarsos. 

b) da ponta do diapasão sobre a superfície plantar da falange distal do hálux, 2º e 4º pododáctilos. 

c) da ponta do diapasão sobre a falange proximal do hálux. 

d) do cabo do diapasão sobre a falange distal do hálux. 

e) da ponta do diapasão perpendicularmente à pele, sobre o maléolo lateral. 

 

16. (UNIFESP/VUNESP/2019) Observe a figura a seguir. 

Ao realizar o exame físico de uma vítima de queda de escada, com 

suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), a enfermeira 

observou que o paciente apresentava resposta semelhante à 

representada na figura, denominada como postura. 

a) em decorticação, que ocorre quando há lesões no diencéfalo, 

mesencéfalo ou na ponte. 

b) em descerebração, significando lesão no sistema nervoso 

central no trato corticoespinal. 

c) em descerebração, significando lesão no diencéfalo, mesencéfalo ou na ponte. 

d) em decorticação que ocorre quando há disfunção em nível supratentorial: regiões da cápsula interna 

ou tálamo. 

e) em decorticação, que ocorre quando há lesão no sistema nervoso central no trato corticoespinal. 
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17. (UNIFESP/VUNESP/2019) E.M., 57 anos, feminino foi internada para cirurgia de aneurisma da aorta 

abdominal. Durante a madrugada que antecedia o procedimento seu acompanhante solicitou a 

presença da enfermeira que constatou que a paciente apresentava dor lombar intensa e persistente, 

localizada na região média do abdome e pressão arterial decrescente, quando comparada às medidas 

anteriores. Frente a esse quadro, solicitou avaliação médica imediata, pois os sinais e sintomas 

apresentados eram sugestivos de: 

a) infecção do trato urinário superior.    

b) trombose arterial. 

c) ruptura do aneurisma. 

d) infecção do trato urinário inferior. 

e) embolia arterial. 

 

18. (UNIFESP/VUNESP/2019) Vítima de ferimento por arma de fogo na coxa direita foi admitido na 

sala de emergência, com suspeita de lesão da artéria femural. Apresenta sinais e sintomas compatíveis 

com choque hipovolêmico moderado. Entre outros cuidados de enfermagem, o enfermeiro deve: 

a) monitorar os padrões hemodinâmicos a cada 30 minutos. 

b) estabelecer acesso venoso de grosso calibre. 

c) aplicar uma ampola de vitamina K, por via intramuscular. 

d) colocar o paciente em posição de Sims. 

e) garrotear o membro afetado acima do orifício de entrada do projétil. 

 

19. (UNIFESP/VUNESP/2019) Em atividade de lazer um indivíduo sofreu amputação traumática de 

dedo anular da mão direita. Ainda no local recebeu os cuidados de primeiros socorros e foi levado ao 

hospital. Para que seja possível o reimplante, a parte amputada deverá ser encaminhada junto com a 

vítima e transportada: 

a) envolta em pano limpo ou gaze estéril, sobre gelo, em caixa de isopor. 

b) em frasco contendo solução preparada com 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal de cozinha e, 

se possível, resfriada. 

c) em bolsa plástica contendo água limpa ou soro fisiológico, acondicionado em isopor contendo bolsa 

de água quente. 

d) em frasco contendo solução preparada com 1 litro de água morna e 1 colher de chá de sal de cozinha. 

e) em bolsa plástica limpa, seca, fechada e, se possível, resfriada. 

 

20. (UNIFESP/VUNESP/2019) Paciente com 6 anos de idade foi submetido à tonsilectomia. No período 

pós-operatório, até que esteja totalmente acordado, deve ser mantido: 

a) em decúbito ventral ou lateral. 

b) na posição de Trendelenburg reverso. 

c) na posição de Jackknife. 

d) na posição de Trendelenburg. 

e) na posição litotômica. 

 

21. (UNIFESP/VUNESP/2019) Assinale a alternativa correta a respeito da esterilização de produtos 

para a saúde, considerando o determinado pela RDC nº 15/2012 (ANVISA) que dispõe sobre requisitos 

de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. 

a) Para a autoclave assistida por bomba de vácuo a realização de teste de Bowie & Dick é obrigatória 

uma vez por semana. 
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b) É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 20 litros em unidades básicas 

de saúde e ambulatórios. 

c) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito em todas as 

cargas, em pacote que deve ser posicionado no centro do equipamento. 

d) O uso de papel Kraft, papel toalha, e lâminas de alumínio como embalagens utilizadas para a 

esterilização deve seguir o descrito e padronizado por Procedimento Operacional Padrão (POP). 

e) Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde. 

 

22. (UNIFESP/VUNESP/2019) Em uma unidade de clínica médica, onde é aplicada a sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE), a enfermeira está elaborando o plano de cuidados de enfermagem 

para um paciente recém admitido. Considerando as fases do processo de enfermagem, é correto 

afirmar que a enfermeira executa, nesse momento, a etapa de: 

a) planejamento de enfermagem.     

b) implementação.  

c) avaliação de enfermagem. 

d) coleta de dados. 

e) diagnóstico de enfermagem. 

 

23. (UNIFESP/VUNESP/2019/Atualizada) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (MS, 

2020),  a vacina papiloma vírus humano (HPV) deve ser administrada para: 

a) meninas e meninos de 9 a 15 anos, em duas doses com intervalo de seis meses entre elas. 

b) meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos em duas doses com intervalo de seis meses entre 

elas. 

c) meninas de 11 a 13 anos, em três doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda 

dose e 60 meses entre a segunda e terceira doses.  d) meninas e meninos de 11 a 13 anos, em três 

doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose e seis meses entre a segunda e 

terceira doses. 

e) meninas de 9 a 19 anos, em três doses, com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda 

doses e 6 meses entre a segunda e terceira doses. 

 

24. (UNIFESP/VUNESP/2019) Com o objetivo de promover a segurança em procedimentos cirúrgicos 

o Ministério da Saúde recomenda a utilização da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS, 

que deve ser aplicada na unidade de centro cirúrgico. Considere as fases em que esse instrumento 

deve ser aplicado e o tipo de informação coletada e relacione as duas colunas de modo a tornar 

verdadeira essa associação. 

 

RUÍDO ADVENTÍCIO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

A Antes da indução anestésica I 

Confirmação sobre o paciente: 

 Identificação do paciente 

 Local da cirurgia a ser feita 

 Procedimento a ser realizado 

 Consentimento informado 

realizado 

B Antes de iniciar a cirurgia II 

Revisão da enfermagem: 

 Instrumental cirúrgico 

corretamente esterilizado? 
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 Alguma preocupação em 

relação aos equipamentos? 

C 
Antes de o paciente sair da sala 

cirúrgica 
III 

O enfermeiro confirma verbalmente 

com a equipe se as biópsias estão 

identificadas e com o nome do 

paciente. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) a - II; b - III; c - I.          

b) a - III; b - II; c - I.   

c) a - II; b - I; c - III. 

d) a - I; b - II; c - III. 

e) a - I; b - III; c - II. 

 

25. (UNIFESP/VUNESP/2019) Preocupado com os custos hospitalares, o gerente de enfermagem vem 

acompanhando os relatórios mensais de custos da unidade há 14 meses. O acompanhamento desses 

documentos em particular permitirá, entre outros itens, que o gerente de enfermagem: 

a) avalie o desempenho individual do pessoal de enfermagem. 

b) determine o “custo-padrão” ideal da assistência à saúde. 

c) conheça o padrão de consumo de materiais da unidade. 

d) proponha o dimensionamento adequado da equipe de enfermagem para o setor. 

e) realize a auditoria da assistência de enfermagem da unidade. 

 

26. (UNIFESP/VUNESP/2019) Em três consultas de enfermagem consecutivas de uma criança com dois 

anos de idade, a enfermeira constatou a presença de equimoses, hematomas e lesões em diferentes 

estágios de cicatrização nas costas, nádegas, coxas e face. A mãe da criança, mesmo sem ser 

perguntada, justificou as marcas dizendo que “a criança vivia caindo”. Suspeitando se tratar de um 

caso de violência física contra a criança a enfermeira decidiu, entre outras ações, realizar visita 

domiciliaria para avaliação da situação. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em tais 

situações os profissionais de saúde devem comunicar, obrigatoriamente: 

a) a delegacia de polícia da região.     

b) o Ministério Público.      

c) o Conselho Tutelar da localidade. 

d) a Vara de Família do Poder Judiciário. 

e) o Conselho Municipal de Saúde. 

 

27. (UNIFESP/VUNESP/2019) Ao chegar à unidade de enfermagem, uma paciente que seria submetida 

a uma cirurgia eletiva confirmou seus dados de identificação, entre eles nome e sobrenome. No 

entanto informou que desde criança costumava ser chamada por apelido e assim o preferia. 

Imediatamente, a profissional de enfermagem registrou seu apelido em campo próprio nos seus 

documentos de identificação e em sua pulseira de identificação, passando a tratá-la com o nome 

desejado. Frente a essa situação, é correto afirmar que a profissional de enfermagem: 

a) infringiu o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ao passar a utilizar nome do paciente 

diferente do constante em seu documento oficial de identificação. 

b) atendeu aos princípios norteadores da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Brasil, 2007). 
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c) colocou em risco a segurança da paciente ao utilizar um nome diferente do que consta em seu 

documento oficial de identificação. 

d) cumpriu o determinado nos princípios organizativos do SUS. 

e) cometeu um ato de negligência ao registrar nos documentos de internação/identificação da 

paciente diferente do que consta em seu Registro Civil. 

 

28. (UNIFESP/VUNESP/2019) No âmbito da equipe de enfermagem, é de competência privativa do 

enfermeiro os procedimentos de: 

a) punção de artéria periférica para coleta de sangue e enteroclisma. 

b) sondagem vesical e coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau. 

c) punção de veia periférica em membros inferiores e punção de artéria periférica para coleta de 

sangue.  

d) coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau e enteroclisma. 

e) administração de dieta por sonda nasoenteral e sondagem vesical. 

 

29. (UNIFESP/VUNESP/2019) Conforme protocolo, durante atendimento de L.E., 59 anos, sexo 

feminino, vítima de agressão sexual, a enfermeira solicitou diversos exames laboratoriais. Orientou 

detalhadamente a paciente e seu acompanhante sobre quais exames estavam sendo solicitados, o 

material necessário para sua realização e os procedimentos necessários para sua obtenção. Esclareceu 

todas as dúvidas apresentadas pela paciente e acompanhante e, a seguir, solicitou a autorização da 

usuária para iniciar a coleta. Ao agir dessa forma a enfermeira atende ao princípio de bioética de: 

a) autonomia. 

b) integralidade. 

c) não maleficência. 

d) equidade. 

e) confidencialidade. 

 

30. (UNIFESP/VUNESP/2019) De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR32), é correto 

afirmar que: 

a) o empregador deve vedar o uso de calçados de saltos altos em unidades de terapia intensiva e de 

pronto socorro. 

b) a higienização das vestimentas utilizadas nos serviços de tratamento intensivo é responsabilidade 

do trabalhador. 

c) a comunicação imediata, ao responsável pelo local de trabalho, de incidente com possível exposição 

a agentes biológicos fica a critério do(s) trabalhador(es) envolvido(s). 

d) os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual 

e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. 

e) a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho são de responsabilidade do 

trabalhador da saúde que deles faz uso. 
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Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019 - Enfermeiro 
 

Professora Polyanne Aparecida 

1. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem: 

a) envolve três construtos, a saber: o autocuidado, as deficiências do autocuidado e prognóstico de 

enfermagem. 

b) destaca a importância do envolvimento do profissional no cuidado para possibilitar a melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

c) se desenvolve por meio de uma sucessão regular de ações, denominada de “Operações do Processo 

Tecnológico da Prática de Enfermagem”, sendo estas categorizadas em três passos. 

d) inclui “operações de gerência”, nas quais são estabelecidos o diagnóstico e a evolução de 

enfermagem. 

e) requer a execução do esquema de um sistema de enfermagem que corresponda à implementação 

do controle do processo de enfermagem, caracterizada como “esboço para operações regulatórias”. 

 

2. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Sobre o Planejamento e a Programação de 

Enfermagem, é correto afirmar que: 

a) podem ser desenvolvidos por quaisquer profissionais de nível superior, com especialização em 

administração em saúde, nas instituições que praticam modelos de gestão descentralizados e 

inovadores. 

b) por força de lei federal, estão incluídos no planejamento e na programação das instituições e 

serviços de saúde. 

c) são instrumentos indicados quando os serviços e instituições de saúde pretendem pleitear 

acreditações internacionais, mas não são exigidos nas acreditações nacionais. 

d) costumavam ser praticados na década de 1990, quando a Ideologia do Planejamento dominava a 

Administração em Enfermagem, mas hoje caíram em desuso. 

e) precisam ser feitos pelos órgãos executivos municipais e publicados nos editais de seleção de 

organizações sociais que gerem serviços de saúde. 

 

3. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde interpelou a 

mãe de uma paciente que estava filmando, com o telefone celular, o atendimento que era prestado à 

sua filha, pois aquela pretendia documentar a postura corajosa da menina na campanha de vacinação, 

no blog que mantinha sobre as atividades da filha. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, o enfermeiro estava: 

a) certo porque tem o direito de negar-se a ser exposto em mídias sociais durante o desempenho de 

suas atividades profissionais. 

b) errado porque a unidade básica de saúde é um ambiente público de prestação de serviços e não há 

restrição de captura de imagem dos profissionais, apenas dos clientes e, no caso, o próprio cliente fazia 

as imagens. 

c) errado porque, embora a atuação profissional fosse documentada e o profissional fosse identificado, 

o foco da filmagem era a atitude da criança. 

d) errado porque as relações entre o cliente e o profissional devem se dar com a maior transparência 

possível e, se não há nada a esconder, não há problema em gravar as imagens do profissional em 

atividade. 
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e) certo porque o direito de imagem sobre o que acontece nos serviços de saúde públicos é do poder 

executivo que os provê, podendo este inclusive auferir benefícios pecuniários sobre a exploração dessa 

imagem, não podendo cedê-la a particulares sem licitação prévia. 

 

4. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Sobre a Supervisão em Enfermagem, é correto afirmar 

que, na atualidade: 

a) destaca-se a importância de reorientar a sua ação para o cuidado integral em saúde, cujo aspecto 

central está na interação entre trabalhadores de enfermagem e a equipe de saúde, em prol de 

intervenções resolutivas, restritas ao âmbito da saúde coletiva. 

b) ao exercê-la, o enfermeiro mobilizado para a reorganização das práticas de saúde com ênfase no 

cuidado precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de saúde 

de cada usuário, colocando a perspectiva coletiva do cuidado em segundo plano. 

c) tem o papel de dirigir, orientar e adequar o serviço, de forma a alcançar resultados que prezem pela 

qualidade, na motivação da equipe a buscar soluções de problemas de forma a perseguir o aumento 

contínuo da produtividade e a preservação dos empregos da equipe sob sua liderança. 

d) a promoção da integralidade por ela fortalecida não pode se efetivar mediante o processo de 

articulação do cuidado entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais, a partir da prática 

da referência e contrarreferência dos usuários, para continuidade dos cuidados, na rede de atenção, 

porque ainda não há conhecimento disponível suficiente para implementar esta estratégia. 

e) uma das características indispensáveis para a sua efetivação, a comunicação, com foco no 

entendimento e na empatia, pode se refletir nos diferentes sentidos compreendidos no seu exercício; 

principalmente a comunicação horizontalizada, que é uma potente ferramenta para a promoção de 

decisões compartilhadas, o que favorece a efetividade do trabalho em equipe. 

 

5. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A enfermeira Julia, do Ambulatório do Hospital 

Universitário, olhou para a sala de espera e viu João, um estudante de graduação em Enfermagem, 

conversando com Celso, o seu professor, ao lado de Dona Clarice e sua filha, clientes da unidade, que 

acabavam de lhes pedir informação sobre a localização da Sala de Vacinas. João, que estava próximo 

de um cartaz no qual se lia “Centro de Imunizações” acima de uma flecha, indicou-lhes a direção a 

seguir. Julia o convidou, então, a comparecer à sua sala, onde haviam combinado que ela lhe 

concederia entrevista para a sua pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. Na perspectiva do 

processo de trabalho em Enfermagem, nesta situação: 

a) Celso é instrumento do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”, e Dona Clarice e sua filha 

são meios do processo de trabalho “Assistir em Enfermagem”. 

b) o cartaz é instrumento do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”, e João é agente do 
processo de trabalho “Pesquisar em Enfermagem”. 

c) Julia é o objeto do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”, e João é a finalidade do 

processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”. 

d) o TCC é o produto do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”, e Dona Clarice e sua filha são 

a finalidade do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”. 

e) Julia é a finalidade do processo de trabalho “Pesquisar em Enfermagem”, e Celso é o produto do 

processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”. 

 

6. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O uso de padronizações na organização do trabalho em 

Enfermagem: 

a) depende do envolvimento da equipe multiprofissional na sua elaboração para que as ações em 

conjunto atendam aos objetivos a que se propõe um serviço de saúde. 
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b) abrange a adoção de protocolos assistenciais, que privilegiam o trabalho individual, sendo uma das 

estratégias da enfermagem para atuação em situações complexas. 

c) retira a diversidade nas formas de prestar o cuidado e favorece o empobrecimento da criatividade 

do profissional na realização de atos assistenciais. 

d) não garante a ausência de situações em que profissionais desconhecem os protocolos ou sabem da 

sua existência, mas não os aplicam na prática. 

e) evidencia a superação da contradição entre a padronização das ações e a individualização do 

cuidado. 

 

7. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): 

a) apesar de ter sido um conhecimento introduzido no Brasil na década de 1990, ainda apresenta 

grande lacuna entre a produção científica e sua aplicabilidade na prática diária do enfermeiro. 

b) é a nomenclatura atualmente adotada para as terminologias - processo de enfermagem, processo 

de cuidado, metodologia do cuidado, processo de assistir, consulta de enfermagem, acolhimento, 

triagem e atendimento de enfermagem. 

c) é o objetivo do trabalho do enfermeiro: aplicar um método científico para o planejamento das ações 

de enfermagem. 

d) é uma atividade que se realiza de modo deliberado, sistemático e individualizado, segundo as 

características do sujeito a ser assistido, nos locais onde a prática do cuidado de enfermagem se dá de 

forma prolongada e contínua. 

e) teve sua implantação nas instituições de saúde tornada obrigatória pelo Cofen desde 2014, mas 

ainda existem várias dificuldades para a sua execução. 

 

8. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) As Conferências Nacionais de Saúde: 

a) começaram a ser realizadas nos anos 1940, mas, só na 8ª edição, em 1986, nelas foi proposto, com 

participação popular, o Sistema Único de Saúde. 

b) deveriam ser realizadas a cada quatro anos, mas sofreram várias interrupções na sua periodicidade 

devido às dificuldades financeiras para sua organização, considerando-se as dimensões do evento. 

c) sempre dedicaram especial atenção à enfermagem, reconhecendo seu valor estratégico para a 

implementação das políticas públicas de saúde. 

d) realizadas nos últimos oito anos atentaram para as questões da jornada de 30 horas de trabalho 

para a Enfermagem e para a aposentadoria especial dos enfermeiros. 

e) trataram da saúde da população rural com prioridade sobre a saúde da população urbana, no 

período da República Velha. 

 

9. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O texto constitucional de 1988 enuncia como uma das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde a “participação da comunidade”, garantida mediante a: 

a) manifestação da população em eventos sobre saúde realizados em logradouros públicos. 

b) nomeação de líderes comunitários como assessores nos gabinetes dos secretários de saúde. 

c) eleição de representantes de trabalhadores de saúde como delegados nas conferências municipais, 

estaduais e nacional de saúde. 

d) integração de representantes dos usuários dos serviços de saúde em órgãos colegiados decisórios. 

e) participação de representantes de sindicatos de trabalhadores de empresas produtoras de artefatos 

para o cuidado em saúde na formulação dos planos nacionais de saúde. 
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10. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Das políticas públicas em saúde, uma em particular 

atua em três frentes: propõe mudanças na organização dos serviços, institui a formação dos recursos 

humanos e garante o protagonismo dos usuários dos serviços de saúde. Essa é a Política Nacional de: 

a) Humanização.   

b) Promoção da Saúde.   

c) Recursos Humanos. 

d) Educação Popular em Saúde. 

e) Regulação do Sistema Único de Saúde. 

 

11. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Uma das atividades centrais na Estratégia Saúde da 

Família é a visita domiciliar, constituindo ao mesmo tempo um instrumento de diagnóstico e de 

intervenção. Assim, ela deve ser contextualizada no plano terapêutico, tendo como princípio 

fundamental estar centrada na: 

a) higiene.  

b) segurança.   

c) doença.  

d) família.  

e) coleta de dados. 

 

Professora Fernanda Barboza 

12. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) 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. 

 

13. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Transportar o paciente na posição de 

recuperação/confortável, de acordo com a suspeita diagnóstica e/ou sintomas prioritários (ex: em 

decúbito elevado quando tiver dispneia, em decúbito lateral quando estiver vomitando, em decúbito 

lateral esquerdo quando estiver grávida), é uma medida para o socorro de urgência de paciente com: 

a) hemorragia gástrica alta.     

b) hipertensão intracraniana.     

c) dor abdominal não traumática. 

d) síndrome compartimental. 

e) pneumotórax aberto. 

 

14. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Uma criança de quatro anos de idade é trazida à 

Unidade Básica de Saúde após ter sofrido uma picada de escorpião no tornozelo direito. Queixa-se de 

dor local de grande intensidade. Nessa situação, o tratamento indicado é de analgesia local ou 
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sistêmica, indicada por médico. Cabe à enfermagem a observação do paciente, devendo estar atenta 

ao aparecimento de sintomas de manifestações sistêmicas do envenenamento como: 

a) parestesia no membro afetado.       

b) agitação psicomotora.   

c) rigidez abdominal. 

d) petéquias. 

e) disúria. 

 

15. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Quadros convulsivos são indicativos de alterações 

neurológicas. Sobre eles, é correto afirmar que: 

a) crises convulsivas ou epilépticas podem ser manifestação de um processo patológico sistêmico 

reversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central. 

b) o estado de mal epiléptico é a ocorrência de crises epiléticas prolongadas (acima de 10 minutos) ou 

repetitivas, persistindo por 50 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre 

os eventos. 

c) a crise generalizada tônico-clônica (CGTC) raramente ultrapassa 15 minutos de duração e é a mais 

comum das manifestações. 

d) as crises mioclônicas podem ser seguidas de arreflexia, rigidez, bradicardia acentuada e hipotensão, 

bradipneia ou apneia, podendo ocorrer edema pulmonar e arritmias ventriculares. 

e) medidas para evitar a mordedura da língua e lesões dentárias durante as crises objetivam prevenir 

a ocorrência de lesão macroglóssica e broncoespasmo. 

 

16. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A hipoglicemia, cuja medida capilar é expressa por 

valores menores que 60 mg/dL, pode resultar em sinais e sintomas como: 

a) tremores, sudorese e epistaxis.    

b) palidez, taquicardia e encoprese.    

c) tonturas, cefaleia e exantema. 

d) fraqueza, parestesias e artralgias. 

e) distúrbios visuais e rebaixamento da consciência. 

 

17. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) J.M., sexo feminino, 64 anos de idade, diabética, em 

uso de insulina NPH. Para o êxito do tratamento, é essencial que ela conheça as propriedades do 

medicamento, entre elas: 

a) a insulina NPH é de ação ultrarrápida, devendo ser aplicada sempre que o paciente ingerir refeição 

de maior índice glicêmico. 

b) quando aplicada nos braços e pernas, deve ser, preferencialmente, próximo às articulações, que são 

locais de maior fluxo sanguíneo. 

c) é contraindicada a administração da insulina NPH por via intramuscular, podendo acarretar 

lipodistrofia e necrose tecidual. 

d) a aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas. A velocidade de 

absorção, entretanto, é mais rápida no abdômen. 

e) a aplicação da insulina NPH, se administrada à noite ou associada a hipoglicemiantes orais, pode 

aumentar o risco de hiperglicemia em jejum, pela manhã. 
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18. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) D.J., sexo feminino, 57 anos de idade, com diabetes 

descontrolada e sobrepeso, descontente com a própria condição de saúde, pede ajuda para o 

autocuidado. Nessa situação, é correto afirmar que, para o sucesso do plano terapêutico, alguns 

aspectos deverão ser observados, entre eles: 

a) todos os objetivos e metas deverão ser estabelecidos a priori, de modo a responsabilizar o cliente 

pelo sucesso do plano. 

b) a escolha das prioridades e a definição de metas deverão ser pactuadas entre cliente e profissional 

de saúde. 

c) a investigação do padrão alimentar deve se restringir ao paciente, pois a condição de descontrole da 

doença é individual. 

d) a perda de peso acelerada deve ser valorizada, pois indica forte adesão do paciente ao plano 

terapêutico. 

e) a escolha de alternativas ao consumo de açúcar refinado deve ser discutida com o paciente, 

podendo-se estimular o uso do mel ou açúcar mascavo. 

 

19. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019/Atualizada) M.A., sexo masculino, 58 anos de idade, 

com sobrepeso moderado, sedentário, nos últimos três contatos com o serviço de saúde, apresentou 

pressão sistólica entre 130 e 139 mmHg e pressão diastólica entre 85 e 89 mmHg. Ele é conduzido à 

consulta de enfermagem, que tem o objetivo de orientar as modificações do estilo de vida - MEV, 

capazes de modificar o curso da hipertensão arterial nesse estágio. De acordo com a 8ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial (2020) e o Ministério da Saúde (2013), na consulta de enfermagem, 

pacientes nas condições de saúde de M.A. devem ser orientados a: 

a) fazer, no mínimo, 30 min/dia de atividade física moderada, em 5 a 7 dias da semana. 

b) iniciar, exercícios físicos diários, com ênfase nos anaeróbicos de esforço. 

c) evitar qualquer atividade física, sob risco de agravar sua condição e lesar órgãos-alvo. 

d) reduzir o tabagismo e cessar o consumo de bebidas alcoólicas e energéticas. 

e) alterar o padrão alimentar, reduzindo o teor calórico e o número de refeições diárias. 

 

20. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Uma dona de casa chega ao serviço de saúde com 

queimadura no antebraço e na mão direita causada por gordura quente. No local, verifica-se a 

formação de bolhas róseas úmidas e dolorosas. Essas características permitem classificar a queimadura 

como de: 

a) primeiro grau, porque atingiu menos de 10% da superfície corporal. 

b) primeiro grau, porque atingiu a pele superficialmente e sem gravidade. 

c) segundo grau, porque atingiu a epiderme e parte da derme, causando dor. 

d) segundo grau, porque atingiu membro superior incluindo a mão. 

e) terceiro grau, porque atingiu músculos e vasos, o que dá cor rósea às lesões. 

 

21. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Em feridas venosas crônicas, há correspondência entre 

o diagnóstico, segundo a terminologia CIPE, e a intervenção de enfermagem, no seguinte caso: 

a) hipergranulação e desidratação do local. 

b) eritema e execução de desbridamento. 

c) corpo estranho na ferida e remoção de sujidades dela com jato de água ou soro fisiológico. 

d) crosta na ferida e monitoramento dos sinais e sintomas de infecção no local. 

e) descamação da pele e incentivo ao aumento da ingestão de líquidos. 
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22. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Ao pegar um envelope de material esterilizado para 

realizar um curativo, o enfermeiro conferiu o rótulo no qual constava o nome do produto, o método 

de esterilização e o nome do responsável. Não havia o número de lote ou a data do processamento do 

material. Nessa situação, o enfermeiro deve: 

a) solicitar ao responsável que complemente a informação do rótulo, antes de utilizar o material. 

Orientá-lo para o preenchimento completo. 

b) considerar a frequência de ciclos de esterilização de material na unidade, presumindo a data do 

processamento. 

c) utilizar o material, desde que a embalagem apresente fita marcadora com as listras evidenciadas. 

d) avaliar, visualmente, a integridade da embalagem. Não havendo sinais de violação, utilizar o material 

se o curativo for aberto. 

e) encaminhar o material para novo ciclo de limpeza e esterilização e orientar o responsável para o 

preenchimento completo do rótulo. 

Professora Kelly Coelho 

23. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Leia o texto com atenção e responda às questões de 

números 23 e 24. K.F., sexo feminino, 1 ano e 8 meses de idade, é trazida pela mãe à Unidade de Saúde 

da Família com dificuldade para respirar. Tosse pouco há três dias. A criança não tem histórico de 

doenças respiratórias, está com as vacinas em dia e compareceu a todas as consultas de rotina, 

conforme agendamento. Ela está frequentando a creche há três semanas. Ao exame físico de K. F., a 

enfermeira deve estar atenta ao(s) sinal(is) de gravidade do quadro evidenciado(s) por: 

a) eliminação de secreção nasal e inapetência.  b) dispneia e tiragem subcostal.    

c) tosse com ausência de sibilância.                            d) febre ≤ 38 °C. 

e) taquipneia e obstrução nasal. 

 

24. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Em relação ao calendário vacinal, K.F. deverá receber 

as vacinas: 

a) Sarampo-Caxumba-Rubéola e VOP aos três anos. 

b) VOP, DTP e tetraviral aos quatro anos.   

c) VOP e DTP aos quatro anos. 

d) Febre amarela e Pentavalente (DTP+Hib+HB) aos cinco anos. 

e) VIP e Pentavalente (DTP+Hib+HB) aos cinco anos. 

 

25. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Organização das caixas térmicas de uso diário nas salas 

de vacina deve obedecer a regras que garantem o alcance e a manutenção das condições adequadas 

para a finalidade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

a) As bobinas reutilizáveis ambientadas (0 °C) devem ser colocadas nas laterais internas da caixa, 

monitorando a temperatura interna até atingir o mínimo de +1 °C. 

b) As bobinas reutilizáveis são consideradas ambientadas quando se forma a névoa branca sobre elas, 

o que corresponde à temperatura 0 °C. 

c) As bobinas reutilizáveis devem ser trocadas sempre que necessário, quando a temperatura máxima 

ultrapassar +8 °C. 

d) O monitoramento da temperatura interna da caixa deve ocorrer no início e no final do período de 

trabalho e registrado em formulário próprio. 

e) Ao final do dia de trabalho, as bobinas devem retornar à geladeira, e as caixas devem passar por 

lavagens e secagens, mantendo-as bem fechadas até o próximo uso. 
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26. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A influenza é uma doença respiratória infecciosa de 

origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam 

fatores ou condições de risco para as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, 

gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras 

condições clínicas especiais). Para redução desse risco, desde 1999, são realizadas campanhas de 

vacinação cuja meta, para os grupos elegíveis para a vacinação, é de: 

a) 85%, pelo menos.    d) 95%, pelo menos. 

b) 87%, pelo menos.    e) 100%. 

c) 90%, pelo menos.  

 

27. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A reintrodução do vírus do sarampo no território 

brasileiro colocou os serviços de saúde em alerta. É de responsabilidade das equipes de saúde 

reconhecer, prontamente, os sinais e sintomas típicos desse agravo. Entre eles: 

a) febre moderada ao entardecer.   

b) linfoadenopatia retroauricular e occipital.   

c) dores articulares e musculares intensas. 

d) placas pseudomembranosas branco-acinzentadas na faringe. 

e) manchas brancas aderidas na região interna da mucosa oral. 

 

28. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Na consulta de pré-natal de baixo risco, o enfermeiro 

avalia a presença de edema na gestante. Está correta a correlação entre achados, anotação (-,+,++ ou 

+++) e conduta, descrita em: 

a) edema ausente, (-), orientar repouso no leito e uso de meias elásticas durante a gestação para que 

o edema não se instale. 

b) edema em apenas um dos membros inferiores, com dor e/ou sinais flogísticos, (+++), agendar 

consulta de rotina para avaliação médica. 

c) edema limitado aos membros inferiores, com hipertensão, (++), orientar repouso em decúbito 

lateral esquerdo, investigar presença de movimentos fetais e verificar sinais de pré-eclâmpsia. 

d) edema de tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso, (-), orientar repouso no leito e 

encaminhar para avaliação médica. 

e) edema generalizado em face, tronco e membros, (+++), recomendar repouso no leito. Se não 

melhorar em sete dias, encaminhar para avaliação médica. 

 

29. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) No caso de hemorragia gestacional, um cuidado a ser 

implementado na preparação para o transporte, entre outros, é: 

a) monitorar frequentemente o nível de dilatação do colo do útero. 

b) pesquisar rompimento da artéria uterina. 

c) oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 96%. 

d) avaliar e garantir a permeabilidade das vias aéreas. 

e) posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo, sob aquecimento. 

 

30. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Para as atividades preventivas do câncer de colo de 

útero, o enfermeiro recorre aos conhecimentos da história natural desse agravo, que contribui para a 

identificação de determinantes, manifestações da doença e orientação de condutas. Nesse contexto, 

assinale a alternativa correta.  

a) O fumo é um determinante direto desse tipo de câncer, agindo com maior intensidade quanto maior 

for o consumo diário. 
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b) A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero. 

c) A infecção pelo HPV, um fator indireto, é prevenível por meio da vacinação. Em mulheres já 

infectadas, não é tratável, mas pode curar espontaneamente. 

d) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são sempre sintomáticas, tendo como principais 

sintomas sangramento vaginal, leucorreia e dor pélvica. 

e) A vacinação de mulheres com pelo menos duas doses de vacinas anti-HPV elimina a necessidade da 

prevenção secundária por meio dos exames de citologia oncótica.  



 

www.romulopassos.com.br 60 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

Prefeitura de Suzano SP/VUNESP/2019 - Enfermeiro 
 

Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao ministrar curso de atualização em procedimentos de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiopulmonar de emergência (ACE) para técnicos 

de enfermagem, o enfermeiro deve enfatizar que, frente a uma criança com sete anos de idade, em 

parada cardíaca, a frequência (F) e a profundidade (P) das compressões torácicas devem ser de 

a) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. 

b) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = pelo menos 50% do diâmetro anteroposterior do tórax. 

c) F = 80 a 120 compressões por minuto; P = pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. 

d) F = 80 a 100 compressões por minuto; P = pelo menos 50% do diâmetro anteroposterior do tórax. 

e) F = 90 a 140 compressões por minuto; P = pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. 

 

2. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Na área externa de uma unidade básica de saúde - UBS, 

enquanto aguardava consulta, P.C., 64 anos, hipertenso, “desmaiou” e enquanto alguém solicitava 

ajuda, as pessoas que estavam ao seu lado o transportaram para dentro da unidade. Chegando ao 

local, o enfermeiro realizou a avaliação primária da vítima, desenvolvendo as seguintes avaliações: 

I. permeabilidade de via aérea (VA). 

II. ventilação. 

III. responsividade e expansão torácica. 

IV. estado neurológico. 

V. estado circulatório. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta com que essas ações devem ser realizadas. 

a) I, II, III, IV, V.          b) III, II, I, IV, V.  

c) II, V, III, I, IV.          d) V, IV, III, II, I. 

e) III, I, II, V, IV. 

 

3. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Em consonância com a Política Nacional de Humanização, 

a maternidade local implantou o acolhimento com classificação de risco na unidade de pronto-socorro. 

Ao realizar o atendimento de uma gestante ansiosa, com queixa de disúria e polaciúria, apresentando 

temperatura axilar = 38,6 °C, pressão arterial = 130 X 82 mmHg, o enfermeiro deve classificá-la com a 

cor:  

a) laranja, para atendimento diretamente na sala de admissão do centro obstétrico, em até 15 minutos. 

b) amarela, para atendimento no consultório médico ou da enfermeira obstetra, em até 30 minutos, 

atentando para a prioridade do atendimento. 

c) verde, para atendimento por médico ou enfermeiro obstetra, de acordo com a ordem de chegada, 

em até 120 minutos. 

d) azul, para atendimento médico, por ordem de chegada em, no máximo, 120 minutos. 

e) vermelha, para atendimento médico, preferencialmente em sala de emergência, em até 15 minutos. 

 

4. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao realizar o transporte manual de cargas em uma 

empresa de produtos químicos, ocorreu o vazamento de embalagem de soda cáustica em pó, um 

produto classificado como base forte, que se derramou sobre o antebraço, hemitórax e coxa à direita 

do trabalhador. Sentindo que o produto queimava, foi levado por colegas à unidade de pronto 

atendimento - UPA, para atendimento. Ao receber a vítima, após se proteger, o enfermeiro deve: 
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a) remover as roupas da vítima, verificar se existem lesões por queimadura e, em caso positivo, colocá-

la sob chuveiro para enxágue abundante em água corrente por, pelo menos, 30 minutos. 

b) colocar a vítima, imediatamente, sob água corrente, promovendo o enxágue abundante das roupas 

e áreas afetadas por 15 minutos, despir a vítima secando-a com compressas estéreis e, caso apresente 

queimaduras, aplicar gel à base de gluconato de cálcio a 2,5% sobre as lesões. 

c) remover as roupas da vítima, verificar se existem lesões por queimadura e, em caso positivo, irrigar 

as áreas afetadas com soro fisiológico 0,9% gelado por, pelo menos, 15 minutos. 

d) colocar a vítima sob chuveiro para enxágue abundante com água fria por 15 minutos, após o banho, 

despir o paciente e, caso observe lesões por queimadura, cobrir as áreas afetadas com gaze vaselinada. 

e) remover as roupas do paciente, retirar o excesso do agente causador com escova ou tecido e 

promover o enxágue abundante das áreas afetadas. 

 

5. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Utilizada como instrumento de avaliação pré-hospitalar 
em casos suspeitos de acidente vascular cerebral (AVC), a Escala de Cincinnati é aplicada por meio da 

avaliação dos seguintes parâmetros: 

a) melhor resposta verbal; presença de debilidade dos membros superiores e pressão arterial diastólica 

maior que 100 mmHg. 

b) presença de debilidade dos membros inferiores; pressão arterial sistólica maior que 160 mmHg; e 

presença de alteração da fala. 

c) presença de plegia, paresia ou assimetria facial súbita; presença de debilidade dos membros 

superiores; e presença de alteração da fala. 

d) presença de plegia, paresia ou assimetria facial súbita; presença de alteração de nível de consciência 

e pressão arterial diastólica maior que 130 mmHg. 

e) alteração da fala; presença de debilidade dos membros inferiores; e presença de alteração de nível 

de consciência. 

 

6. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A.C., 24 anos, sexo feminino, portadora de diabete tipo 

1 há dez anos, chegou à unidade de pronto atendimento - UPA, trazida por seu marido, que relatou ao 

enfermeiro que nas últimas horas a paciente vinha apresentando muita sede, estava urinando muito e 

já apresentara dois episódios de vômitos. Ao exame físico, o enfermeiro constatou que A.C. 

apresentava confusão mental, hálito cetônico e padrão respiratório compatível com respiração de 

Kussmaul. O histórico e os sinais e sintomas apresentados por A.C. são compatíveis com um quadro 

de: 

a) síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, e os cuidados de enfermagem devem compreender, entre 

outras ações, a avaliação da glicemia capilar e a instalação do oxímetro de pulso. 

b) hipoglicemia severa, e o enfermeiro deve oferecer, imediatamente, bebida que contenha glicose, se 

a paciente conseguir deglutir, ou administrar 25 g de glicose a 50%, em bólus, por via endovenosa. 

c) cetoacidose diabética, e os cuidados de enfermagem devem compreender, entre outras ações, a 

avaliação da glicemia capilar e a instalação do oxímetro de pulso para monitoramento da saturação de 

oxigênio. 

d) síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, e os cuidados imediatos devem compreender, entre outras 

ações, a administração de solução de Ringer lactato em acesso venoso periférico calibroso e a coleta 

de amostra de sangue para dosagem da hemoglobina glicada. 

e) síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, e os cuidados de enfermagem devem compreender, entre 

outras ações, providenciar acesso venoso periférico e a administração de insulina utilizando uma 

bomba de infusão IV para minimizar o trauma de injeções repetidas. 
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7. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A prescrição médica é: Penicilina cristalina 250.000 UI. 

4/4horas Diluir em 30 ml de soro fisiológico 0,9%. Correr em 30 minutos. Considerando-se que para o 

preparo dessa medicação o enfermeiro dispõe de frascos de penicilina cristalina com 5.000.000 UI e 

utilizou 8 ml de solvente para seu preparo, o volume (V) a ser retirado do frasco e a velocidade de 

gotejamento (G), em microgotas, serão: 

a) V = 4,0 ml; G = 68 microgotas por minuto.    

b) V = 0,5 ml; G = 61 microgotas por minuto.    

c) V = 0,5 ml; G = 20 microgotas por minuto. 

d) V = 0,4 ml; G = 61 microgotas por minuto. 

e) V = 0,4 ml; G = 20 microgotas por minuto. 

 

8. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) T. D., 52 anos, sexo feminino, hipertensa, compareceu à 

unidade básica de saúde para consulta de enfermagem. Ao ser atendida pelo enfermeiro, queixou-se 

de aumento de peso, aparecimento de edema de membros inferiores no decorrer do dia e cansaço. Ao 

realizar o exame físico, o enfermeiro observou que a usuária apresentava abdome protuberante e à 

sua percussão constatou a presença de submaciez em ambos os flancos. Tal achado sugere a ocorrência 

de: 

a) obstrução intestinal, que poderá ser confirmada pela ausculta abdominal pela presença de ruídos 

hidroaéreos hiperativos. 

b) distúrbio hidroeletrolítico, caracterizado à ausculta abdominal pela presença de ruídos hidroaéreos 

hipoativos. 

c) presença de massa abdominal, o que será confirmado durante a realização da palpação abdominal. 

d) ascite, que poderá ser confirmada por meio da aplicação do teste de onda líquida. 

e) aumento do fígado, o que será confirmado durante a realização da palpação abdominal. 

 

Considere o relato a seguir. 

C.S., 58 anos, sexo feminino, é portadora de diabete tipo 2, há seis anos, e faz uso dos hipoglicemiantes 

orais metformina e glibenclamida para o controle da glicemia. Durante consulta de enfermagem, 

informou que vinha tomando regularmente os medicamentos prescritos e esforçando-se para cumprir 

as recomendações alimentares. Informou que se sentia bem, embora um pouco cansada. Ao analisar 

os resultados de exames laboratoriais recentes anexados ao prontuário, observou outros itens, 

glicemia de jejum = 102 mg/dL e hemoglobina glicada (HbA1c) = 6,5%. Ao realizar o exame físico, o 

enfermeiro obteve: temperatura axilar = 36,5 °C; pulso = 72 batimentos por minuto; respiração = 17 

movimentos por minuto; pressão arterial = 132 X 86 mmHg; peso = 72.500 Kg; altura = 1.60 cm e 

circunferência abdominal = 86 cm, não constatando alterações de interesse clínico. Após o exame dos 
pés, o enfermeiro calculou o índice de massa corporal (IMC), fez as orientações pertinentes e 

esclareceu as dúvidas apresentadas por C.S. 

 

9. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Em relação aos resultados da glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada, é correto afirmar que: 

a) sugerem que C.S. vem seguindo adequadamente o tratamento prescrito e as orientações sobre a 

alimentação, pois os valores obtidos estão de acordo com as metas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde. 

b) pode ter ocorrido um erro laboratorial, pois os resultados obtidos são incompatíveis, e a usuária 

deve repetir os exames o mais breve possível, para confirmação. 

c) o valor obtido para a glicemia glicada indica que a usuária vem ingerindo, regularmente, alimentos 

de alto índice glicêmico. 
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d) a usuária deve ser encaminhada para avaliação médica, pois o valor observado para a hemoglobina 

glicada sugere descontrole da glicemia devido à ineficiência do tratamento com hipoglicemiantes orais. 

e) são inconsistentes e C.S. deve ser orientada a retornar, diariamente, à UBS para realizar o 

monitoramento e avaliação da glicemia capilar, pelo período de uma semana. 

 

10. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao realizar o exame dos pés, para a avaliação da perda 

da sensação de pressão, o enfermeiro deve utilizar: 

a) uma agulha ou palito.      

b) o monofilamento de Semmes-Weinstein 10 g.   

c) o monofilamento de Semmes-Weinstein 4 g. 

d) o diapasão de 128 Hz. 

e) o diapasão de 64 Hz. 

 

11. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) O índice de massa corporal (IMC) de C.S. e sua 

interpretação (I) são, respectivamente: 

a) IMC = 45,3 kg/m2; I = obesidade grau II.    

b) IMC = 30,8 kg/m2; I = sobrepeso.     

c) IMC = 30,8 kg/m2; I = obesidade. 

d) IMC = 28,3 kg/m2; I = sobrepeso. 

e) IMC = 28,3 kg/m2; I = obesidade. 

 

12. (Pref. de Suzano-SP/VUNESP/2019/Atualizada) De acordo com a aferição no consultório, as 

Diretrizes de Hipertensão Arterial (2020), orienta que a pressão arterial de C.S. deve ser classificada 

como: 

a) normal, e o enfermeiro deve aconselhar a usuária a aferir sua pressão arterial a cada seis meses. 

b) pré-hipertensão e, entre outros itens, o enfermeiro deve orientar C.S. a realizar, no mínimo, 30 

minutos, por dia, em 5 a 7 dias por semana. A realização de exercícios resistidos em 2 a 3 dias por 

semana também pode ser recomendada. 

c) pré-hipertensão e, entre outras ações, o enfermeiro deve orientar a usuária a realizar caminhadas, 

três vezes por semana, e a não acrescentar o sal durante o preparo dos alimentos, dando preferência 

à sua colocação à mesa. 

d) hipertensão estágio 1, e o enfermeiro deve orientar C.S. a realizar, no mínimo, 30 minutos, por dia, 

de atividade física intensa, de forma contínua, e encaminhá-la ao médico para avaliação e início de 

tratamento medicamentoso. 

e) hipertensão estágio 1, e o enfermeiro deve prescrever diurético, conforme protocolo estabelecido, 

solicitar os exames complementares de colesterol total e frações, triglicérides e urina I, e agendar 

consulta médica para avaliação e acompanhamento da usuária. 

 

13. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao discutir os métodos contraceptivos cirúrgicos com 

os participantes do grupo de planejamento familiar, o enfermeiro deve informar que: 

a) independentemente da técnica utilizada para a realização de laqueadura das trompas, a 

recanalização tubária, mesmo com técnicas de microcirurgia, é inviável, o que torna uma nova gravidez 

impossível. 

b) nos primeiros três meses após a vasectomia, devido ao processo de adaptação do corpo à nova 

condição, o homem pode apresentar episódios de impotência sexual que revertem, espontaneamente, 

ao longo do tempo. 
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c) a legislação federal brasileira não permite a esterilização cirúrgica de mulheres e homens com idade 

inferior a 28 anos. 

d) a vasectomia é um procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido que consiste na ligadura dos 

epidídimos. 

e) a laqueadura tubária e a vasectomia não protegem de infecções sexualmente transmissíveis - IST, 

sendo necessário manter o uso da camisinha masculina ou feminina como medida de prevenção para 

esse tipo de infecção. 

 

Para responder às questões de números 14, 15 e 16, considere o relato a seguir. 

 

Em 30.04.2019, R.S., 27 anos, casada há três anos, III gesta, I para, parto normal há seis anos e 

aborto espontâneo há um ano, compareceu à unidade de saúde da família para consulta de 

enfermagem de pré-natal. Ao analisar os dados constantes do prontuário, a enfermeira constatou, 
entre outros itens, que a gestante apresentava ciclos menstruais regulares, a cada 28 dias, e o início de 

sua última menstruação ocorrera em 30 de dezembro de 2018. Relatara, também, que ela e o 

companheiro haviam sido tratados para sífilis logo após o aborto. 

Ao analisar os resultados de exames recentes, a enfermeira observou que a gestante 

apresentava VDRL = 1:2 e FT-Abs positivo. Sorologias seriadas para sífilis arquivadas no prontuário 

mostravam que o casal fora tratado adequadamente. 

Durante a consulta, o casal negou exposição a situações que poderiam levá-los a contrair novas 

infecções sexualmente transmissíveis. Ao solicitar a carteira de vacinação da gestante, constatou que 

havia recebido todas as vacinas para sua idade, preconizadas pelo calendário de vacinação para o 

Estado de São Paulo, incluindo o reforço da vacina dupla adulto há três anos. 

 

14. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) No momento da consulta, a idade gestacional (IG) e a 

data provável do parto (DPP) eram: 

a) IG = 172/7 semanas; DPP = 06.09.2019.   

b) IG = 172/7 semanas; DPP = 06.10.2019.   

c) IG = 176/7 semanas; DPP = 06.09.2019.  

d) IG = 176/7 semanas; DPP = 06.10.2019. 

e) IG = 181/7 semanas; DPP = 06.10.2019. 

 

15. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Em relação aos resultados observados para os exames 

de VDRL e FT-Abs, é correto afirmar que: 

a) o marido de R.S. deve realizar o teste rápido para sífilis e, caso positivo, o casal deverá ser tratado 

novamente para sífilis secundária. 

b) o casal deve realizar, imediatamente, o teste rápido para sífilis a fim de investigação de reinfecção 

pelo treponema e início do tratamento para sífilis secundária, caso o resultado seja positivo. 

c) a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de risco para avaliação e acompanhamento. 

d) considerando que a gestante e seu marido haviam sido recentemente tratados para sífilis, com 

sucesso, o observado é compatível com cicatriz sorológica. 

e) os exames da gestante devem ser repetidos, imediatamente, para a confirmação e, caso se 

mantenham, a gestante e o marido devem receber o tratamento para sífilis terciária. 
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16. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) No que diz respeito à vacinação de R.S., a enfermeira 

deve: 

a) encaminhar a gestante para receber uma dose de reforço com a vacina adsorvida difteria, tétano e 

pertussis (acelular) adulto (dTpa), na 20ª semana de idade gestacional. 

b) orientar a gestante que deverá tomar uma dose de reforço da vacina dupla adulto (dT) a partir da 

28ª semana de gestação. 

c) esclarecer que, devido ao aumento no número de casos de sarampo, a gestante deverá tomar uma 

dose de reforço com a vacina contra o sarampo a partir da 32ª semana de idade gestacional. 

d) aproveitar a oportunidade e encaminhar a gestante para receber uma dose de reforço da vacina 

adsorvida difteria e tétano - dT, após a consulta. 

e) informar a gestante que seu esquema vacinal está correto e completo, não havendo necessidade de 

receber vacinas de reforço na gestação atual. 

 

17. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao receber e conferir os resultados dos exames 

citopatológicos realizados por mulheres residentes na área sob responsabilidade da equipe de saúde 

da família à qual pertence, o enfermeiro constatou que o exame de R.T., 34 anos, apresentava o 

resultado: 

“Alterações celulares benignas reativas ou reparativas: inflamação. Microbiologia: presença de 

Lactobacillus sp”. 

Ao analisar as informações registradas no prontuário da usuária, o enfermeiro observou que R.T. faz 

uso de dispositivo intrauterino - DIU, como método anticoncepcional, há um ano, e na última consulta 

de enfermagem, quando foi realizada a coleta do material, não referiu quaisquer queixas ginecológicas. 

Frente a essa situação, ao realizar a consulta de enfermagem de R.T., o enfermeiro deve: 

a) orientar a usuária a repetir o exame em seis meses. 

b) encaminhar R.T. ao ginecologista para avaliação e tratamento da infecção. 

c) discutir a possibilidade de ser necessária a retirada do DIU e prescrever creme vaginal para 

tratamento da infecção, conforme protocolo. 

d) prescrever o uso de creme vaginal, conforme protocolo, para tratamento da infecção pelo agente 

identificado no exame e repetir a coleta de material 15 dias após o fim do tratamento. 

e) esclarecer a usuária que, não havendo queixas, a repetição do exame seguirá a rotina de 

rastreamento preconizada pelo Ministério da Saúde. 

 

18. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao realizar 

visita domiciliária para a família Costa, que se mudou 

recentemente para a área de abrangência da equipe de saúde 

da família - ESF, da qual faz parte, o enfermeiro aproveitou a 

oportunidade para coletar informações a respeito da 

composição, organização e relacionamento entre os membros 

da família, construindo o genograma apresentado a seguir. Ao 

analisar o genograma da família Costa, é correto afirmar que: 

a) A e B se casaram em 1999. 

b) G e H, filhos de C e F, são gêmeos idênticos, do sexo feminino. 

c) C e D têm um relacionamento conflituoso. 

d) C é portador de doença crônica. 

e) D teve um aborto induzido. 
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19. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Em relação à esterilização por métodos químico-

líquidos, é correto afirmar que: 

a) a permanência de matéria orgânica ou de resíduos inorgânicos no artigo, como minerais e 

detergentes, em decorrência de limpeza e enxágue insuficientes, podem ocasionar a ineficácia do 

germicida. 

b) o aumento no tempo de exposição do material ao produto esterilizante contribui para a melhora da 

performance do produto em caso de hiperdiluição. 

c) os materiais que serão submetidos a esterilização devem ser mergulhados na solução germicida 

imediatamente após passarem por enxágue abundante para a retirada completa de produtos utilizados 

em sua limpeza. 

d) os recipientes utilizados para a imersão do material em solução germicida devem possuir tampa e 

serem confeccionados com cloreto polivinil (PVC). 

e) após imersão na solução germicida, os materiais devem ser enxaguados em água filtrada ou 

bidestilada, em ambiente próprio, com o trabalhador responsável pela tarefa fazendo uso de luvas, 

avental, máscara cirúrgica e óculos de proteção. 

 

20. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) No âmbito da equipe de enfermagem, é de competência 

exclusiva do enfermeiro: 

a) a consulta de enfermagem e a realização de curativos. 

b) os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e a punção do acesso 

arterial no cateterismo umbilical. 

c) a avaliação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência, e a passagem da sonda 

nasoenteral. 

d) a execução da etapa de implementação da assistência de enfermagem e a manutenção e o 

desligamento do medicamento Ganciclovir e quimioterápicos. 

e) o aprazamento de prescrição médica e o monitoramento das condições do sistema de drenagem 

pós- -cateterismo vesical de demora. 

 

21. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao realizar a consulta de enfermagem de B.C., sexo 

feminino, com cinco meses de idade, a partir dos dados registrados no prontuário da criança e da 

pesagem do dia, apresentados a seguir, o enfermeiro preencheu o gráfico de curvas de crescimento 

Peso X Idade para meninas existente na Caderneta de Saúde da Criança. 

 

DATA IDADE PESO (G) 

29.11.2018 Ao nascer 2.910 

14.12.2018 15 dias 2.850 

30.12.2018 1 mês 3.100 

27.01.2019 2 meses 3.500 

28.02.2019 3 meses 4.200 

29.03.2019 4 meses 5.100 

30.04.2019 5 meses 5.800 
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Ao preencher o gráfico de curvas de crescimento Peso X Idade para 

meninas, a enfermeira concluiu que M.T. apresenta: 

a) peso elevado para a idade. 

b) peso adequado para a idade. 

c) baixo peso para a idade. 

d) situação de risco nutricional. 

e) desnutrição. 

 

 

 

 

 

22. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Considerando-se que o Ministério da Saúde destaca que 

“Especial atenção deve ser dada aos sinais de autismo, pela sua elevada incidência e também pelo 

frequente diagnóstico tardio, comprometendo o tratamento e o prognóstico. A detecção precoce do 

autismo é fundamental para a imediata intervenção. Até o momento, inexistem exames laboratoriais 

ou marcadores biológicos para a identificação do autismo, a qual se dá pela avaliação do quadro clínico 

e pela observação do comportamento”. (Brasil, 2017) ao avaliar o crescimento e desenvolvimento de 

uma criança com idade na faixa etária de 12 a 18 meses, o enfermeiro deve estar atento a sinais e 

sintomas de alerta tais como: 

a) dificuldade em ampliar sua compreensão de situações novas e estrabismo persistente. 

b) tendência a apresentar muitas variações na expressão facial ao se comunicar, exceto em relação às 

expressões de alegria, excitação, raiva ou frustração e atraso no desenvolvimento motor. 

c) desinteresse e apatia para o jogo de “faz de conta” que emerge por volta dos 15 meses de idade 

epolifagia. 

d) atraso no desenvolvimento motor, particularmente na deambulação, e muita resistência à 

introdução de novos alimentos na dieta. 

e) indiferença em relação aos cuidadores, comportamentos estereotipados, não apresentar as 

primeiras palavras nessa faixa de idade. 

 

23. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A equipe de saúde da família foi informada pela 

maternidade que S.T. havia recebido alta da maternidade após parto normal de recém-nascido a 

termo, sexo feminino, portadora de fenda labial unilateral à direita, sem comprometimento do palato. 

No mesmo dia, o enfermeiro realizou visita domiciliária à puérpera e à recém-nascida com o objetivo 

de acompanhar a família e auxiliar nas dificuldades da amamentação. Ao observar a mamada, 

constatou que o bebê apresentava dificuldade na pega. Entre outras ações, para minimizar essa 

dificuldade, o enfermeiro deve:  

a) suspender a amamentação e encaminhar a puérpera e a criança aos profissionais do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família - NASF, para orientação e acompanhamento. 

b) orientar a mãe a oferecer fórmula infantil em copinho até que ocorra a apojadura, quando a ejeção 

do leite passa a ser mais efetiva. 

c) orientar a mãe a ocluir a fenda com o dedo durante a mamada, facilitando a pega pela recém-

nascida. 

d) realizar sondagem nasogástrica com sonda de Levine número 10 e ensinar/orientar a mãe a 

alimentar o recém-nascido com leite materno, com auxílio de seringa. 

e) realizar sondagem nasoenteral e ensinar/orientar a mãe e familiares a oferecer leite materno em 

seringa, após realizar ordenha manual da mama. 
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24. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Considere os aspectos relacionados à alimentação de 

crianças com até um ano de idade, em uso de fórmula infantil, e assinale a alternativa correta. 

a) A partir dos quatro meses, a criança alimentada exclusivamente com fórmula infantil deve passar a 

receber papa salgada no almoço e no jantar contendo alimentos de todos os grupos, uma fruta no 

lanche da manhã e da tarde e leite três vezes ao dia: pela manhã, à tarde e à noite. 

b) A primeira papa salgada deve ser oferecida quando a criança completar cinco meses de vida e, no 

primeiro mês, deve conter apenas um alimento do grupo dos cereais ou tubérculos e um do grupo das 

leguminosas. 

c) A partir dos três meses de idade, as mamadeiras de leite podem ser adoçadas com mel, pois, por ser 

rico em vitamina C e vitaminas do complexo B, atua como um complemento nutricional. 

d) A primeira papa salgada deve ser oferecida após a criança completar seis meses de vida e deve 

conter alimentos de todos os grupos: cereais ou tubérculos, leguminosas, carnes e hortaliças (verduras 

e legumes). 

e) Até completar quatro meses de idade, o leite deve ser acrescido de uma colher de chá de óleo para 

cada 100 ml de leite, o que passa a ser desnecessário com a introdução de alimentos sólidos a partir 

dessa idade. 

 

25. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A conservação dos imunobiológicos nas diversas 

instâncias da Rede de Frio prevê o tempo de armazenamento (A) e temperatura (T), variáveis 

determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frio. Para vacinas, soro e 

imunoglobulina antirrábicos, em nível local/sala de vacinação, devem ser de: 

a) A = 6 a 12 meses; T = -18 °C a -3 °C.     

b) A = 3 a 6 meses; T = - 2 °C a 0 °C.    

c) A = 1 mês; T = + 2°C a +8 °C. 

d) A = 3 a 6 meses; T = + 2 °C a + 8 °C. 

e) A = 1 mês; T = + 2 °C a 24 °C. 

 

26. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Em 03.05.2019, imigrante adolescente, com 17 anos de 

idade, sexo feminino, recém-chegada à cidade, compareceu à UBS para atualizar sua carteira de vacinas 

onde constava apenas o registro de aplicação de uma dose da vacina contra sarampo em 07.02.2019. 

Informou, ainda, que sua mãe não sabia referir se já havia tomado vacinas em seu país de origem. 

Frente a essa situação, a adolescente deve receber a primeira dose das vacinas: 

a) hepatite B, dupla adulto, tríplice bacteriana e, em dose única, as vacinas BCG e febre amarela. 

b) hepatite B; dupla adulto; sarampo, caxumba, rubéola - SCR; poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP e 

HPV; e, em dose única, as vacinas BCG e febre amarela. 

c) HPV e dupla adulto, a 2ª dose da vacina contra o sarampo e, em dose única, a vacina febre amarela. 

d) febre amarela; tríplice bacteriana; sarampo, caxumba, rubéola - SCR e HPV. 

e) hepatite B; dupla adulto; sarampo, caxumba, rubéola - SCR e poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP. 

 

27. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Constituem contraindicações comuns a todo 

imunobiológico: 

a) ter apresentado dor intensa, vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção em dose anterior de 

uma vacina. 

b) apresentar quadro de desnutrição. 

c) apresentar história de reação anafilática confirmada a qualquer componente dos imunobiológicos. 

d) estar em tratamento com antibióticos. 

e) ter apresentado febre acima de 38,5°C, após a administração de dose anterior de uma vacina. 
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28. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Observe a tabela a seguir. Tabela 1 - Número de doses 

das vacinas poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP, Pentavalente e Rotavírus aplicadas em menores de 

um ano. Município X, ano Y. 

 

VACINA 1ª DOSE 2ª DOSE 3ª DOSE TOTAL 

VIP 2.450 2.420 2.350 7.220 

Pentavalente 2.418 2.380 2.320 7.118 

Rotavírus 2.450 2.420 2.350 7.220 

Total 7.318 7.220 7.020 21.558 

 

Considerando que para o ano Y, a população de menores de um ano no Município X era de 2.500 

crianças, a taxa de abandono para a vacina pentavalente foi de: 

a) 9,2%.   

b) 7,44%.   

c) 7,20%.   

d) 4,05%.   

e) 3,92%. 

 

29. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Como representante da enfermagem na comissão de 

gerenciamento de materiais implementada em uma organização de saúde, o enfermeiro está 

desenvolvendo a etapa de especificação técnica do material utilizado na assistência aos 

pacientes/clientes, que consiste na: 

a) previsão da quantidade a ser requisitada ao almoxarifado pelas unidades que fazem uso do material. 

b) determinação do produto específico para procedimentos específicos, visando diminuir a diversidade 

desnecessária de alguns itens. 

c) análise dos aspectos relacionados com os riscos e impactos da utilização do material para pacientes/ 

clientes, trabalhadores e para o meio ambiente. 

d) descrição minuciosa do material, representando com precisão aquilo que se deseja adquirir. 

e) classificação dos materiais de acordo com suas finalidades. 

 

Para responder à questão de número 30, considere o relato a seguir. 

 

A.P., 48 anos, sexo masculino, pedreiro, compareceu à unidade de saúde da família (USF) para fazer 

curativo no tornozelo. Relatou que há cerca de 30 minutos fora mordido por um cão quando se dirigia, 

de bicicleta, para o trabalho. Ao examinar o local, o enfermeiro constatou que se tratava de ferimento 

único, superficial e pouco extenso e realizou os cuidados necessários em relação à ferida. Procurada 

imediatamente pelo proprietário do animal, foi informada de que o cão era domiciliado, estava 

saudável no momento, mas não estava com a vacinação antirrábica em dia e costumava fugir de casa 

para passear. 

 

30. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Considerando que o animal vive em área de raiva 

controlada e que para a profilaxia da raiva estão disponíveis a vacina antirrábica, de cultivo celular, e o 

soro antirrábico (SAR), frente a essa situação, o enfermeiro deve: 

a) iniciar o esquema profilático com duas doses da vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3, orientar a 

observação do animal durante 10 dias após a exposição e, no caso de a suspeita de raiva ser descartada, 

suspender o esquema profilático e encerrar o caso, mas se o animal morrer, desaparecer ou se tornar 
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raivoso, completar o esquema até 4 doses, aplicar uma dose assim que ocorrer a 

morte/desaparecimento do cão e outra no dia 14. 

b) orientar a observação do animal durante 10 dias após a exposição e, se o animal permanecer sadio, 

não desaparecer e não se tornar raivoso no período de observação, encerrar o caso. 

c) iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 doses de vacina, administradas nos dias 0, 3, 7 e 

14 e encaminhar o cão para receber a vacina antirrábica. 

d) iniciar o esquema profilático com soro antirrábico e aplicação de 5 (cinco) doses de vacina nos dias 

0, 3, 7, 14 e 28. 

e) iniciar o esquema profilático com soro antirrábico e aplicação de 5 (cinco) doses de vacina nos dias 

0, 3, 5, 7 e 14. 
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Prefeitura de Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016 - Enfermeiro 
 

Professor Jairo Edielson 

1. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Para maior qualidade de atendimento em 

situações de PCR (parada cardiorrespiratória), a atual diretriz apresentada no Guidelines, 2015, orienta 

que a boa frequência de compressão torácica (FCT) e o tanto de afundamento do tórax (AT), quando 

atender uma vítima adulta, deverá ser, respectivamente: 

a) FCT=80-100; AT=não superior a 6 cm. 

b) FCT=100-120; AT=5, não superando 6 cm. 

c) FCT=100-130; AT=no máximo 5 cm. 

d) FCT=100-150; AT=mais que 6 cm. 

e) FCT=100-120; AT=5 cm. 

 

2. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) A fórmula de Parkland é a mais utilizada para 

o cálculo de volume de líquido a ser infundido em um paciente queimado, com o objetivo da 

reanimação hídrica. Considerando que a fórmula é 4 ml/kg/% da superfície corpórea queimada (SCQ), 

uma vítima que precisou receber 8 litros de ringer nas primeiras 24 horas e que pesava 50 kg tinha, de 

(SCQ): 

a) 16%.    

b) 25%.    

c) 35%.    

d) 40%.    

e) 52%. 

 

3. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) A queimadura por choque elétrico acontece 

quando a corrente elétrica percorre o corpo da vítima. É correto afirmar que a corrente elétrica vai 

fazer o caminho de _____ para o de _____ resistência e, muitas vezes, segue_____. Assinale a 

alternativa que completa, corretamente, as lacunas. 

a) maior … menor … os ossos.     

b) menor … maior … a pele e as cartilagens.   

c) maior … menor … a pele e os ossos. 

d) menor … maior … as cartilagens e os ossos. 

e) menor … maior … os nervos e os vasos sanguíneos. 

 

4. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O enfermeiro que estiver diante de paciente 

com sinais e sintomas de possível fratura de ossos precisa agir rapidamente, pois em situações 

especiais, há risco de morte. Identifique a fratura óssea que pode causar grande perda sanguínea, com 

risco de provocar choque e morte quando não for rapidamente identificada. 

a) Úmero.   

b) Pelve.   

c) Escápula.   

d) Fíbula.   

e) Tíbia. 
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Analise o caso a seguir para responder às questões de números 5 e 6.  

 

Após tempo superior a um ano, retornou à consulta de Enfermagem o paciente M.A.C., 70 anos, 

casado, aposentado, portador de diabetes mellitus há mais ou menos dez anos. No momento da 

consulta não apresentou queixas. Faz uso de insulina NPH 10U pela manhã e insulina regular conforme 

glicemia. Ele mesmo realiza aplicação da insulina. Referindo-se a sua dieta, deixou claro que está 

comendo de maneira errônea, com ingesta de arroz e macarrão diariamente e algumas vezes doces. 

Toma um litro de líquidos ao dia. Dorme bem algumas vezes, mas refere insônia quando se irrita com 

a filha e mulher com quem convive. Apresenta poliúria e constipação, chegando a ficar 5 ou 6 dias sem 

evacuar, não faz exercício ou qualquer outra atividade física regular. Diz gostar de ver TV. No exame 

físico: PA=180 x 100 mmHg, T=36 °C, P=70 bpm, R=20 rpm, a glicemia capilar estava 350 mg/dL. Couro 

cabeludo sem anormalidades. Pele e mucosas hipocoradas e hipo-hidratadas. A região ao redor do 

umbigo apresenta-se irritada e é o local de preferência dele para administrar insulina diária. Deficiência 
visual para perto, em uso de óculos. Audição, olfato e paladar sem anormalidades. MMSS com 

descamação em toda a extensão. MMII normais, unhas dos pés sujas e mal cortadas. Mostrou-se 

ansioso, com a dificuldade de apreensão das informações recebidas. Mal estado higiênico geral. 

 

5. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O senhor M.A.C. é portador do Diabetes 

Mellitus, pois segundo as atuais Diretrizes da Sociedade Brasileira que estuda a doença, considera-se 

anormal a glicemia de jejum que seja igual ou maior ao valor, em mg/dL, de: 

a) 70.    

b) 80.    

c) 96.    

d) 116.    

e) 126. 

 

6. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Caso o senhor M.A.C. necessite receber 10 

unidades de insulina regular e você disponha apenas de frascos de insulina regular 100 unidades e 

seringa de insulina de 80 unidades, será necessário aspirar_______ unidades na seringa. Assinale a 

alternativa que completa, corretamente, a lacuna do texto. 

a) 4.   

b) 6.    

c) 8.    

d) 10.    

e) 12. 

 

7. (Pref. Presidente Prudente/VUNESP/2016/Atualizada) Frente ao preconizado pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, a partir das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), os valores 

atuais de pressão arterial para adultos em situação de hipertensão arterial estágio 1 é, em mmHg: 

a) 120 X 80. 

b) 140-159 X 90-99. 

c) 160-179 X 100-109. 

d) 130-139 X 85-89. 

e) 160-180 X 109-110. 
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8. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Medicamento prescrito: 2000. 000UI de 

penicilina cristalina EV 4/4h, diluída em 8 ml de soro fisiológico 0,9%. Temos frasco ampola 5000.000UI. 

Quantos ml devem ser aspirados? 

a) 2,0 ml.   

b) 2,5 ml.   

c) 3,0 ml.   

d) 3,2 ml.   

e) 4,0 ml. 

 

9. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Ao preparar e administrar um medicamento, 

a enfermeira deve ter em mente quais são as finalidades terapêuticas para o paciente. Assim, quando 

for administrar drogas do tipo nitroglicerina sublingual e agentes bloqueadores beta-adrenérgicos 

usados para pacientes com problemas coronarianos, deve saber que. 

a) relaxam as artérias do coração, favorecendo redução de dor. 

b) bloqueiam a distensão miocárdica. 

c) provocam elevação de pressão arterial e venosa. 

d) restabelecem a pressão negativa intratorácica. 

e) restringem o enchimento das cavidades cardíacas. 

 

10. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Processo que ocorre quando o indivíduo 

sofre invasão e colonização de seus tecidos por um microrganismo, provocando sinais e sintomas de 

dor, calor e rubor chama-se: 

a) contaminação.      

b) inflamação.  

c) deteriorização tecidual. 

d) opsonização. 

e) infecção. 

 

Professora Polyanne Aparecida 

Analise o caso a seguir para responder às questões de números 11 a 13. 

 

Após tempo superior a um ano, retornou à consulta de Enfermagem o paciente M.A.C., 70 anos, 

casado, aposentado, portador de diabetes mellitus há mais ou menos dez anos. No momento da 

consulta não apresentou queixas. Faz uso de insulina NPH 10U pela manhã e insulina regular conforme 

glicemia. Ele mesmo realiza aplicação da insulina. Referindo-se a sua dieta, deixou claro que está 

comendo de maneira errônea, com ingesta de arroz e macarrão diariamente e algumas vezes doces. 

Toma um litro de líquidos ao dia. Dorme bem algumas vezes, mas refere insônia quando se irrita com 

a filha e mulher com quem convive. Apresenta poliúria e constipação, chegando a ficar 5 ou 6 dias sem 

evacuar, não faz exercício ou qualquer outra atividade física regular. Diz gostar de ver TV. 

No exame físico: PA=180 x 100 mmHg, T=36 °C, P=70 bpm, R=20 rpm, a glicemia capilar estava 350 

mg/dL. Couro cabeludo sem anormalidades. Pele e mucosas hipocoradas e hipo-hidratadas. A região 

ao redor do umbigo apresenta-se irritada e é o local de preferência dele para administrar insulina 

diária. Deficiência visual para perto, em uso de óculos. Audição, olfato e paladar sem anormalidades. 

MMSS com descamação em toda a extensão. MMII normais, unhas dos pés sujas e mal cortadas. 

Mostrou-se ansioso, com a dificuldade de apreensão das informações recebidas. Mal estado higiênico 

geral. 
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11. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Está correto priorizar, no plano de cuidados 

de enfermagem, o uso de: 

a) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a hidratação e a glicemia capilar. 

b) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a pele e as mucosas hipocoradas. 

c) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a diminuição da acuidade visual. 

d) insulina, as unhas dos pés sujas e mal cortadas, e a acuidade visual. 

e) insulina, as unhas dos pés sujas e mal cortadas, e as mucosas hipocoradas. 

 

12. (Pref. Presidente Prudente/VUNESP/2016/Atualizada) Observe as informações a seguir e faça 

correlação dos problemas com os diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I, 2018-2020). 

 

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

I. Poliúria A - Controle ineficaz da saúde 

II. Dificuldade de reter informações B - Eliminação urinária prejudicada 

III. Alimentação rica em carboidratos C - Disposição para nutrição melhorada 

IV. Glicemia elevada D - Volume de líquidos deficiente 

V. Pele e mucosas hipocoradas e hipohidratadas  

 

a) V - A; III - B; II - C; IV - D; I - A. 

b) II - A; V - B; I - C; IV - D; III - D. 

c) III - A; II - B; I - C; IV - D; V - C. 

d) IV - A; V - D; I - B; II - A; III - C. 

e) V - A; IV - B; III - C; II - D; I - A. 

 

13. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Quando a enfermeira conversa com o senhor 

M.A.C. para comentar sobre a irregularidade de seu comparecimento nas consultas e explicar que o 

comparecimento regular propicia melhor retenção de informações importantes sobre a sua doença 

crônica, essa ação está relacionada ao seguinte diagnóstico de Enfermagem: 

a) síndrome do déficit do autocuidado. 

b) déficit de atividade de recreação.  

c) controle ineficaz de saúde. 

d) déficit no autocuidado: banho e/ou higiene. 

e) alteração sensorial perceptiva. 

 

14. (Pref. Presidente Prudente/VUNESP/2016/Atualizada) Dentre os principais diagnósticos de 
enfermagem, segundo (NANDA-I, 2018-2020), apresentados pelos pacientes no pós- -operatório de 

cirurgia cardíaca, encontram-se: 

a) integridade tissular prejudicada; sangramento; risco de choque; risco de constipação; risco de 

suicídio por depressão; risco de distúrbio na identidade pessoal. 

b) risco de infecção; risco de glicemia instável devido ao estresse. 

c) integridade tissular prejudicada; débito cardíaco diminuído; proteção ineficaz; risco de perfusão 

tissular ineficaz renal; dor aguda; risco de glicemia instável. 

d) perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar. 

e) risco de função cardiovascular prejudicada. 
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15. (Pref. Presidente Prudente/VUNESP/2016/Atualizada) O enfermeiro percebeu que o Sr. João de 

Melo, 70 anos, apresentava dificuldade para respirar, sua frequência respiratória era 38 rpm, a 

saturação periférica de oxigênio, de 80% e a FC = 138 bpm. Estava muito apreensivo. Considerando os 

dados apresentados, os possíveis diagnósticos de enfermagem, segundo (NANDA-I, 2018-2020), são: 

a) risco de queda, síndrome do desuso, risco para troca de gases prejudicada. 

b) ventilação espontânea prejudicada; risco de queda; ansiedade e troca de gases prejudicada. 

c) risco de síndrome do desuso. 

d) débito cardíaco diminuído; risco de troca de gases prejudicada; risco de queda. 

e) ventilação prejudicada; risco de infecção. 

 

16. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem é um documento vital e de grande importância para as práticas profissionais, assim, o 

enfermeiro deverá informar para toda sua equipe que ele contém: 

a) responsabilidades da equipe que visam à fiscalização do exercício profissional. 

b) critérios que permitem controlar cada profissional em relação a sua vontade. 

c) mecanismos de controle dos profissionais para evitar que, caso cometam erros, não sofram sansões. 

d) novos conceitos que possam garantir um diferencial profissional que atenda o mercado. 

e) condutas, atitudes e comportamentos pertinentes aos profissionais de Enfermagem, considerando 

seus direitos e deveres. 

 

Professora Fernanda Barboza 

Analise o texto e a figura para responder às questões de números 17 e 18. 

 

A enfermeira generalista treinada para trabalhar com 

gestantes na unidade de saúde com estratégia Saúde da Família 

(ESF) pode, perfeitamente, atender e acompanhar gestantes de 

baixo risco. Assim, saber que útero é o órgão que mais cresce e 

apresenta modificações anatômicas para abrigar o feto torna-

se fundamental. A técnica da mensuração obstétrica é usada 

para estimar esse crescimento mensal do útero na gravidez 

normal. 

 

17. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Quando a enfermeira avalia o crescimento 

do útero, de forma indireta e externa, palpando-o e medindo-o por fora do abdome da gestante, 

deverá encontrar valores estimados e medidos em centímetros para crescimento mensal e ao nono 

mês, respectivamente: 

a) 1; 26.   

b) 2; 28.   

c) 3; 30.   

d) 4; 36.   

e) 5;48. 

 

18. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O que se observa no movimento da figura “c” 

e “d”, respectivamente, é: 

a) verificação de pequenas partes e dorso fetal. 

b) verificação do fundo uterino e baixo ventre. 

c) manobra de Leopold e exploração de escavas. 
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d) identificação de sinal de Bandl-Frommel e verificação de dorso fetal. 

e) manobra de Pinard e rechaço fetal. 

 

Analise a situação a seguir para responder às questões de números 19 e 20. 

 

Durante a consulta de Enfermagem feita na unidade de saúde, a enfermeira obteve a informação de 

que a paciente Maria, 60 anos, apresentava perda urinária por tosse ou espirro. A informação foi 

devidamente registrada como um problema de Enfermagem, sendo registrada no relatório como uma 

incontinência urinária. No planejamento do cuidado à profissional, fez menção sobre ensinar exercícios 

de fortalecimento da região perineal da paciente. 

 

19. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O tipo de problema apresentado pela 

senhora Maria é identificado como incontinência de: 

a) retenção.   

b) esforço.   

c) urgência.   

d) emergência.  

e) reflexa. 

 

20. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) A ação educativa proposta pela enfermeira é 

conhecida como exercício de: 

a) Kegel.   

b) Pinard.   

c) Briquet.   

d) Leopold.   

e) Delascio. 

 

21. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) O EGB (Estreptococo Agalactiae) contamina 

o recém-nascido por via de transmissão vertical, sendo, então, a maior contaminação pela via: 

a) linfática.   

b) sanguínea.   

c) vaginal.   

d) placentária.   

e) coriônica. 

 

22. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Para que o enfermeiro promova uma 

adequada assistência à saúde da criança será necessário que ele reconheça e relacione as fases do 

desenvolvimento com o crescimento delas. Tomando como características que a criança já conta e 

inventa histórias, brinca em grupo, veste-se sem ajuda, salta sobre um pé, copia um desenho circular, 

conhece nome e sobrenome, estima-se que esteja com a idade, em anos, entre. 

a) 1 e 2.   

b) 2 e 3.   

c) 3 e 4.    

d) 4 e 5.   

e) 5 e 6. 
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23. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) As ações de saúde que consistem na 

construção da autonomia das pessoas, na detecção de indivíduos em risco de excesso de cuidado e/ou 

de prevenção, e servem para protegê-los de intervenções profissionais inapropriadas, oferecendo 

alternativas eticamente aceitáveis, pertencem ao nível de prevenção: 

a) primária.   

b) secundária.   

c) terciária.   

d) quaternária.   

e) quinternária. 

 

24. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Na assistência de Enfermagem de um 

paciente com dreno de tórax, devido a pneumotórax, o principal cuidado está relacionado a: 

a) manter a ponta distal do dreno sob o selo d’água. 

b) manter o paciente em decúbito dorsal. 

c) colocar o frasco coletor no mesmo nível do tórax. 

d) colocar o paciente deitado do lado esquerdo. 

e) aspirar vias aéreas superiores. 

 

25. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Após realização de tatuagem, Maria, de 30 

anos, apresentou celulite em MID, com os seguintes sinais e sintomas: área de edema em MID, calor 

em panturrilha D, iniciou com antibioticoterapia 1 dia antes do dia da internação. Apresentou 3 picos 

febris nas últimas 12 horas, já tomou dipirona 1 g há poucos minutos, agora está com 37 °C. Em relação 

ao caso, a conduta de Enfermagem ideal é: 

a) antecipar a dipirona prescrita. 

b) fazer compressa morna com álcool fundamentalmente em região inguinal. 

c) repetir medida de temperatura a cada 1 hora; observar excesso de roupa. 

d) levar para o banho frio imediatamente. 

e) chamar o médico, para troca de antibiótico. 

 

26. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) É correto afirmar que o transplante de 

medula óssea, quando a célula é da própria pessoa, refere-se ao tipo: 

a) alogênico. 

b) alogênico não aparentado. 

c) autólogo lavado. 

d) hapio idêntico. 

e) autólogo. 

 

27. (Pref. Presidente Prudente/VUNESP/2016/Atualizada) Na sífilis terciária, o tratamento para 

adulto é a penicilina benzatina 7.200.000UI, distribuídas em várias etapas e intervalos de tempo, 

respectivamente:  

a) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo entre as doses 

de 7 dias, e caso ultrapasse 14 dias, o esquema dever ser reiniciado. 

b) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo de 15 dias cada 

uma.  

c) 7.200.000UI em 2 etapas, com dose de 3.600.000UI em cada etapa e com intervalo de 15 dias. Dividir 

a dose 1.800.000 em cada glúteo.  
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d) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo de 1 mês cada 

uma.  

e) 7.200.000UI em 2 etapas, com dose de 3.600.000UI em cada etapa e com intervalo de 1 mês cada 

uma. Dividir a dose 1.800.000 em cada glúteo. 

 

28. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Para cuidados de limpeza, higiene e 

esterilização de materiais em Centrais de Materiais e Esterilização, é correto afirmar: 

a) a esterilização em autoclave a vapor está indicada para matérias termossensíveis. 

b) os endoscópios, colonoscópios e inaladores e circuitos respiratórios são exemplos de artigos 

semicríticos. 

c) esterilização por plasma e peróxido de hidrogênio é um método de esterilização física. 

d) os artigos críticos dispensam passar pelo processo de limpeza e higienização. 

e) tanto os materiais críticos como os semicríticos deverão ser processados em autoclave. 

 

29. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Paciente com suspeita de meningite 

necessita ser encaminhado para Ressonância Magnética. Em se tratando de uma doença 

infectocontagiosa, para o adequado transporte do paciente deverá ser observado o seguinte: 

a) o funcionário que encaminha o paciente deve utilizar máscara cirúrgica, e o paciente não. 

b) o funcionário que encaminha e o paciente deverão usar a máscara cirúrgica. 

c) apenas o paciente deverá usar a máscara cirúrgica. 

d) a ressonância desse paciente deverá ser a última a ser feita, para que o paciente não tenha mais 

contato com ninguém. 

e) o paciente deverá usar a máscara p24, própria para a meningite. 

 

30. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) A enfermeira orienta a equipe do hospital 

sobre o que é uma cama fechada. Essa denominação diz respeito a leito hospitalar: 

a) em desuso temporário. 

b) ocupado por paciente que deambula. 

c) ocupado por paciente que não deambula. 

d) desocupada, em aguardo de paciente admitido. 

e) desocupada, em espera de paciente operado. 
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Prefeitura de São José dos Campos - SP/VUNESP/2016 - Enfermeiro 
 

Professor Jairo Edielson 

1. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Adulto de 56 anos, IMC 28 kg/m², PAS 

140mmHg - PAD 90mmHg. Na consulta de Enfermagem, deverá ser orientado em relação ao 

tratamento não medicamentoso com ênfase na perda de peso, tendo como meta IMC entre 20 e 24 

kg/m². A perda ponderal é uma diretriz no tratamento não medicamentoso porque: 

a) é a conduta com maior impacto para redução dos níveis pressóricos. 

b) é uma condicionante para o paciente iniciar atividades físicas regulares. 

c) impede a instalação de comorbidades como Diabetes mellitus. 

d) eleva a autoestima do paciente. 

e) reduz o custo do tratamento. 

 

2. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Na consulta de enfermagem de dengue, o 

enfermeiro verifica a pressão arterial do paciente deitado ou sentado e em pé, considerando o 

estreitamento ou convergência de PA um sinal de choque. A pressão arterial é considerada 

convergente se: 

a) em todas as medidas, o paciente apresenta níveis pressóricos elevados. 

b) em todas as medidas, o paciente apresenta níveis pressóricos muito baixos. 

c) a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica for igual ou menor do que 20 mmHg. 

d) a diferença entre a PA sentado e a PA em pé for igual ou menor do que 20 mmHg. 

e) em todas as posições, o paciente mantiver os níveis pressóricos iguais. 

 

3. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Frente ao agravamento da situação 

epidemiológica da dengue em 2014/2015, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo instituiu 

protocolo para realizar a triagem dos casos suspeitos, aplicando uma escala de classificação de risco 

por cores de acordo com sinais e sintomas referidos. 

 

É suspeita de dengue? Azul 

Há tendência a sangramento? Verde 

Há sinais de alarme? Amarelo 

Há sinais de choque? Vermelho 

 

Por essa escala, um paciente, apresentando um ou mais sinais de alarme, será classificado na cor 

amarela, que indica: 

a) atendimento de acordo com o horário de chegada. 

b) atendimento prioritário não urgente. 

c) urgência, com atendimento o mais rápido possível. 

d) emergência, com necessidade de atendimento imediato. 

e) emergência, com necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

4. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) A intoxicação oral por chumbinho (carbamato) 

é uma condição clínica emergencial que tem grande tendência à alta mortalidade relacionada ao 

diagnóstico tardio e à conduta inadequada dos profissionais de saúde. A intervenção específica no 

atendimento emergencial nesses casos inclui: 

a) enema com solução fisiológica. 
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b) alimentação parenteral por bomba de infusão. 

c) sondagem nasogástrica e aplicação de carvão ativado. 

d) posicionamento do paciente em decúbito lateral. 

e) sondagem vesical de demora. 

 

5. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Homem, 67 anos, portador de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), deu entrada no pronto socorro com quadro de agravamento. 

Para o diagnóstico de enfermagem “Troca de gases prejudicada relacionada à desigualdade de 

ventilação e perfusão”, o enfermeiro posiciona o paciente em decúbito elevado, reduzindo o esforço 

respiratório, monitora SpO2 por oxímetro e inicia oxigenoterapia por cateter, se o nível observado for: 

a) > 95%.   

b) > 90%.   

c) ≤ 90%.   

d) < 85%.   

e) ≤ 50%. 

 

Professora Polyanne Aparecida 

6. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Na reunião geral, a enfermeira anunciou os 

objetivos, as atividades e as metas a serem alcançadas no dia de combate à dengue, e cada um dos 

presentes se inseriu naturalmente nas atividades propostas em um movimento de apoio recíproco. De 

acordo com Kurgant (2010), a situação descrita apresenta características da formação de: 

a) trabalho especializado: os agentes aceitam a tarefa e se esforçam mutuamente para o alcance dos 

resultados esperados. 

b) trabalho em equipe: os membros planejam, comunicam-se e sentem-se responsáveis pelo sucesso 

do projeto comum. 

c) trabalho de grupo: os membros desenvolvem suas tarefas com competência, preservando as 

diferenças técnicas do trabalho especializado dos diferentes agentes. 

d) trabalho institucional: cada agente acata as decisões dos superiores e assume o padrão de 

comportamento esperado pela instituição, desempenhando seu papel profissional específico. 

e) divisão técnica do trabalho: traduzida pelo parcelamento dos processos implicados na execução de 

uma atividade em numerosas operações realizadas por diferentes trabalhadores. 

 

7. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Os profissionais de saúde de um município 

estão em greve, atendendo rigorosamente o percentual de atividade estabelecido em Lei. Os 

enfermeiros de uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) resolveram entre si que, enquanto 

persistisse a greve, eles trabalhariam em regime de plantão para as emergências, mas, nesse período, 

deixariam de registrar em prontuário as informações relativas à assistência prestada. Segundo o código 

de ética de enfermagem, essa decisão está: 

a) correta, pois, pelo código, é proibida apenas a negação da assistência, e não a recusa do registro da 

mesma. 

b) correta, pois o código confere aos profissionais de enfermagem o direito a participar de prática 

multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 

c) correta, pois o código estabelece o direito profissional de participação em movimentos de defesa da 

cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. 

d) incorreta, pois o código de ética estabelece o dever profissional de registrar, no prontuário do 

paciente, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 
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e) incorreta, pois o código de ética faculta ao enfermeiro a avaliação criteriosa acerca de sua 

competência técnica, ética e legal para aceitar atribuições e encargos quando for capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem 

 

8. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) De acordo com a Lei nº 7.498/86, que dispõe 

sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem é: 

a) privativa do enfermeiro. 

b) compartilhada entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

c) livre para todos os profissionais de enfermagem. 

d) privativa do enfermeiro ocupante de cargo de chefia. 

e) livre entre os profissionais responsáveis técnicos de enfermagem. 

 

9. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) A supervisão de enfermagem pode ser 

definida como uma ação de comunicação direta entre supervisor e Supervisionado no âmbito da 

execução do trabalho, pertinente ao gerenciamento dos recursos humanos. Seu produto tem como 

finalidade direta as ações de: 

a) educação em serviço.       

b) educação em saúde. 

c) medidas disciplinares. 

d) plano de carreira. 

e) exercício do poder. 

 

10. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) No grupo educativo sobre planejamento 

familiar com gestantes adolescentes, a enfermeira organizou as cadeiras em semicírculo e sentou na 

cadeira do meio, de onde podia ver e ser vista por todas as participantes. Ao escolher essa posição, ela 

se colocou na linha do olhar das adolescentes, favorecendo o estabelecimento da confiança mútua. No 

campo da relação paciente/profissional, a redução da distância entre os interlocutores é um dos sinais 

característicos da comunicação: 

a) verbal.   

b) não verbal.   

c) simbólica.   

d) formal.   

e) informal. 

 

Professora Fernanda Barboza 

11. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Uma criança recebeu a vacina BCG-ID na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) no 5ª dia de vida. Quarenta dias após a vacinação, a mãe retorna com 

a criança à UBS porque percebeu nódulos endurecidos no mesmo braço, próximo à axila, que 

inicialmente eram pequenos pontos que foram aumentando de tamanho. No local da aplicação da 

vacina, há uma enduração semelhante, sem a cicatriz típica da vacina. A mãe relata que não ocorreu a 

“ferida da vacina”, conforme havia sido orientado no momento da aplicação. O diagnóstico e a conduta 

corretos são, respectivamente: 

a) ausência de relação temporal que apoie evento adverso de vacinação; encaminhar ao pediatra para 

investigação de doença ganglionar. 

b) falha na vacinação; revacinar e registrar no cartão da criança. 
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c) reação de ansiedade relacionada à vacinação; acalmar a mãe e orientar que algumas crianças 

realmente não desenvolvem a ulceração pós-vacinação com BCG-D. 

d) erro de imunização decorrente de técnica adequada de aplicação; notificar o procedimento 

inadequado de vacinação e iniciar tratamento com Isoniazida 10 mmg/kg/dia até a regressão das 

lesões. 

e) evento adverso pós-vacinação; notificar o EVAP e acompanhar, e orientar retorno, pois pode ocorrer 

supuração. Não há indicação de tratamento com Isoniazida. 

 

12. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) A vacina contra HPV, preconizada no 

Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde: 

a) tem como público alvo preferencial as mulheres com vida sexual ativa. 

b) tem por objetivo prevenir o câncer de colo do útero, refletindo na redução da incidência e da 

mortalidade por essa enfermidade. 

c) não pode ser administrada concomitantemente com outra vacina. 

d) substitui a necessidade de realização do exame de Papanicolau. 

e) deve ser aplicada em dose única, por via intramuscular. 

 

13. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Uma criança com um 1 ano e 3 meses viveu 

no exterior do Brasil dos sete aos 12 meses, quando retornou ao país. No momento da viagem para o 

exterior, estava com a situação vacinal em dia e, no período em que esteve fora, não recebeu qualquer 

dose de vacina, exceto a de febre amarela, que foi exigida dez dias antes do embarque de volta. De 

acordo com o calendário de vacinação da criança de zero a seis anos do Estado de São Paulo, a conduta 

correta para o atendimento hoje é: 

a) reiniciar o esquema de vacinação, porque a criança está em atraso vacinal desde os sete meses de 

vida. 

b) administrar todas as vacinas em atraso desde a última dose recebida e agendar retorno para os 

reforços programados para os 4 anos de idade. 

c) administrar todas as vacinas em atraso programadas para os 12 e 15 meses de idade e agendar 

retorno em 30 dias para completar o esquema previsto para a idade atual. 

d) não vacinar. Aguardar 28 dias de intervalo recomendado em virtude da vacina contra febre amarela 

recebida antes do embarque. 

e) não vacinar. Agendar retorno para os reforços programados para os 5 anos de idade. 

 

14. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) No exame físico do recém-nascido, o 

enfermeiro utiliza, como referência de normalidade, a relação entre o perímetro cefálico e o torácico, 

em que o perímetro cefálico: 

a) é maior do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos três meses de vida. 

b) é maior do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos seis meses de vida. 

c) se equivale ao torácico ao nascer e aumenta após os seis meses de vida. 

d) é menor do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos três meses de vida. 

e) é menor do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos seis meses de vida. 
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15. (Pref. São José dos Campos/VUNESP/2016/Atualizada) Em crianças, o grupo etário de maior 

prevalência de anemia é aquele composto por pacientes entre 6 e 24 meses de idade, pelo rápido 

crescimento associado à ingestão frequentemente inadequada de ferro nessa faixa etária. Recomenda-

se a suplementação de ferro às crianças, observadas as doses diárias correspondentes à condição 

individual. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, 

a esse respeito, está correto prescrever: 

a) de 1 a 2 mg/kg/dia de ferro dos 12 aos 24 meses, para crianças em aleitamento exclusivo. 

b) de 2 a 3 mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 24 meses, para crianças em aleitamento misto. 

c) 2 mg/kg/dia a partir de 1 mês de vida por 12 meses, para crianças em uso de fórmulas com leite de 

vaca não enriquecidas com ferro. 

d) 2 mg/kg/dia a partir de 1 mês de vida por 1 ano. Depois desse prazo 1 mg/kg/dia por mais um ano, 

para recém-nascido pré-termo e recém-nascido de baixo peso até 1.500 g. 

e) suplementação de ferro condicionada à presença de anemia comprovada em hemograma solicitado 

a partir do 4º mês de vida. 

 

16. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Relacione, no quadro a seguir, os métodos 

contraceptivos e as características descritas. 

MÉTODO CONTRACEPTIVO CARACTERÍSTICAS 

Diafragma 
A. Aumenta a eficácia se utilizado em conjunto com outros métodos 

contraceptivos. 

Geleia espermicida 
B. Não é indicado para mulheres com múltiplos parceiros sexuais 

porque eleva o risco de doença inflamatória pélvica. 

DIU 

C. Pode ser colocado na hora da relação sexual ou, no máximo, até 

duas horas antes e retirado de 6 a 8 horas após a última relação 

sexual. 

 

Está correta a relação estabelecida entre: 

a) Diafragma e as características descritas em A e C. 

b) Diafragma e as características descritas em B. 

c) Geleia espermicida e as características descritas em B. 

d) DIU e as características descritas em C. 

e) DIU e as características descritas em A. 

 

17. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) O exame clínico das mamas - ECM - possibilita 

identificar anormalidades que contribuem para a detecção precoce do câncer de mama. A seu respeito, 

está correto afirmar que: 

a) o ECM tem alta sensibilidade para detecção de tumores de mama em todas as fases de 

desenvolvimento. 

b) o exame é composto por dois tipos de inspeção: a estática ou inspeção visual e a dinâmica, em que 

ocorre a palpação. 

c) a pele com aspecto de casca de laranja e a proeminência venosa constituem achados de normalidade 

anatômica. 

d) a palpação das mamas abrange o exame de linfonodos axilares, supra e infraclaviculares, 

preferentemente com a mulher em decúbito lateral e os braços estendidos ao lado do corpo. 

e) a detecção de linfonodos duros e pouco móveis ou descarga papilar espontânea e unilateral, aquosa 

ou não, constitui sinal de alerta para prosseguimento da investigação. 
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18. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) De acordo com a regra de Näegele, uma 

mulher cuja data da última menstruação foi 25.10.2014 terá como data provável do parto: 

a) 15.06.2015.   

b) 02.07.2015.   

c) 17.07.2015.   

d) 25.07.2015.   

e) 01.08.2015. 

   

19. (Pref. São José dos Campos/VUNESP/2016/Atualizada) Para o enfrentamento do aumento de 

casos de coqueluche em crianças com idade inferior a 6 meses, a vacina dpTa (tríplice bacteriana 

acelular) foi incluída no calendário vacinal da gestante. A partir do Calendário Nacional de Vacinação 

(2020), essa vacina está indicada para mulheres:  

a) sem vacinação prévia à gestação: administrar 3 doses de vacina contendo toxoide tetânico e diftérico 

com intervalo de 60 dias entre as doses. Sendo 2 doses de dT em qualquer momento da gestação e 1 

dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.  

b) sem vacinação prévia à gestação: três doses de dTpa com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, 

entre a 27ª e a 36ª semana de gestação.  

c) com história prévia de esquema completo com dT: reiniciar o esquema vacinal com duas doses de 

dT e duas de dTpa, até a 27ª semana de gestação. 

d) com história prévia de vacinação com dT há mais de 2 anos. 

e) com esquema vacinal de DPTHib completo na infância e reforços de dT há menos de 5 anos. 

 

20. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) Para garantir a eficiência dos processos de 

esterilização, a UBS deve contar com um programa de monitoramento para avaliar e controlar todas 

as suas fases, detectar possíveis falhas e onde elas ocorrem. A preparação padronizada de esporos 

bacterianos, que, após passar pelo processo de autoclavagem, são incubados para verificação do 

crescimento e viabilidade dos microrganismos, é um processo de monitoramento por: 

a) identificação de produtos.     

b) monitoração mecânica.   

c) indicador químico.     

d) indicador biológico. 

e) práticas de trabalho. 

 

21. (Pref. São José dos Campos/VUNESP/2016/Atualizada) O gerenciamento de recursos físicos e 

ambientais integra a administração em enfermagem e apoia-se em resoluções específicas. A RDC nº 

222/2018 (ANVISA, 2018) descreve o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde em 

sete etapas, do momento da geração ao destino final, das quais algumas são apresentadas no quadro 

a seguir. 

 

ETAPAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Segregação - identificação para separação dos resíduos no momento da geração, em função da 

classificação previamente adotada. 

Acondicionamento - guarda dos resíduos em recipientes adequados. 

Coleta Interna -  recolhimento do ponto de geração e transporte até o armazenamento temporário. 

Armazenamento - guarda temporária em locais específicos até o recolhimento pelo serviço de 

coleta. 
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Tratamento - modificação das características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, eliminando 

ou minimizando o risco associado a estes. 

 

Estabeleça a relação correta entre a etapa do plano de gerenciamento de resíduos nos serviços de 

saúde e o procedimento descrito. 

a) Segregação - etapa da destinação que consiste na aplicação de processo que modifique as 

características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de dano ao 

meio ambiente ou à saúde pública. 

b) Acondicionamento - ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem 

vazamentos, e quando couber, sejam resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento, e que 

sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado. 

c) Coleta interna - separação dos resíduos, conforme a classificação dos Grupos estabelecida na 

Resolução 222/2018, no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, 

químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

d) Armazenamento - processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 

biológica, física ou físico-química. 

e) Tratamento - traslado dos resíduos dos pontos de geração até o abrigo temporário ou o abrigo 

externo. 

 

22. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) A vacinação do idoso em domicílio, inclusive 

de idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural, é desenvolvida pelos 

serviços de Atenção Básica em razão de: 

a) a unidade de saúde dispor de equipes em quantidade suficiente para oferecer este benefício. 

b) ser um dispositivo do Programa Nacional de Imunização, restrito à vacinação anual contra Influenza. 

c) ser uma atribuição específica das equipes de saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família, que 

abrange idosos residentes dentro dos limites da área adscrita. 

d) ser um dispositivo da política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde - SUS, que 

reconhece as condições iníquas de saúde e vida dos idosos nas áreas de exclusão social. 

e) ser um direito, garantido no Estatuto do Idoso, referente ao atendimento domiciliar, para a 

população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. 

 

23. (Prefeitura São José dos Campos - SP/VUNESP/2016) A depressão incide em todos os grupos 

etários de uma população, e sua evolução e desfecho podem ser modificados se a doença for 

diagnosticada precocemente. Por essa razão, o enfermeiro da Atenção Básica deve estar atento aos 

sinais de depressão, entre eles: 

a) alucinações olfativas. 

b) repetição de comportamentos ritualistas. 

c) catatonia. 

d) tristeza diante de perdas. 

e) isolamento social. 

 

24. (Pref. São José dos Campos/VUNESP/2016/Atualizada) Com base na Portaria nº 1.061, de 18 de 

maio de 2020, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos 

de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é correto 

afirmar que:  



 

www.romulopassos.com.br 86 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

a) inclui a doença de Chagas crônica na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 

e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

b) o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito prioritariamente pelos médicos. 

c) a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstica do 

agravo.  

d) só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte.   

e) os acidentes de trabalho graves, fatais e em crianças e adolescentes são de notificação semanal.  
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Prefeitura de Alumínio - SP/VUNESP/2016 - Enfermeiro 
 

Professora Fernanda Coelho 

1. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere os tempos cirúrgicos fundamentais e relacione 

cada tempo cirúrgico ao procedimento que o caracteriza. 

TEMPO CIRÚRGICO PROCEDIMENTO 

a Hemostasia I 
Aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou 

ressecados. 

b Exérese II 
Conjunto de medidas adotadas para prevenir, deter ou coibir o 

extravasamento sanguíneo no período intraoperatório. 

c Síntese III 
Secção tecidual propiciando o campo operatório ou a liberação 

de estruturas anatômicas. 

d Diérese IV 
É a cirurgia propriamente dita. Compreende a extirpação do 

órgão ou o tecido afetado. 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) a - I; b - II; c - III; d - IV.       

b) a - II; b - IV; c - I; d - III.  

c) a - III; b - II; c - I; d - IV. 

d) a - II; b - I; c - III; d - IV. 

e) a - II; b - III; c - IV; d - I. 

 

2. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Em relação ao uso do ácido peracético como agente 
esterilizante em Centro de Material e Esterilização, é correto afirmar: 

a) pelo processo manual, em temperatura ambiente, o ácido peracético puro promove a esterilização 

do material após 10 minutos de exposição. 

b) apresenta como uma de suas vantagens a não produção de resíduos nocivos. 

c) após ativação, seu tempo de uso varia de 14 a 30 dias, dependendo da concentração de material 

orgânico acumulado na solução. 

d) pode ocasionar asma ocupacional em trabalhadores que manuseiam a solução. 

e) é incompatível com solução de peróxido de hidrogênio. 

 

3. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Utilizado como subsídio para julgamento de alta da 

unidade de recuperação pós-anestésica (RPA), para pacientes internados e submetidos a 

procedimento anestésico-cirúrgico, o Índice de Aldrete e Kroulik utiliza como parâmetros: circulação 

(pressão arterial), respiração,  

a) atividade muscular, consciência e saturação de oxigênio (O2). 

b) saturação de oxigênio (O2), débito urinário e temperatura corporal. 

c) curativo, dor e diurese. 

d) débito urinário, temperatura corporal e capacidade de deglutir. 

e) temperatura corporal, dor e consciência. 

 

4. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) E.C., 54 anos, sexo feminino, recebeu alta hospitalar 24 

horas após safenectomia bilateral. As orientações de enfermagem para essa paciente devem 

compreender, entre outros itens. 

a) repouso absoluto no leito por 48 horas. 

b) manter, no domicílio, os pés da cama elevados cerca de 15 cm. 



 

www.romulopassos.com.br 88 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

c) realizar o curativo das incisões com solução alcoólicade polivinilpirrolidona iodo (PVPI), diariamente. 

d) permanecer na posição sentada a partir do segundo dia pós-operatório. 

e) calçar as meias elásticas após permanecer sentada no leito pelo menos 30 minutos. 

 

5. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Durante o procedimento de diálise peritoneal, o 

enfermeiro constatou que o dialisado infundido drenava muito lentamente. Após averiguar que não 

existiam problemas no sistema, considerou que a ponta do cateter poderia estar encoberta pelo 

omento ou obstruída com fibrina. Nesse caso, o enfermeiro deve, entre outras manobras. 

a) interromper imediatamente a infusão e solicitar avaliação médica. 

b) colocar o paciente em posição de Trendelenburg. 

c) aspirar o cateter com seringa de 50 mL. 

d) virar o paciente de um lado para outro. 

e) injetar, sob pressão, 100 mL de solução de ringer lactato. 

 

6. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere a notícia a seguir, de 31.12.2015. Dilma 

sanciona lei sobre plástica no SUS para mulher vítima de violência A presidente Dilma Rousseff 

sancionou a Lei no 13.239, que determina a oferta e realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a 

mulher. Esses procedimentos passam a ser obrigatórios, no âmbito do SUS. Segundo a Lei, os hospitais 

e centros de saúde pública, ao receberem vítimas de violência, deverão informá-las da possibilidade 

de acesso gratuito à cirurgia plástica para a reparação das lesões. A mulher vítima de violência que 

necessitar da cirurgia deverá procurar unidade que a realize com o registro oficial de ocorrência da 

agressão. 
(http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agenciaestado/2015/12/31/ 

sancionada-lei-sobre-plastica-nosuspara-mulher-vitimade-violencia.htm. Acesso em 20.04.2016). 

 

A disponibilização de cirurgia plástica reparadora de sequelas decorrentes de violência contra a mulher 

cumpre o princípio do SUS de 

a) cidadania.         

b) hierarquização. 

c) integralidade. 

d) participação social. 

e) descentralização. 

 

7. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Paciente masculino, 48 anos, fumante há 35 anos, com 

relato de consumo de 30 cigarros/dia, portador da síndrome de dependência do álcool, está internado 

com diagnóstico de varizes esofágicas. No quarto dia de internação, após constatar-se que o paciente 

apresentava inquietação, confusão mental, alucinações, medo infundado e ideação paranoide, o 

enfermeiro solicitou a presença da equipe médica, suspeitando de se tratar de um quadro de 

a) depressão. 

b) agorafobia. 

c) síndrome de abstinência de nicotina. 

d) transtorno obsessivo-compulsivo. 

e) delirium tremens. 
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8. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere o relato a seguir. V.C., 71 anos, sexo masculino, 

diabético, portador de insuficiência cardíaca congestiva, com diagnóstico de pneumonia, está 

internado na unidade de terapia intensiva (UTI), onde permanece monitorizado. O enfermeiro 

constatou que o paciente evoluía com piora, passando a apresentar, entre outros parâmetros, 

confusão mental, temperatura central = 35,5 °C; frequência cardíaca = 96 batimentos por minuto; 

frequência respiratória = 30 movimentos por minuto; pressão arterial = 90 × 60 mmHg. Ao analisar os 

resultados dos exames laboratoriais recentes, ele observou, entre outras alterações, que o hemograma 

mostrava contagem de leucócitos totais = 14 000 celulas/mm3, com aumento significativo de 

bastonetes. Imediatamente providenciou acesso venoso periférico caibroso para o paciente e solicitou 

avaliação do médico, que, após examinar V.C., atualizou a prescrição médica e solicitou novos exames 

laboratoriais que incluíam a dosagem de lactato sérico. Frente à situação apresentada, observa-se que 

a atuação do enfermeiro está voltada para a rápida identificação de 

a) edema agudo de pulmão.        

b) choque anafilático.   

c) sepse grave. 

d) embolia gasosa. 

e) choque neurogênico. 

 

9. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Na sala de emergência, foi admitida uma vítima de 

acidente automobilístico com diagnóstico de traumatismo craniano. Após avaliação, constatou-se, 

entre outros danos, a lesão do VIII° par de nervos cranianos. Devido a esse dano, o paciente poderá 

apresentar. 

a) perda auditiva.         

b) diplopia.  

c) paralisia facial. 

d) estrabismo. 

e) anosmia. 

 

10. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Ao ser admitido na unidade de cardiologia, paciente do 

sexo masculino, 63 anos, passou a apresentar inquietação, confusão mental, sensação de sufocação, 

dispneia, cianose de extremidades e escarro espumoso e tinto de sangue. Em se tratando de um quadro 

de edema agudo de pulmão, ao realizar a ausculta pulmonar, o enfermeiro ouvirá, 

predominantemente. 

a) roncos.        

b) murmúrio vesicular diminuído.  

c) murmúrio vesicular aumentado. 

d) broncofonia. 

e) estertores. 

 

11. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) A vizinha da casa, onde o enfermeiro realizava visita 

domiciliária, solicitou sua presença com urgência, pois sua filha com cinco anos de idade estava 

“desmaiada”. Ao chegar ao local, o enfermeiro constatou que a criança estava em parada 

cardiorrespiratória. Imediatamente pediu que fosse acionado o serviço de emergência e, enquanto 

aguardava o desfibrilador (DEA), iniciou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

Nesse caso, de acordo com a atualização das Diretrizes da American Heart Association - AHA (2015), 

para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiopulmonar de emergência (ACE), a 

profundidade (P) e a frequência (F) das compressões deverão ser, respectivamente, de: 
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a) P = cerca de 3 cm; F = no mínimo 80 compressões por minuto. 

b) P = cerca de 4 cm; F = de 80 a 100 compressões por minuto. 

c) P = cerca de 5 cm; F = de 100 a 120 compressões por minuto. 

d) P = no mínimo 3 cm e no máximo 5 cm; F = no máximo 100 compressões por minuto. 

e) P = no máximo do diâmetro anteroposterior do tórax; F = no mínimo 120 compressões por minuto. 

 

Professora Kelly Coelho 

12. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Criança, sexo feminino, 4 dias de idade, com diagnóstico 

de hiperbilirrubinemia, foi admitida na clínica pediátrica para fototerapia. No que diz respeito a esse 

tratamento, entre outros cuidados, a prescrição de enfermagem deve compreender o seguinte: 

a) expor à luz apenas o tórax e os membros, protegendo o abdome com fraldas e a face por meio de 

máscara. 

b) pesar as fraldas a cada troca, para controle do débito urinário. 

c) manter a criança em jejum. 

d) manter os olhos da criança protegidos da luz por meio de máscara opaca. 

e) interromper a fototerapia se temperatura corporal menor ou igual a 36 °C. 

 

13. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Em consulta de enfermagem de uma paciente com 54 

anos, sexo feminino, em tratamento quimioterápico para câncer, ao realizar o exame físico, o 

enfermeiro constatou a presença de sensibilidade e eritema da mucosa oral, caracterizando um quadro 

de mucosite oral grau I, segundo a classificação da OMS. Frente a essa situação, entre outros itens, a 

paciente deverá ser orientada quanto a 

a) limitar a dieta a alimentos sólidos e mais secos, que exigem mastigação mais demorada. 

b) evitar a retirada de qualquer tipo de prótese móvel, para não causar a repetição de traumas na sua 

remoção/colocação. 

c) vir a perceber uma alteração temporária do paladar devido à destruição das papilas gustativas. 

d) realizar higiene oral com frequência, utilizando escova com cerdas firmes e fazer uso de fio dental 3 

vezes ao dia, pelo menos. 

e) evitar a aplicação de cremes e bastões de hidratação nos lábios, dando preferência à ingestão de 

água gelada para conforto da pele e mucosa oral. 

 

Para responder às questões de números 14 e 15, considere o relato a seguir. 

Em 05.06.2016, M.T., 34 anos, casada, II gesta, 0 para, compareceu à unidade de saúde para 1ª consulta 

de enfermagem de pré-natal. Durante a entrevista, a gestante informou que a data da última 

menstruação (DUM) fora em 16.04.2016 e apresentou exames de tipagem sanguínea realizados em 

convênio que mostravam: gestante, AB Rh positivo; parceiro, A Rh negativo. A usuária esclareceu que 

há dois anos engravidara de seu marido e sofrera um aborto espontâneo completo, com oito semanas 

de gestação, não recebendo qualquer tipo de medicação oral ou injetável na ocasião. 

 

14. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Na data da consulta de enfermagem, a idade gestacional 

(IG) e a data provável do parto (DPP) de M.T. são, respectivamente, 

a) IG = 6 5/7 semanas; DPP = 23.12.2016.   

b) IG = 6 5/7 semanas; DPP = 23.01.2017.   

c) IG = 7 1/7 semanas; DPP = 23.01.2017. 

d) IG = 7 1/7 semanas; DPP = 16.01.2017. 

e) IG = 8 semanas; DPP = 23.12.2016. 
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15. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Com base na tipagem sanguínea do casal, conforme 

estabelecido pelo protocolo do Ministério da Saúde, o enfermeiro deve: 

a) encaminhar a gestante para acompanhamento no pré-natal de alto risco. 

b) encaminhar a gestante para receber, imediatamente, uma dose de imunoglobulina anti-D. 

c) solicitar o teste de Coombs indireto. 

d) solicitar o teste de Coombs direto. 

e) manter o acompanhamento da gestante no pré-natal de baixo risco e solicitar exames 

complementares. 

 

16. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Ao conversar com as gestantes sobre a amamentação, 

no que diz respeito ao preparo das mamas para o aleitamento, o enfermeiro deve orientá-las, entre 

outros cuidados, a 

a) aplicar creme hidratante nas aréolas e nos mamilos, pelo menos duas vezes ao dia, ao longo de toda 

a gravidez. 

b) realizar banhos de luz nas mamas com lâmpadas de 100 watts, a cerca de um palmo de distância, 

por 30 minutos por dia. 

c) aproveitar a hora do banho para massagear os mamilos com bucha e sabão para fortalecer a pele da 

região. 

d) expor as mamas ao sol por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou após às 16 horas, sempre que 

possível. 

e) realizar a ordenha das mamas para estimular a produção de colostro, a partir da 32º semana de 

idade gestacional. 

 

17. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) O Boletim de Apgar, utilizado para descrever a condição 

de nascimento e a recuperação do RN quando reanimado, utiliza, além da frequência cardíaca e da 

respiração. 

a) o tônus muscular, o estímulo nasal (reflexos) e a cor. 

b) a temperatura corporal, a cor e o choro. 

c) o estímulo nasal (reflexos), o tônus muscular e a presença de diurese. 

d) a cor, a temperatura corporal e o estímulo nasal (reflexos). 

e) o choro, a presença de diurese e a cor. 

 

18. (Pref. Alumínio - SP/VUNESP/2016/Atualizada) Em relação à realização do “exame do pezinho”, é 

correto afirmar: 

a) para que se obtenha resultados fidedignos, a amostra de sangue deve ser coletada, 

preferencialmente, entre 24 e 48 horas de vida do recém-nascido. 

b) o uso de agulhas para coleta deve ser evitado, pois podem atingir estruturas mais profundas do pé 

como ossos e vasos, além de provocarem um sangramento abundante que dificulta a absorção pelo 

papel filtro. 

c) para evitar o ressecamento da amostra, o papel filtro, que contém o material coletado para a 

realização do exame, deverá ser envolto, imediatamente, em papel alumínio, e colocado em geladeira 

até o momento de ser encaminhado ao laboratório. 

d) tem como propósito o diagnóstico precoce apenas do hipotireoidismo congênito, da fenilcetonúria, 

da fibrose cística e da anemia ferropriva, entre outras hemoglobinopatias, conforme a lei nº 

14.154/2021. 
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e) o sangue coletado por meio de punção de veia periférica deverá ser depositado em movimentos 

circulares na frente e no verso do papel filtro, em áreas demarcadas com círculos, que devem ser 

totalmente preenchidos. 

 

19. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Constitui contraindicação à vacinação: 

a) uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral. 

b) antecedente familiar de convulsão ou morte súbita. 

c) uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos. 

d) história de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos. 

e) ocorrência de vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção em dose recebida anteriormente. 

 

20. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Em visita domiciliária à puérpera, no 30 dia após parto 

normal domiciliar, o enfermeiro do PSF constatou que mãe e recém-nascido não apresentavam 

anormalidades ou complicações. Em relação ao recém-nascido, no que diz respeito à vacinação, ele 

deve orientar à mãe que, de acordo com o calendário vacinal 2016 para o Estado de São Paulo, a criança 

deverá ser levada à sala de vacinas o mais breve possível, pois já pode receber as vacinas. 

a) BCG e 1ª dose contra hepatite B. 

b) contra gripe H1N1 e 1ª dose da vacina pneumocócica conjugada 10 valente. 

c) contra gripe H1N1 e BCG. 

d) contra poliomielite 1, 2 e 3 injetável (VIP) e BCG. 

e) BCG, 1ª dose das vacinas contra hepatite B e pneumocócica conjugada 10 valente, e contra gripe 

H1N1. 

 

Para responder às questões de números 21 e 22, leia atentamente o relato a seguir. 

 

R.L., 54 anos, feminino, menopausa há três anos, viúva há cinco anos, sem atividade sexual, 

compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de enfermagem para controle e 

acompanhamento do tratamento para hipertensão arterial. Ao analisar o prontuário da usuária, o 

enfermeiro observou que fazia uso de hidroclorotiazida e metildopa para o controle da hipertensão e 

que havia realizado o último exame de Papanicolaou há 20 meses, sendo que os três exames 

anteriores, realizados em intervalos de um ano, apresentavam resultados normais. 

 

21. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Em relação à prevenção do câncer de colo uterino, de 

acordo com o enfermeiro, deve-se 

a) encaminhar imediatamente R.L. para a coleta de material para preventivo, pois a repetição do exame 

está atrasada. 

b) orientar a usuária que, deverá comparecer para realizar novo exame ao completar três anos do 

último exame de Papanicolaou. 

c) esclarecer a R.L. que, a partir dos 50 anos, desde que não ativa sexualmente, mulheres com três 

exames consecutivos, com resultado normal, estão dispensadas de realizar o exame preventivo. 

d) agendar consulta com o ginecologista para a coleta de material para exame colpocitológico, por se 

tratar de mulher menopausada. 

e) aproveitar a oportunidade para coletar material para o exame preventivo, orientando a usuária que 

se o resultado for normal, salvo apresente queixas, não necessitará mais realizar o exame, pois ela já 

entrou na menopausa. 
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22. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) A usuária deverá ser orientada quanto à ocorrência de 

efeitos colaterais decorrentes do uso da hidroclorotiazida que compreende, entre outros itens, a 

a) hipotensão postural, principalmente quando do uso de bebidas alcoólicas. 

b) flatulência, agravada por dieta pobre em fibras. 

c) disúria, intensificada por baixa ingestão hídrica. 

d) visão borrada, principalmente à noite. 

e) alteração na cor da urina e do suor que pode apresentar tom alaranjado. 

 

Professora Rebeca Rocha 

23. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Ao devolver o processo de enfermagem, o enfermeiro se 

utiliza da “Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC)” na etapa de 

a) planejamento de enfermagem.   

b) coleta de dados.     

c) implementação. 

d) avaliação. 

e) diagnóstico de enfermagem. 

 

24. (Pref. Alumínio - SP/VUNESP/2016/Atualizada) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(Resolução COFEN nº 564/2017) estabelece que, o profissional de enfermagem está proibido de: 

a) em participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, 

autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

b) provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos 

permitidos pela legislação vigente. 

c) prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

d) aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, 

avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 

e) comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que 

infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à 

saúde da pessoa, família e coletividade. 

 

25. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) A Resolução COFEN nº 0501/2015, que regulamenta a 

competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas e dá outras providências, estabelece que 

é: 

a) vedado ao enfermeiro a abertura de Clínica de Prevenção e Cuidado de Feridas sem a participação 

e responsabilidade técnica do profissional médico. 

b) atribuição do técnico de enfermagem a realização de curativo em ferida caracterizada por extensa 

destruição de tecido, com ou sem lesão óssea ou muscular ou necrose tissular, desde que sob 

supervisão do enfermeiro. 

c) vedado ao auxiliar de enfermagem a realizar o curativo de feridas. 

d) competência específica de o enfermeiro executar o desbridamento autolítico, instrumental, químico 

e mecânico de feridas. 

e) atribuição do enfermeiro e do técnico de enfermagem realizar registro fotográfico para 

acompanhamento da evolução da ferida, quando necessário. 
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26. (Pref. Alumínio - SP/VUNESP/2016/Atualizada) Ao assumir a direção de uma unidade hospitalar, 

o enfermeiro decidiu realizar a revisão do dimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem. Ao 

aplicar o proposto em publicação da Resolução COFEN nº 543/2017, ele deverá considerar que 

a) o paciente com idade superior a 65 anos, internado em clínica médica ou cirúrgica, deve ser 

classificado, no mínimo, com necessidade de cuidados intermediários. 

b) para a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem na assistência semi-intensiva, 42% 

deverão ser enfermeiros, 30% técnicos de enfermagem e, o restante, auxiliares de enfermagem. 

c) para efeito de cálculo de pessoal na assistência intermediária, o número de horas de enfermagem, 

por leito, nas 24 horas, será de 10 horas por paciente. 

d) ao quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido o índice de segurança técnica (IST) 

de no mínimo 10% do total, dos quais 6% são referentes a férias e 4% a ausências não previstas. 

e) para berçário e unidade de internação em pediatria todo recém-nascido e criança menor de 6 anos 

deve ser classificado, no mínimo, como cuidado intermediário, independente da presença do 

acompanhante. 

 

27. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Em relação à profissionalização da enfermagem no Brasil, 

é correto afirmar que teve seu início com a 

a) criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1922. 

b) elevação da Escola de Enfermagem Anna Nery à categoria de Escola Oficial Padrão, pelo Decreto nº 

20.109, em 1931. 

c) criação do curso para enfermeiras no Hospital Samaritano, em 1896, em São Paulo. 

d) introdução do modelo de ensino nightingaleano para a formação de enfermeiros na escola de 

enfermagem da Cruz Vermelha. 

e) fundação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Hospital de Alienados, em 1890. 

 

28. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere as manifestações clínicas ocasionadas devido 

a infecção pelos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika. Entre estas, na infecção pelo vírus Zika, estão 

ausentes, entre outros sinais e sintomas: 

a) a hiperemia conjuntival e o exantema macropapular. 

b) as dores articulares e a hemorragia. 

c) o exantema macropapular e a febre intermitente. 

d) a hemorragia e a hepatomegalia. 

e) a dor retro-orbital e a artralgia. 

 

29. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) O controle da tuberculose foi estabelecido como uma 

das prioridades de saúde do Município X. No que tange a presídios e prisões, em consonância com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde (2011), deverá ser priorizada a busca de casos bacilíferos entre 

indivíduos que apresentem tosse há, pelo menos, 

a) três dias.         

b) cinco dias.    

c) uma semana. 

d) dez dias. 

e) duas semanas. 
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30. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considerando as ações de saúde no âmbito da saúde 

coletiva, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 204, de 17.02.2016, estabelece como doenças 

e agravos de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde, entre outros itens, 

a) a hanseníase, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a gripe de qualquer etiologia. 

b) a sífilis congênita, a doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a sepse. 

c) o acidente de trabalho com exposição a material biológico, os acidentes de trânsito e as doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). 

d) a tuberculose extrapulmonar, a toxoplasmose gestacional e o óbito infantil. 

e) o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes, a doença aguda pelo vírus Zika em 

gestante e a leptospirose. 
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Prefeitura de Alumínio - SP/VUNESP/2016 - Técnico em Enfermagem 
 

Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Naquele dia havia muita gente na unidade porque a cidade 

vivia um surto de dengue. A enfermeira delegou ao técnico de enfermagem, que já vinha executando 

os testes rápidos de dengue, que também passasse a comunicar os resultados aos pacientes e, sempre 

que o resultado fosse positivo, os encaminhasse ao atendimento médico imediatamente. De acordo 

com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem. 

a) deve acatar a delegação porque é seu dever participar da assistência à saúde das pessoas. 

b) deve acatar porque, mesmo não sendo sua atribuição, a delegação de comunicar resultado não é 

complexa. 

c) deve acatar porque é sua atribuição reconhecer e descrever sintomas dos pacientes. 

d) deve recusar porque a delegação envolve tomada de decisão diagnóstica que é privativa do 

enfermeiro. 

e) deve recusar porque os usuários não aceitarão sua decisão de triagem para a consulta médica. 

 

2. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Graduandos de enfermagem e de medicina participam da 

programação de saúde como parte de sua formação acadêmica e o técnico de enfermagem interage 

com eles porque 

a) faz parte das atribuições do técnico de enfermagem ministrar aulas sobre as técnicas de 

enfermagem.  

b) compete ao técnico de enfermagem, como integrante da equipe, participar dos programas de 

educação continuada. 

c) na ausência de preceptores, o substituto natural nos programas de educação continuada é o técnico 

de enfermagem. 

d) os acadêmicos de enfermagem devem realizar grande número de atividades de baixa complexidade 

em seu programa de treinamento, aliviando a carga de trabalho do técnico de enfermagem. 

e) sendo pessoas ainda em formação, os acadêmicos cometem muitos erros e necessitam da 

supervisão constante do técnico de enfermagem. 

 

3. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) O técnico de enfermagem, como integrante da equipe de 

saúde, participa dos programas executados por ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa cujas etapas estão representadas na figura corresponde ao:  

a) Programa de previsão e compra de materiais e insumos. 

b) Programa de processamento e esterilização de materiais. 

c) Programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

3 - Identificação 

6 - Tratamento 

1 - Segregação 2 - Acondicionamento 

4 - Transporte interno 
5 - Armazenamento 

temporário 

7 - Armazenamento externo 8 - Coleta e transporte externo 9 - Disposição 
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d) Programa de gerenciamento de recursos materiais em saúde. 

e) Programa de gerenciamento e dispensação de medicamentos. 

 

4. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) A resolução RDC no 15, de 15 de março de 2012, dispõe 

sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, entre elas: 

a) dispensa os trabalhadores do centro de materiais e esterilização de usar vestimentas específicas e 

equipamentos de proteção individual. 

b) permite o uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, papel manilha, papel jornal para embalar 

materiais não críticos. 

c) na falta de seladora, permite a selagem de embalagens de papel grau cirúrgico com fita adesiva 

termos sensível. 

d) se houver a terceirização do processamento dos produtos para saúde a empresa contratada passa 

responder com exclusividade pela qualidade do processo de esterilização. 

e) o enxágue dos produtos para saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de 

potabilidade definidos em normatização específica. 

 

5. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Uma paciente de 56 anos recebeu o diagnóstico de 

diabetes mellitus do tipo 2 e vai fazer uso de metformina 1.000 mg/dia em duas tomadas, após o 

desjejum e após o jantar. Entre as orientações relativas à terapêutica medicamentosa a paciente 

deverá ser alertada para a possibilidade de ocorrência de: 

a) retenção de líquidos manifestos pelo edema de MMII.  

b) hipoglicemia repentina com lipotimia.    

c) desconforto abdominal e diarreia. 

d) anemia e perda de peso ponderal. 

e) hiperglicemia, náuseas de vômitos. 

 

6. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Uma paciente de 63 anos recebeu o diagnóstico de 

diabetes mellitus e lhe foi prescrito o uso de insulina. Entre as orientações que o técnico de 

enfermagem fará estão aquelas referentes ao transporte, conservação e cuidados com a insulina. 

Sobre esses aspectos assinale a orientação correta. 

a) A insulina deverá ser retirada da geladeira entre 15 a 30 minutos antes da aplicação, para prevenir 

dor e risco de irritação no local de aplicação. 

b) O local mais indicado para guarda da insulina e dispositivos de aplicação é o congelador interno da 

geladeira ou as prateleiras mais altas do refrigerador. 

c) Para conservação da insulina no refrigerador doméstico ela deve permanecer acondicionada na caixa 

térmica utilizada para o transporte, visando a proteção de contaminação pelos alimentos. 

d) Para o transporte da insulina da unidade de saúde até o domicílio deve ser acondicionada em 

embalagem térmica, diretamente sobre o gelo para garantir a manutenção das temperaturas baixas. 

e) A insulina suporta temperaturas de até 30 graus sem perda de sua eficácia, devendo ser conservada 

em temperatura ambiente, onde sua durabilidade é maior. 

 

7. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Na visita domiciliar a uma idosa de 88 anos a técnica de 

enfermagem percebeu que havia mais comprimidos do medicamento matinal do que esperado para o 

dia do mês, embora ela negasse ter problemas de memória ou irregularidade no tratamento. A perda 

da autonomia para manipular medicamentos, para controlar finanças, entre outras, compõe o 

conjunto das atividades 

a) de comunicação interpessoal.   



 

www.romulopassos.com.br 98 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

b) relacionadas ao risco de depressão.   

c) de avaliação unidimensional. 

d) básicas da vida diária. 

e) instrumentais da vida diária. 

 

8. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Paciente do sexo feminino, 25 anos, vai iniciar hoje o 

tratamento de tuberculose pulmonar bacilífera. Ela deve ser orientada sobre a duração do tratamento 

regular que é: 

a) primeira de 2 meses e a segunda de 6 meses. 

b) primeira de 2 meses e a segunda de 2 meses. 

c) primeira de 2 meses e a segunda de 4 meses. 

d) primeira de 4 meses e a segunda de 6 meses. 

e) primeira de 3 meses e a segunda de 3 meses. 

 

9. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Paciente do sexo masculino, 38 anos de idade, deu entrada 

no serviço de saúde com sintomas de infarto do miocárdio. Nos primeiros 30 minutos de atendimento, 

denominado tempo porta agulha, serão colhidas amostras para exames laboratoriais e administrado 

um conjunto de medicações estabelecidas no protocolo para esse tipo de atendimento que devem 

estar disponíveis no carro de emergência. Deste conjunto de medicações, a que é destinada ao controle 

da dor é: 

a) ácido acetilsalicílico - AAS.        

b) morfina.    

c) adrenalina.   

d) nitrato. 

e) potássio. 

 

10. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Um paciente adulto comparece ao serviço de saúde para 

colher amostra de sangue para exames de rotina. Durante a inspeção do local para punção o técnico 

de enfermagem percebe que o paciente apresenta sinais e sintomas de espasmo brônquico. Além de 

interromper o procedimento em curso e solicitar ajuda do enfermeiro, que cuidados de emergência o 

técnico de enfermagem deve adotar? 

a) Oferecer água em abundância e pedir ao paciente que fique calmo. 

b) Colher as amostras de sangue acrescentando uma para o caso do médico solicitar novos exames. 

c) Deitar o paciente em decúbito dorsal com MMII ligeiramente elevados em relação a cabeça. Instalar 

cateter de oxigênio iniciando com fluxo de 15 L/minuto. 

d) Solicitar ao paciente que fique de pé, caminhe e erga os braços para favorecer os movimentos 

respiratórios. 

e) Manter o paciente sentado para favorecer a expansão pulmonar, oferecer cateter de oxigênio 

iniciando com fluxo de 3 L/minuto. 

 

11. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Durante a coleta de material para exames laboratoriais 

o técnico de enfermagem percebeu que seu colega destacava a ponta da luva de procedimento do 

dedo indicador direito após a escolha do local da punção e da antissepsia local. Em seguida, repousava 

o dedo desprotegido sobre a pele do paciente para conduzir o local de inserção da agulha. Na função 

de supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar ele deve alertar o colega sobre o erro 

relativo à 

a) técnica - sequência incorreta do procedimento. 
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b) infecção - contaminação de local previamente submetido à antissepsia. 

c) infecção - autocontaminação decorrente do contato direto com a pele do paciente. 

d) administração - desperdício de luvas que poderiam ser utilizadas em mais de um procedimento. 

e) técnica - o correto seria descalçar a luva inteira. 

 

Professora Kelly Coelho 

12. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Um paciente de 8 anos tem uma prescrição de 

hidrocortisona intramuscular (IM), 25 mg, a cada 24 horas, por 3 dias. Na unidade há disponível um 

frasco-ampola de hidrocortisona de pó liofilizada de 100 mg para aplicação por via IM e ampolas de 2 

mL de água bidestilada para reconstituição. Para atender corretamente a prescrição, o técnico de 

enfermagem deverá reconstituir o conteúdo do frasco-ampola em: 

a) 1 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM.   

b) 2 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM.          

c) 1 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM. 

d) 2 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM. 

e) 2 mL de água destilada e aplicar 2 mL por via IM. 

 

13. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) No grupo educativo de mães de bebês de 03 a 06 meses 

o técnico de enfermagem auxilia na verificação de dados antropométricos. Ele percebe que uma das 

crianças com 04 meses e meio, nascida a termo, não segura o brinquedo que ela oferece para distrair 

enquanto faz o procedimento. Em se tratando de atraso no desenvolvimento, ele poderá observar 

outros parâmetros de desenvolvimento esperados para esta idade, entre eles: 

a) vira sozinho a cabeça na direção de uma voz ou som de objeto sonoro. 

b) transfere voluntariamente objetos de uma mão para a outra. 

c) desloca-se sozinho, engatinhando. 

d) duplica sons de sílabas (ma-ma, pa-pa). 

e) abana conscientemente a cabeça para dizer sim. 

 

14. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) O soro caseiro utilizado para reidratação oral 

representou um enorme avanço no controle e recuperação de crianças com risco de desidratação e 

nos quadros leves a moderados desse agravo. A administração do soro de reidratação oral, entretanto, 

requer alguns cuidados, entre os quais: 

a) deve ser oferecido preferentemente gelado para reduzir os vômitos. 

b) se a criança o rejeitar, pode ser diluído em outro líquido para melhorar o sabor. 

c) o aumento da frequência e volume das evacuações na fase de reposição é esperada. 

d) durante a reidratação oral a ocorrência de sono profundo é sinal de melhora da criança. 

e) a validade do soro de reidratação oral diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve ser desprezado. 

 

15. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) No grupo de adolescentes da escola de ensino 

fundamental de seu bairro um dos participantes se mostrou preocupado com a segurança do 

preservativo masculino para evitar problemas futuros. O técnico de enfermagem deverá lhe explicar 

que esse é um método seguro, desde que tomados alguns cuidados no seu uso. A esse respeito, está 

correto afirmar que 

a) se o preservativo estiver úmido dentro da embalagem poderá ser utilizado com segurança mesmo 

que o prazo de validade esteja vencido. 

b) o momento adequado para a colocação do preservativo de forma segura é antes da ereção, com o 

pênis relaxado. 
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c) o momento adequado para a retirada do preservativo de forma segura é após o término da relação 

e da ereção, sempre com o pênis relaxado. 

d) o preservativo deve ser colocado quando o pênis estiver ereto e a ponta deve ser apertada para sair 

o ar. 

e) o preservativo poderá ser reutilizado pela mesma pessoa, desde que devidamente lavado com sabão 

antisséptico apropriado. 

 

16. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) A gestação mesmo que seja de baixo risco é uma 

condição em que a mulher está sob risco de infecções que podem interferir no desenvolvimento do 

feto. Uma dessas infecções é representada pela Influenza A H1N1, cuja prevenção é recomendada 

mediante aplicação de vacina. O esquema vacinal para gestantes com o objetivo de prevenir esse tipo 

de gripe é: 

a) três doses com intervalo de 30 dias entre elas, a partir da 27a semana de gravidez. 

b) duas doses com intervalo de 60 dias, iniciando a partir do 5º mês de gestação. 

c) duas doses, sendo a primeira no primeiro trimestre e a segunda no puerpério. 

d) dose única até a 12ª semana de gravidez. 

e) dose única em qualquer idade gestacional no período que antecede a sazonalidade da doença. 

 

17. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) No período gestacional o corpo da mulher passa por 

diversas alterações incluindo as fisiológicas. Um dos reflexos dessas mudanças é o aparecimento de 

edema, que assume importância clínica e constitui sinal de alerta se 

a) surge em resposta a elevações bruscas de temperatura ambiente. 

b) surge após caminhadas intensas ou longos períodos em pé. 

c) ocorre após o uso de calçados fechados. 

d) tem início súbito, na presença de hipertensão. 

e) desaparece ao repouso com elevação de MMII. 

 

18. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Uma mulher teve o resultado da sorologia VDRL reagente 

no momento do parto de sua segunda filha. Ela fez apenas uma consulta de pré-natal na ocasião da 

confirmação da gravidez e não retornou para as consultas seguintes. Também não colheu os exames 

solicitados na ocasião. Considerando que ela seja portadora de sífilis ativa, é correto afirmar que: 

a) a recém-nascida, mesmo assintomática no momento do parto, poderá apresentar sinais e sintomas 

de sífilis congênita tardiamente. 

b) a mulher não precisará mais ser tratada porque os danos que pudessem atingir o feto já ocorreram 

e são irreversíveis. 

c) somente a mãe deve ser notificada à vigilância epidemiológica, pois a sífilis do recém-nascido é 

secundária à doença da mãe. 

d) a sífilis da mulher e da recém-nascida constituem síndromes de evolução benigna, com regressão 

espontânea em até cinco anos. 

e) a amamentação está contraindicada definitivamente, pois o Treponema pallidum, causador da sífilis 

é transmitido pelo leite materno, mesmo quando não há lesões sifilíticas nas mamas. 

 

19. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Paciente do sexo masculino, 62 anos, portador de DPOC 

com duas internações por problemas respiratórios nos últimos 12 meses. Ele pertence ao grupo de 

pessoas prioritárias para receber as vacinas: 

a) pneumocócica 23 valente e influenza. 

b) pneumocócica 10 valente e haemophilus B. 
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c) haemophilus B e meningite A e C. 

d) haemophilus B e influenza. 

e) influenza e antitetânica. 

 

20. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) As Unidades Básicas de Saúde - UBS realizam campanhas 

de vacinação em diferentes momentos do ano, necessitando prover as salas de vacina com 

imunobiológicos suficientes para o atendimento da demanda. O fluxo e a periodicidade de 

abastecimento das salas de vacina com imunobiológicos deverá levar em conta: 

a) o número mínimo de pessoas a ser vacinada em toda a campanha. 

b) o número de vacinadores disponíveis para atuar. 

c) a duração da campanha em dias. 

d) a capacidade de armazenamento nos refrigeradores da UBS. 

e) a existência de gerador de energia local. 
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Prefeitura de Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP  

Técnico em Enfermagem 
 

Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O hospital surgiu para cumprir uma 

função social importante e passou por intensas mudanças até chegar aos dias atuais. Dessa forma, 

pode-se afirmar que o trabalho principal do Técnico em Enfermagem ocupa o nível: 

a) Administrativo.       

b) Gerencial.      

c) Operacional. 

d) Organizacional.  

e) Financeiro. 

 

2. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Os procedimentos de Enfermagem 

que têm como objetivo retirar urina da bexiga e promover a não obstrução vesical por sangue pós 

prostatectomia são, respectivamente, denominados: 

a) instilação e cateterismo vesical.   

b) cateterismo e irrigação vesical.    

c) incontinência e irrigação vesical. 

d) irrigação e instilação vesical. 

e) incontinência e continência vesical. 

 

3. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O Técnico em Enfermagem realiza 

ações de promoção e vigilância em saúde, nas áreas ambiental, sanitária e epidemiológica, 

fundamentalmente, a partir de ações: 

a) hospitalares.          

b) curativas.      

c) técnicas.   

d) administrativas.  

e) educativas. 

 

4. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O técnico de Enfermagem pode ser 

penalizado ao praticar situações que estejam em desacordo com a lei profissional. Baseando-se nela, 

assinale a alternativa que apresenta o exemplo de uma situação de imperícia. 

a) Administração de drogas em não conformidade com a prescrição médica. 

b) Participar de furto ou peculato. 

c) Denegrir imagem de membros da equipe de saúde. 

d) Registrar no prontuário do paciente fato não verdadeiro. 

e) Participar de ações de abortamento ou eutanásia. 

 

5. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Existem, nos hospitais, tubulações 

em forma de bicos que ficam expostas junto à cabeceira das camas dos pacientes. Assinale a alternativa 

que apresenta as cores padrão correspondentes à identificação de saída para oxigênio, ar comprimido 

e vácuo, respectivamente. 

a) Amarelo, verde e cinza.       

b) Azul, amarelo e verde.     
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c) Azul, verde e cinza.  

d) Verde, amarelo e cinza.   

e) Cinza, verde e amarelo. 

 

6. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) A posição que o paciente assumirá 

na mesa cirúrgica dependerá, em geral, do tipo de cirurgia e do estado do paciente. O técnico de 

enfermagem deve saber que a posição de litotomia diz respeito à cirurgia: 

a) neurológica.       

b) torácica.       

c) craniana.     

d) ginecológica. 

e) cardiológica. 

 

7. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Frente ao atendimento de pacientes 

com dor, compete também ao profissional técnico da saúde agir e proporcionar o melhor cuidado. O 

Técnico em Enfermagem, ao informar ao Enfermeiro sobre pacientes com dores, deve: 

a) ser observador sempre, mas esperar que a dor seja intensa, pois é queixa comum. 

b) encarar o fato de forma normal no hospital, pois a dor é um mal só biológico. 

c) ser passivo, pois todas as pessoas expressam dor da mesma forma no hospital. 

d) agir, frente a uma suspeita de dor, somente após confirmação efetiva do problema. 

e) analisar bem a situação, pois a dor engloba relações interpessoais e bioética. 

 

8. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O procedimento que controla, de 

forma não invasiva, índices de saturação de oxigênio arterial é: 

a) o eletrocardiograma.       

b) a radiografia de tórax.     

c) a ausculta pulmonar. 

d) a oximetria de pulso.  

e) a tomografia de tórax.  

 

9. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) É tarefa do Técnico em Enfermagem 

e tem como um dos objetivos fornecer subsídios para as condutas diagnósticas/terapêuticas do 

Enfermeiro e da equipe de Enfermagem, sendo regulamentada e fiscalizada pelo órgão regional da 

profissão. Trata-se: 

a) do Planejamento de Enfermagem.  b) da Prescrição de Enfermagem.    

c) da Anotação de Enfermagem.                    d) da Evolução de Enfermagem. 

e) da Avaliação de Enfermagem. 

 

10. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O Procedimento de Enfermagem 

mais frequentemente realizado com paciente portador de meningite, em função do quadro clínico 

apresentado, é a: 

a) tricotomia craniana.      

b) verificação da temperatura corporal.   

c) mensuração da pressão arterial. 

d) oferta de oxigênio. 

e) mensuração da frequência de pulso apical. 



 

www.romulopassos.com.br 104 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

11. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Ao registrar os cuidados realizados 

para uma mulher logo após o primeiro parto, o termo mais adequado para identificá-la na sua anotação 

de Enfermagem será: 

a) Nulípara.       

b) Primigesta.      

c) Primípara.  

d) Primogênita. 

e) Primigrávida.  

 

12. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Local de fácil acesso para aplicação 

de pequenas quantidades de medicamento. Lactentes e crianças não devem receber injeções nessa 

região por risco de lesão nervosa. O texto refere-se, respectivamente, à região (local) e ao nervo: 

a) Deltoide e Radial.      

b) Dorsoglúteo e Tibial.     

c) Glúteo e Ilíaco. 

d) Dorsoglúteo e Ciático. 

e) Deltoide e Ciático. 

 

13. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Ao realizar banho no leito, o 

profissional deverá observar as condições do órgão pele e ter como objetivos principais: 

a) promover conforto e aliviar áreas de atrito cama e paciente. 

b) retirar excesso de gordura e mover o paciente na cama. 

c) garantir segurança e relaxamento muscular. 

d) eliminar micróbios e facilitar a circulação sanguínea. 

e) ativar a circulação sanguínea e exercitar os membros superiores e inferiores. 

 

14. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) A prescrição médica pede para 

administrar heparina 2.500 UI. A unidade de saúde dispõe de heparina 5.000 UI/ml. O Técnico em 

Enfermagem deverá utilizar, desse medicamento, em ml: 

a) 0,25.    

b) 0,50.    

c) 5.    

d) 25.    

e) 50. 

 

15. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O aleitamento materno é uma forma 

natural de cuidado com a criança recém-nascida e deve ser estimulado pelo profissional da saúde. 

Segundo a OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda-se amamentação com leite materno 

exclusivo, pelo menos, até: 

a) 2 meses.  

b) 4 meses.   

c) 6 meses.   

d) 9 meses.   

e) 12 meses. 
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16. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Na grande maioria dos estudos e em 

condições normais de reanimação cardiorrespiratória, estima-se que a sobrevida de pacientes com 

menos sequelas cerebrais ocorre quando a reanimação for iniciada em até 

a) 2 minutos.   

b) 3 minutos.   

c) 4 minutos.   

d) 5 minutos.   

e) 6 minutos. 

 

17. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O paciente João, 21 anos, deu 

entrada no pronto-socorro psiquiátrico apresentando oscilações intensas de humor, euforia, 

inquietude, tristeza e depressão, referindo que sua vida não tem significado. Essas manifestações são 

próprias do transtorno: 

a) bipolar.            

b) esquizofrênico.  

c) paranoico. 

d) catatônico. 

e) pueril. 

 

18. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Veja a imagem a seguir. 

Está correto para ___________ manobra de ___________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da legenda sobre a imagem. 

a) desengasgo … Heimlich. 

b) desengasgo … Valsalva. 

c) reanimação de vítima consciente … Valsalva. 

d) reanimação cardíaca … Heimlich. 

e) desengasgo … Greenberg. 

 

19. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) Ações que visam tratar a todo custo 

um paciente, mantendo-o vivo, sem considerar e levar em conta questões como qualidade de vida, 

vontade e desejo do próprio paciente e/ou escolhas da família. Trata-se de: 

a) Cuidados paliativos.          

b) Cuidados intensivos.  

c) Ortotanásia. 

d) Eutanásia. 

e) Distanásia. 
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20. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O hospital é o local que se destina 

ao tratamento de doenças em pacientes de diversas origens e contém áreas consideradas críticas ou 

de riscos. A área ocupada por pacientes que não apresentam doenças infecciosas, incluindo as 

infecciosas não transmissíveis é denominada: 

a) Não crítica.           

b) Semicrítica.   

c) Crítica. 

d) Restrita. 

e) Semi-intensiva. 
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IMESC - SP/VUNESP/2013 - Técnico em Enfermagem 
 

Professor Jairo Edielson 

1. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Durante a perícia, um homem idoso encontra-se em pé na fila de espera; 

refere cefaleia, hipertensão e cateterismo cardíaco realizado há 15 dias, cujo acesso foi em braço 

esquerdo. Dentre os procedimentos adequados para aferição da pressão arterial do cliente, o técnico 

de enfermagem deve: 

a) manter o cliente sentado ou deitado, com o braço direito à altura do coração e com a palma da mão 

voltada para cima. 

b) colocar o manguito do esfigmomanômetro sobre a fossa antecubital do braço esquerdo do cliente, 

observando a perfusão periférica. 

c) verificar a pressão arterial em braço esquerdo do cliente, mantendo-o abaixo da altura do coração, 

com a palma da mão voltada para baixo. 

d) posicionar o cliente deitado, com as pernas cruzadas, braço esquerdo apoiado na maca, com a palma 

da mão voltada para cima. 

e) verificar a largura do manguito do esfigmomanômetro, que deve corresponder à metade do 

tamanho do antebraço do cliente. 

 

2. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Na sala de espera, aguardando atendimento para avaliação, um 

indivíduo adulto de 55 anos apresenta rebaixamento do nível de consciência. Ao presenciar o ocorrido, 

o técnico de enfermagem associa as diretrizes da AHA/2010, iniciando as manobras para identificação 

da parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida, ao: 

a) remover o idoso para o pronto-socorro; na ambulância, preparar o material de intubação; puncionar 

o acesso venoso e, com uso da bolsa-válvula máscara, fazer 02 ventilações de resgate. 

b) abrir as vias aéreas e efetuar 02 ventilações; chamar por ajuda; usar o desfibrilador; realizar 100 

compressões torácicas e verificar o pulso em até 20 segundos. 

c) chamar por ajuda, verificar responsividade; abrir as vias aéreas e efetuar 02 ventilações; verificar o 

pulso; usar o desfibrilador e encaminhar ao hospital. 

d) verificar responsividade e respiração do idoso; chamar por ajuda; verificar pulso; efetuar 30 

compressões torácicas; abrir as vias aéreas e fazer 02 ventilações. 

e) aplicar 15 compressões torácicas para 02 ventilações; puncionar o acesso venoso; fazer uso do 

desfibrilador e preparar o material de intubação. 

 

3. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Após o atendimento da parada cardiorrespiratória, o técnico de 

enfermagem precisa repor o que foi utilizado. E, dentre os medicamentos utilizados nesse 

procedimento, será preciso repor: 

a) benzodiazepina.      

b) adrenalina.      

c) hidroclorotiazida. 

d) fluoreto de sódio. 

e) atropina. 
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4. (IMESC - SP/VUNESP/2013) O técnico de enfermagem se depara com indivíduo caído próximo a uma 

escada móvel em ambiente extra-hospitalar, e o indivíduo apresenta-se consciente, referindo dor em 

região cervical e formigamento em membros superiores e inferiores. Na chegada do serviço móvel de 

urgência, com a suspeita de lesão medular, o posicionamento adequado no transporte do indivíduo 

requer: 

a) instalar o colar cervical e sentá-lo na cadeira de rodas, encaminhando-o até a ambulância de suporte 

avançado. 

b) utilizar lençol ou toalha para transferência até a maca de transporte, mantendo-o em decúbito 

elevado. c) ficar de frente para esse indivíduo, e orientá-lo a colocar as mãos sobre o seu ombro para 

que ele possa ficar em posição ereta. 

d) auxiliar a equipe de resgate, acomodando-o na maca de transporte, sentando-o lentamente. 

e) colocar o colar cervical, efetuar mobilização em bloco e manter em posição dorsal, na prancha rígida. 

 

5. (IMESC - SP/VUNESP/2013) De acordo com o Ministério da Saúde, no atendimento a um 

adolescente de 13 anos de idade, com fratura de membro superior direito ocorrida em situação de 

trabalho, os profissionais de saúde devem: 

a) notificar a ocorrência ao Sistema Nacional de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde e ao 

Conselho Tutelar. 

b) verificar a legalidade da situação de trabalho, pois todos os adolescentes dessa faixa etária devem 

ter registro em carteira de trabalho. 

c) atentar para que o afastamento do trabalho não prejudique as necessidades socioeconômicas da 

família do adolescente. 

d) verificar o local de ocorrência do acidente, pois se a ocorrência se der durante o retorno para casa 

não se considera como acidente de trabalho. 

e) orientar a família no sentido de que os adolescentes dessa faixa etária devem trabalhar somente na 

condição de jovem aprendiz. 

 

6. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Ao atender um paciente adulto febril, o técnico de enfermagem verifica 

que o médico prescreveu dipirona 2 ml por via oral, e o local dispõe de um frasco de dipirona gotas 

com 10 ml a 10%. A quantidade prescrita pelo médico equivale a: 

a) 10 gotas do frasco de dipirona a 10%. 

b) 20 gotas do frasco de dipirona a 10%. 

c) 30 gotas do frasco de dipirona a 10%. 

d) 40 gotas do frasco de dipirona a 10%. 

e) 50 gotas do frasco de dipirona a 10%. 

 

7. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Na administração de injeções por via intramuscular em pacientes 

adultos idosos, com pouca massa muscular, para minimizar a dor, a irritação local da pele e impedir a 

saída do medicamento, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP), a técnica 

atualmente recomendada é chamada de: 

a) Hochstetter.       

b) modelo geométrico.      

c) método em Z (Z-track). 

d) hipodermólise. 

e) ventroglútea. 
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Professora Polyanne Aparecida 

8. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Após a admissão do cliente na unidade de saúde, o atendimento 

realizado pelo enfermeiro incluiu a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). De acordo com 

a Resolução COFEN nº 358/2009, entre as ações no âmbito da Lei do Exercício Profissional, na SAE, 

cabe ao técnico de enfermagem: 

a) efetuar o diagnóstico de enfermagem. 

b) executar as prescrições de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro. 

c) avaliar os planos assistenciais de saúde. 

d) liderar a execução do processo de enfermagem. 

e) prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde. 

 

9. (IMESC - SP/VUNESP/2013) O técnico de enfermagem participa da equipe que aplicará uma pesquisa 

com seres humanos. De acordo com a Resolução nº 196/96, o princípio ético da autonomia é 

assegurado aos indivíduos e ou grupos participantes por meio do processo de: 

a) declaração de destinação e/ou uso do material coletado. 

b) descrição dos resultados a serem alcançados. 

c) identificação da fonte e dos materiais utilizados. 

d) explicitação quanto à propriedade das informações geradas. 

e) consentimento livre e esclarecido. 

 

10. (IMESC - SP/VUNESP/2013/Atualizada) Na realização de exame pericial em adolescente, verificou-

se a existência de infecção sexualmente transmissível. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, 

com relação ao sigilo profissional, entre as responsabilidades e deveres da equipe de enfermagem 

consta: 

a) disponibilizar o acesso a informações e documentos a todos, que não estão diretamente envolvidos 

na prestação da assistência de saúde ao adolescente, se autorizado por ele, representante legal ou 

responsável legal, por determinação judicial. 

b) o enfermeiro deve divulgar sobre o fato em razão da atividade profissional, exceto nos casos 

previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 

envolvida ou de seu representante ou responsável legal. 

c) o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria 

ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência. 

d) o profissional de enfermagem deverá divulgar a condição de saúde do adolescente às autoridades 

judiciais e a sociedade civil, independente do consentimento escrito de seu representante ou 

responsável legal. 

e) é obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, 

independentemente de autorização, em de casos de infecção sexualmente transmissível, apenas em 

crianças e adolescentes por não terem condições de firmar consentimento. 

 

11. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Algumas regras são importantes para a elaboração das anotações de 

enfermagem a serem registradas pelo técnico de enfermagem, dentre as quais: 

a) conter dados legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos. 

b) utilizar termos que expressem conotação de valor, como, por exemplo, bem, mal, muito, pouco. 

c) corrigir as rasuras com corretivos, deixar linhas em branco, mantendo espaços entre os parágrafos. 

d) incluir dados sobre exame físico do paciente e resultados de exames laboratoriais. 

e) indicar a data, hora e local ao final de cada registro. 
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12. (IMESC - SP/VUNESP/2013) No que se refere à contenção mecânica, de acordo com o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), é permitido(a): 

a) o emprego de contenção mecânica com o propósito de disciplinar os pacientes. 

b) quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos 

demais. 

c) a aplicação aos pacientes com histórico de agressividade, assim que chegarem ao serviço de saúde. 

d) a todo paciente sedado, para prevenir a ocorrência de eventos adversos. 

e) que a supervisão do procedimento seja privativa do técnico de enfermagem. 

 

Professora Polyanne Aparecida 

13. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Para coletar amostra de sangue de uma paciente adulta que se 

encontra no período de janela imunológica para hepatite C, assertivamente o técnico de enfermagem 

aplica os princípios de biossegurança e utiliza equipamentos de proteção individual, em conformidade 

com as precauções: 

a) respiratórias.       

b) de contato.       

c) por gotículas. 

d) por aerossóis. 

e) padrão. 

 

14. (IMESC - SP/VUNESP/2013) De acordo com o Ministério da Saúde, após o atendimento de um 

cliente que apresentava a gripe Influenza H1N1, a limpeza e a desinfecção de superfícies devem ser 

feitas com: 

a) remoção de sujidades das pias e mesas, com solução de lactato de amônio. 

b) uso de detergente neutro seguido da aplicação de álcool a 70%. 

c) tratamento físico local de matéria orgânica visível e retirada com papel/tecido absorvente. 

d) pulverização da superfície com solução à base de hipoclorito de sódio a 0,02%. 

e) aspersão de pias e superfícies dos armários com glutaraldeído a 5%. 

 

15. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Mulher de 45 anos, vítima de abuso sexual, é encaminhada à perícia 

médica e, para o exame em região perineal, recomenda-se colocar a paciente na posição: 

a) Trendelemburg.   

b) semi-Fowler.   

c) litotômica.   

d) dorsal.  

e) Fowler. 

 

16. (IMESC - SP/VUNESP/2013) De acordo com Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (APECIH), no processo de esterilização de materiais, 

verifica-se compatibilidade entre a embalagem e o método em: 

a) caixas metálicas perfuradas utilizadas em vapor sob pressão. 

b) papel crepado utilizado em calor seco. 

c) vidro refratário utilizado em radiação ionizante. 

d) tecido de algodão utilizado em óxido de etileno. 

e) papel alumínio utilizado em plasma de peróxido de hidrogênio. 
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17. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Dentre as ações educativas ao usuário do serviço, quanto aos cuidados 

para a vida diária do indivíduo colostomizado, o técnico de enfermagem deve orientar: 

a) o uso de soluções como tintura de benjoim na pele ao redor do estoma, para facilitar a adesão da 

bolsa de colostomia. 

b) a troca diária da bolsa de colostomia, evitando infecção fúngica (candidíase) usualmente causada 

por umidade persistente na pele periestomal. 

c) a proibição de prática esportiva, por ocasionar o fechamento do estoma devido ao movimento 

excessivo do músculo abdominal. 

d) a proteção da bolsa de colostomia com saco plástico ao tomar banho, garantindo sua durabilidade 

e a integridade da pele ao redor do estoma. 

e) o uso de aspirina para controle de odor da ostomia, evitando a proliferação de bactérias anaeróbicas. 

 

18. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Após a perícia em uma gestante, as orientações quanto à proteção e 

prevenção de doenças transmissíveis, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de 

São Paulo, incluem a indicação das seguintes vacinas: 

a) dupla adulto, febre amarela e influenza. 

b) sarampo-caxumba-rubéola, hepatite B e febre amarela. 

c) dupla adulto, hepatite B e influenza. 

d) BCG, hepatite B e influenza. 

e) meningocócica C, hepatite B e dupla adulto. 

 

19. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Na orientação à mãe doadora de leite materno, para garantia da 

qualidade do leite que será distribuído, as recomendações incluem: 

a) manter o frasco com o leite no congelador ou freezer, no prazo máximo de 15 dias. 

b) higienizar as mamas para a retirada do leite com solução alcoólica a 70%. 

c) limpar o frasco de plástico para armazenamento do leite com solução à base de glutaraldeído. 

d) armazenar o frasco com o leite na geladeira, mantendo a temperatura acima de 8 °C. 

e) esterilizar o frasco de vidro para armazenamento do leite, com hipoclorito de sódio a 5%. 

 

20. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Durante o período da amamentação, é possível evitar uma nova 

gravidez com a combinação entre a prolactina e progesterona com uso de: 

a) anéis medidores. 

b) filoquinona. 

c) dispositivo intrauterino. 

d) anticoncepcional injetável quinzenal. 

e) minipílula. 

  



 

www.romulopassos.com.br 112 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

Simulado Revisão Final/EBSERH/VUNESP/2020 
 

Urgência e Emergência - Professor Jairo Edielson 

1. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) A triagem no setor de urgência e emergência, utilizando a 

Classificação de Risco Manchester. Um paciente classificado com a cor Amarela receberá atendimento 

dentro de quanto tempo? 

a) Atendimento em até 10 minutos. 

b) Atendimento em 30 minutos. 

c) Atendimento em até 60 minutos. 

d) Atendimento em até 120 minutos. 

e) Atendimento prioritário e imediato 

 

2. (Prefeitura Buritizal - SP/VUNESP/2018) Em consonância com a PNH, um município implementou, 

na UPA, o acolhimento com avaliação e classificação de risco. Ao atender um usuário com queixa de 

lombalgia intensa após movimentar uma carga pesada, o enfermeiro incumbido dessa atividade deverá 

orientá-lo e encaminhá-lo para atendimento na área identificada pela cor: 

a) azul.   

b) verde.   

c) amarela.   

d) laranja.   

e) vermelha. 

 

3. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) O método START é utilizado para possibilitar o atendimento e 

transporte rápido do paciente, por meio da alocação de recursos e hierarquização de atendimentos. 

Baseado nisso, classifique as vítimas de um acidente automobilístico envolvendo um carro de passeio 

e uma motocicleta: 

I. Vítima do sexo feminino, aparentemente 30 anos, inconsciente, pulso ausente. 

II. Vítima do sexo masculino, aparentando 20 anos de idade, está acordada, apresenta leves 

escoriações pelos MMSS, Pressão Arterial: 120 X 80 mmHg, Frequência Cardíaca: 85 bpm, Frequência 

Respiratória: 20 mpm. 

III. Vítima do sexo feminino, aparentando 60 anos de idade, acordada, muito confusa, apresenta lesão 

corto-contusa em região frontal esquerda, refere forte dor abdominal, apresenta abdome globoso, 

distendido, doloroso à palpação superficial, Pressão Arterial: 100 X 50 mmHg, Frequência Cardíaca: 150 

bpm, Frequência Respiratório: 32 mpm. 

 

a) Preta, verde, vermelho.     

b) Preta, verde, amarelo.     

c) Preta, amarelo, vermelha.  

d) Verde, amarelo, preta. 

e) Verde, vermelho, preta.  

 

4. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de 

morte na população geral. A arritmia letal causada por essas doenças é conhecida como: 

a) fibrilação ventricular. 

b) fibrilação atrial. 

c) torsade de Pointes. 
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d) bloqueio atrioventricular de primeiro grau. 

e) bloqueio ventricular de segundo grau. 

 

5. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) O tratamento emergencial da fibrilação ventricular (FV), após o 

empenho da equipe da ambulância de suporte avançado que chega em 4 minutos ao local da chamada, 

deve ser 

a) marcapasso transcutâneo.       

b) cardioversão.       

c) desfibrilação.   

d) marcapasso endovenoso. 

e) marcapasso externo. 

 

6. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) Em relação à proporção compressão/ insuflação que dois socorristas 
reanimadores necessitam realizar na RCP é: 

a) 15/2.   

b) 10/1.    

c) 15/1.    

d) 20/2.    

e) 30/2. 

 

7. (Prefeitura Campinas - SP/VUNESP/2019) O enfermeiro foi solicitado com urgência na sala de 

espera, ao chegar ao local, constatou que um usuário estava em PCR. Frente a essa situação, entre 

outras ações, os procedimentos de reanimação com compressões torácicas na frequência (F) e 

profundidade (P), são: 

a) F = 80 a 100 compressões por minuto; P =1/3 do diâmetro ântero-posterior do tórax. 

b) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = 5 a 6 cm. 

c) F = 80 a 100 compressões por minuto; P = 5 a 6 cm. 

d) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = 1/3 do diâmetro ânteroposterior do tórax. 

e) F = 80 a 120 compressões por minuto; P = 6 a 8 cm. 

 

Caso Clínico: C.H., 54 anos, sexo feminino, obesa, hipertensa, chegou ao ambulatório relatando dor 

precordial irradiada para o braço e desconforto gástrico. Durante o atendimento inicial, rapidamente 

evoluiu apresentando confusão mental e PCR. Após solicitar o DEA, o enfermeiro iniciou os 

procedimentos de RCP, aplicando compressões torácicas. 

 

8. (TJ - SP/VUNESP/2019) Ao utilizar o DEA, o enfermeiro deve 

a) posicionar as pás do desfibrilador na base lateral do tórax, uma à direita e a outra à esquerda. 

b) aplicar três choques, com intervalo mínimo de 1 minuto entre eles, caso o paciente/cliente não 

apresente sinais de recuperação. 

c) certificar-se de que ninguém esteja tocando o paciente/cliente ou o leito. 

d) suspender seu uso se o paciente estiver em fibrilação ventricular. 

e) aplicar um choque apenas, imediatamente. 

 

9. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) O IAM constitui a maior causa de óbitos na população. Assinale a 

alternativa que apresenta, corretamente, alguns sinais e sintomas mais característicos do IAM. 

a) Hipertensão, sudorese, sede, torpor.    
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b) Dor precordial, ansiedade e sudorese.    

c) Dor precordial, sede e perda da consciência. 

d) Sede, sudorese, dislalia e perda da consciência. 

e) Poliúria, hipotensão, sede, taquicardia. 

 

10. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) No atendimento ao paciente vítima de IAM as intervenções iniciais 

de enfermagem são:  

a) administrar analgésicos conforme prescrição médica e repouso. 

b) evitar punção venosa nos membros superiores e dobra do braço. 

c) instalar sonda nasogástrica e administrar adrenalina. 

d) realizar garroteamento alternado de membros superiores. 

e) realizar garroteamento alternado de membros inferiores. 

 

11. (Prefeitura Serrana - SP/VUNESP/2018) Vítima de ferimento por arma de fogo na cabeça foi 

admitida no pronto-socorro. Ao realizar a avaliação do paciente, o enfermeiro aplicou, entre outros 

procedimentos, a escala Escala de Coma Glasgow, obtendo escore = 5. Os parâmetros (P) avaliados 

pela escala e o significado (S) do escore obtido são: 

a) P = reação pupilar à luz, melhor resposta verbal e melhor resposta motora; S = traumatismo 

cranioencefálico moderado. 

b) P = abertura ocular, padrão respiratório e postura; S = traumatismo cranioencefálico grave. 

c) P = reação pupilar à luz, padrão respiratório e melhor resposta motora; S = comprometimento 

troncocerebral moderado. 

d) P = abertura ocular, padrão respiratório e postura; S = comprometimento troncoencefálico grave. 

e) P = abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora e reatividade pupilar; S = 

traumatismo cranioencefálico grave. 

 

12. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) O EAP ocorre quando a pressão capilar pulmonar excede as forças 

que mantêm o líquido no espaço vascular. À medida que a pressão nos vasos sanguíneos aumenta, o 

líquido é empurrado para dentro dos espaços aéreos dos pulmões, chamados alvéolos. É uma das 

formas mais graves de descompensação cardíaca e considerada uma emergência clínica. Os sinais e 

sintomas do EAP são: 

a) o paciente mantém-se calmo, com leve falta de ar, com tosse sem expectoração. 

b) o paciente apresenta respiração ruidosa e tosse que produz escarro esverdeado. 

c) o paciente agitado, com sensação de sufocamento ou afogamento, dispneia e tosse com escarro que 

pode ser acompanhado de sangue. 

d) o paciente apresenta forte dor no peito, tosse sem expectoração, taquicardia e febre. 

e) o paciente apresenta tosse, escarro hialino, leve dispneia, com sudorese e respiração ruidosa. 

 

13. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) A CAD é uma desordem metabólica comum nos atendimentos de 

pronto-socorro, que apresenta as características: 

a) desenvolvimento de hipoglicemia intensa e produção de corpos cetônicos. 

b) desidratação intracelular e alcalose metabólica. 

c) acometimento somente de pacientes com diabete tipo II, de longa data, geralmente na faixa etária 

de 70 anos. 

d) principal causa de morte em pacientes com diabete melito tipo I, em pacientes jovens. 

e) desenvolvimento de hiponatremia e hiposmolaridade. 
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14. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) As alterações orgânicas apresentadas na cetoacidose diabética são: 

a) abcesso, hemorragia e hipoglicemia.      

b) hipoglicemia, infecção e hipoventilação.     

c) hiperglicemia, hiperosmolaridade e depleção de volume. 

d) sudorese, hipeglicemia e icterícia. 

e) hiperosmolaridade, hipoglicemia, icterícia. 

 

15. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) A hipoglicemia, cuja medida capilar é expressa por valores 

menores que 60 mg/dL, pode resultar em sinais e sintomas como 

a) tremores, sudorese e epistaxis.       

b) palidez, taquicardia e encoprese.     

c) tonturas, cefaleia e exantema. 

d) fraqueza, parestesias e artralgias. 

e) distúrbios visuais e rebaixamento da consciência. 

 

16. (Prefeitura Serrana - SP/VUNESP/2018) Durante o atendimento no pronto-socorro o paciente 

apresentou vômitos e evacuação sanguinolenta. O nome dado para as situações de perdas sanguíneas 

relatadas são, respectivamente: 

a) melena; hematêmese.       

b) hematêmese; melena.       

c) gastrostomia; melena. 

d) hematêmese, gastrostomia. 

e) melena; gastrostomia. 

 

17. (TJ - SP/VUNESP/2019) Vítima de ferimento por arma branca em hemitórax direito apresenta 

dispneia. Ao inspecionar o local, o enfermeiro observa presença de lesão aberta, com franca 

comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem do ar através 

do ferimento. Nessa situação, o cuidado imediato a ser prestado pelo enfermeiro consiste em 

a) promover a hidratação da vítima por meio de acesso central. 

b) cobrir o ferimento com curativo oclusivo com plástico ou papel metálico com 3 pontos/lados de 

fixação. 

c) realizar curativo oclusivo do ferimento, com gazes estéreis e esparadrapo, fixando-o à pele em seus 

quatro lados. 

d) colocar a vítima em posição de Fowler. 

e) puncionar veia periférica e coletar uma amostra de sangue para tipagem sanguínea e prova cruzada, 

se necessário. 

 

18. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) Quadros convulsivos são indicativos de alterações 

neurológicas. Sobre eles, é correto afirmar que 

a) crises convulsivas ou epilépticas podem ser manifestação de um processo patológico sistêmico 

reversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central. 

b) o estado de mal epiléptico é a ocorrência de crises epiléticas prolongadas (acima de 10 minutos) ou 

repetitivas, persistindo por 50 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre 

os eventos. 

c) a crise generalizada tônico-clônica (CGTC) raramente ultrapassa 15 minutos de duração e é a mais 

comum das manifestações. 
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d) as crises mioclônicas podem ser seguidas de arreflexia, rigidez, bradicardia acentuada e hipotensão, 

bradipneia ou apneia, podendo ocorrer edema pulmonar e arritmias ventriculares. 

e) medidas para evitar a mordedura da língua e lesões dentárias durante as crises objetivam prevenir 

a ocorrência de lesão macroglóssica e broncoespasmo. 

 

19. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) Uma senhora chega ao serviço de saúde com queimadura 

no antebraço e na mão direita causada por gordura quente. No local, verifica-se a formação de bolhas 

róseas úmidas e dolorosas. Essas características permitem classificar a queimadura como de 

a) primeiro grau, porque atingiu menos de 10% da superfície corporal. 

b) primeiro grau, porque atingiu a pele superficialmente e sem gravidade. 

c) segundo grau, porque atingiu a epiderme e parte da derme, causando dor. 

d) segundo grau, porque atingiu membro superior incluindo a mão. 

e) terceiro grau, porque atingiu músculos e vasos, o que dá cor rósea às lesões. 

 

Feridas e Coberturas - Professor Jairo Edielson 

1. (Prefeitura Campinas - SP/VUNESP/2019) Ao realizar o cuidado da ferida, de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde para tratamento da úlcera diabética, o enfermeiro deve 

utilizar, como cobertura, 

a) hidrocoloide com borda ou recortável.   

b) papaína.       

c) uma camada fina de hidrocoloide. 

d) alginato de cálcio e sódio. 

e) ácidos graxos essenciais (AGE). 

 

2. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) Em feridas venosas crônicas, há correspondência entre o 

diagnóstico, segundo a terminologia CIPE, e a intervenção de enfermagem, no seguinte caso: 

a) hipergranulação e desidratação do local. 

b) eritema e execução de desbridamento. 

c) corpo estranho na ferida e remoção de sujidades dela com jato de água ou soro fisiológico. 

d) crosta na ferida e monitoramento dos sinais e sintomas de infecção no local. 

e) descamação da pele e incentivo ao aumento da ingestão de líquidos. 

 

3. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) R.V., 78 anos de idade, sexo feminino, encontra-se 

acamada há poucas semanas e recebe a visita domiciliar do técnico de enfermagem para orientação 

da família sobre cuidados com a pele e prevenção de úlceras por pressão. Frente a essa situação, é 

correto afirmar que 

a) durante a hidratação da pele, as áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas devem ser 

massageadas. 

b) a massagem deve ser realizada durante o banho, nas áreas com a possibilidade de haver vasos 

sanguíneos danificados ou pele frágil. 

c) a pele deve ser protegida da exposição à umidade excessiva através do uso de produtos de barreira, 

de forma a reduzir o risco de lesão por pressão. 

d) a pele deve ser limpa sempre que estiver suja, sendo recomendado o uso de água fria ou gelada 

para reduzir a irritação e o ressecamento da pele. 

e) os colchões de redistribuição de pressão devem ser recomendados para minimizar o contato da pele 

com a umidade de transpiração e incontinência. 
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4. (TJ - SP/VUNESP/2019) Ao realizar um curativo, o enfermeiro deve considerar os vários tipos de 

coberturas que podem ser utilizadas para promover ambientes adequados e facilitar o processo de 

cicatrização. Assim sendo, relacione as duas colunas do quadro a seguir de modo a tornar verdadeira 

a associação entre o tipo de cobertura e sua indicação de uso. Assinale a alternativa que apresenta a 

associação correta. 

 

a) a - I; b - III; c - II.       

b) a - II; b - III; c - I.       

c) a - I; b - II; c - III. 

d) a - II; b - I; c - III. 

e) a - III; b - II; c - I. 

 

Saúde da Mulher -  Professora Kelly Coelho 

1. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) C.D., sexo feminino, 16 anos de idade, procura a UBS 

para saber o que é dupla proteção para relações sexuais. A resposta correta a essa dúvida é o uso de 

a) anticoncepção de emergência sempre que esquecer do contraceptivo oral rotineiro. 

b) preservativo masculino e feminino, concomitantemente. 

c) dois métodos anticoncepcionais de barreira de modo intercalado. 

d) preservativo masculino ou feminino associado a outro método anticoncepcional. 

e) um método de anticoncepção associado à vacinação contra HPV. 

 

2. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Ao atuar em grupos educativos sobre planejamento 

familiar, o enfermeiro deve esclarecer que, devido ao fato de que os riscos possíveis e comprovados 

superam os benefícios do método anticoncepcional, está contraindicado para mulher, com idade maior 

ou igual a 35 anos e fumante, o uso de 

a) dispositivo intrauterino (DIU) de cobre e a minipílula. 

b) anticoncepcional hormonal oral apenas com progestogênio e laqueadura tubária. 

c) anticoncepcionais orais combinados de baixa dosagem e o dispositivo intrauterino (DIU) de qualquer 

tipo. 

d) minipílula e diafragma. 

e) anticoncepcionais injetáveis combinados mensais/ injeção mensal e anticoncepcionais orais 

combinados de baixa dosagem. 
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3. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Durante consulta de enfermagem, ao analisar os 

exames existentes no prontuário de M.T., 34 anos, gestante com 18 semanas de idade gestacional, o 

enfermeiro constatou que a usuária havia realizado o último exame citológico para prevenção do 

câncer de colo do útero há 18 meses e o resultado para esse exame e o anterior, realizado há 30 meses, 

era normal. De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, frente a essa situação, o 

enfermeiro deve 

a) agendar a coleta de material para realização do exame citológico e orientar M.T. que não deve 

manter relações sexuais por três dias antes da data do exame. 

b) aproveitar a oportunidade e coletar material apenas da ectocérvice para a realização do exame 

citopatológico. 

c) aproveitar a oportunidade e coletar material da endocérvice, ectocérvice e fundo de saco para 

realização de novo exame. 

d) aproveitar a oportunidade e coletar material apenas da endocérvice para a realização do exame 

citopatológico. 

e) esclarecer que, para sua faixa etária, após dois exames anuais consecutivos negativos, o exame só 

deve ser realizado a cada três anos. 

 

4. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Em relação à coleta de material para a realização do 

exame de Papanicolaou, é correto afirmar que 

a) é desnecessário suspender o uso de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais antes da 

coleta de material para o exame. 

b) o exame não deve ser feito no período menstrual, devendo-se aguardar o quinto dia após o término 

da menstruação para a coleta de material. 

c) para coleta de material na endocérvice, a ponta mais longa da espátula de Ayre deve ser encaixada 

no orifício externo do colo, realizando-se uma raspagem em movimento rotativo de 360°, em torno de 

todo o orifício cervical. 

d) a realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, não contraindica a realização da 

coleta de material para a realização do exame. 

e) em gestantes, a coleta do material do colo do útero para exame colpocitopatológico deve se 

restringir à endocérvice. 

 

5. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Para as atividades preventivas do câncer de colo de 

útero, o enfermeiro recorre aos conhecimentos da história natural desse agravo, que contribui para a 

identificação de determinantes, manifestações da doença e orientação de condutas. Nesse contexto, 

assinale a alternativa correta. 

a) O fumo é um determinante direto desse tipo de câncer, agindo com maior intensidade quanto maior 

for o consumo diário. 

b) A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero. 

c) A infecção pelo HPV, um fator indireto, é prevenível por meio da vacinação. Em mulheres já 

infectadas, não é tratável, mas pode curar espontaneamente. 

d) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são sempre sintomáticas, tendo como principais 

sintomas sangramento vaginal, leucorreia e dor pélvica. 

e) A vacinação de mulheres com pelo menos duas doses de vacinas anti-HPV elimina a necessidade da 

prevenção secundária por meio dos exames de citologia oncótica. 
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6. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) A gestação é um processo que necessita de 

acompanhamento por parte dos profissionais de saúde que atuam, principalmente, na atenção básica 

em saúde. Pode-se afirmar que o melhor acompanhamento acontece por ações de saúde orientadas e 

desenvolvidas nos serviços de pré-natal. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, o número 

adequado de consultas no pré-natal é igual ou superior a 

a) 5.   

b) 6.    

c) 7.    

d) 8.    

e) 9. 

 

7. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Em 20.06.2018, após ter sua gravidez confirmada, A.A., 

37 anos, compareceu à USF para a primeira consulta de pré-natal. Ao realizar o histórico de 

enfermagem, o enfermeiro foi informado que o primeiro dia da sua última menstruação fora 

29.01.2018 e que seus ciclos menstruais eram regulares, a cada 28 dias. No dia da consulta, a idade 

gestacional (IG) e a data provável de parto (DPP) de A.A. são, respectivamente, 

a) IG = 202/7 semanas; DPP = 05.10.2018.   

b) IG = 21 semanas; DPP = 05.10.2018.    

c) IG = 211/7 semanas; DPP = 03.11.2018. 

d) IG = 202/7semanas; DPP = 05.11.2018. 

e) IG = 204/7 semanas; DPP = 03.11.2018. 

 

8. (Pauliprev - SP/VUNESP/2018) G. S. 24 anos, gestante na 17ª semana, comparece à consulta de pré-

natal de baixo risco quando a enfermeira realiza o exame físico, incluindo a medida da altura uterina. 

Sobre este componente o exame físico da gestante, assinale a alternativa correta. 

a) O resultado do crescimento uterino será considerado deficiente quando a representação gráfica for 

sobreposta ou inferior à linha do percentil 50. 

b) As medidas obtidas devem ser registradas na curva de altura uterina em função da idade gestacional, 

nas quais os percentis 10 e 90 marcam os limites da normalidade. 

c) A altura uterina permite a identificação dos polos cefálico e pélvico e o dorso fetal, a partir do 

terceiro trimestre de gestação. 

d) Um dos objetivos da medida da altura uterina é a constatação objetiva de movimentos fetais e deve 

preceder a palpação obstétrica. 

e) Em gestantes obesas a medida da altura uterina não tem valor diagnóstico para a avaliação do 

crescimento intrauterino do feto. 

 

9. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Durante a consulta de enfermagem de pré-natal, A.P., 

28 anos, primigesta com 32 semanas de idade gestacional, informou que não vinha se sentindo bem 

desde o início da manhã. Relatou cefaleia, tonturas, escotomas, epigastralgia e náuseas. Ao realizar o 

exame físico, o enfermeiro observou, entre outros itens: ausência de sangramento vaginal, dinâmica 

uterina ausente, feto único, cefálico, com frequência cardíaca = 144 batimentos por minuto. Ao realizar 

os sinais vitais da gestante obteve: temperatura = 37 °C; pulso = 90 batimentos por minuto; respiração 

= 20 respirações por minuto; pressão arterial = 142 X 92 mmHg. Ao realizar o teste rápido para 

proteinúria obteve resultado positivo. Frente a essa situação, o enfermeiro solicitou atendimento 

médico considerando se tratar de um caso de: 

a) descolamento prematuro de placenta. b) eclâmpsia.  c) gastrite. 

d) pré-eclâmpsia.                                               e) doença trofoblástica gestacional. 
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10. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Ao realizar a consulta de enfermagem de pré-natal, 

o enfermeiro deve estar atento à presença de fatores de risco que indicam o encaminhamento da 

gestante ao pré-natal de alto risco, tais como: 

a) gravidez na adolescência, ocupação que exige esforço físico intenso, e história de recém-nascido 

pré-termo. 

b) idade menor do que 15 e maior do que 35 anos; situação conjugal insegura e escolaridade menor 

do que cinco anos de estudo regular. 

c) dependência de drogas lícitas ou ilícitas, gemelaridade e hipotireoidismo. 

d) altura menor do que 145 cm; três ou mais cesarianas, e epilepsia. 

e) hipertensão arterial crônica; multiparidade (cinco ou mais partos); e não aceitação da gravidez. 

 

11. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Na consulta de pré-natal de baixo risco, o enfermeiro 

avalia a presença de edema na gestante. Está correta a correlação entre achados, anotação (-,+,++ ou 

+++) e conduta, descrita em: 

a) edema ausente, (-), orientar repouso no leito e uso de meias elásticas durante a gestação para que 

o edema não se instale. 

b) edema em apenas um dos membros inferiores, com dor e/ou sinais flogísticos, (+++), agendar 

consulta de rotina para avaliação médica. 

c) edema limitado aos membros inferiores, com hipertensão, (++), orientar repouso em decúbito 

lateral esquerdo, investigar presença de movimentos fetais e verificar sinais de pré-eclâmpsia. 

d) edema de tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso, (-), orientar repouso no leito e 

encaminhar para avaliação médica. 

e) edema generalizado em face, tronco e membros, (+++), recomendar repouso no leito. Se não 

melhorar em sete dias, encaminhar para avaliação médica. 

 

12. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) 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. 

    

13. (Prefeitura de Serrana-SP/VUNESP/2018/Adaptada) F. A., 35 anos, II gesta, II para parto normal 

hospitalar, deu à luz a criança do sexo feminino pesando 3 450 g. Informado sobre o nascimento, o 

enfermeiro da unidade de saúde da família - USF realizou visita domiciliária no quinto dia após o parto 

com o objetivo de observar a adaptação da família à nova situação e avaliar a puérpera e o bebê. Em 

relação à loquiação e involução uterina de F. A., o enfermeiro deve considerar como normal a presença 

de lóquios: 

a) vermelho vivo e útero palpável, pouco abaixo da cicatriz umbilical. 

b) de coloração esbranquiçada e fundo uterino palpável na altura da sínfise púbica. 

c) de cor castanho avermelhado e útero impalpável. 

d) de coloração amarelo citrino e útero impalpável. 

e) sero sanguinolentos e útero palpável à metade da distância entre o umbigo e a sínfise púbica. 
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14. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Em relação ao ingurgitamento mamário deve orientar 

a puérpera, entre outros cuidados, a 

a) aplicar compressas frias nas mamas por, pelo menos, trinta minutos, entre as mamadas. 

b) realizar a ordenha manual da aréola, de forma delicada, se estiver tensa antes da mamada, para que 

fique macia, facilitando a pega adequada do bebê. 

c) estabelecer o intervalo máximo de três horas entre as mamadas, propiciando o esvaziamento regular 

e adequado das mamas. 

d) utilizar protetores/intermediários de mamilo para facilitar a pega e facilitar o esvaziamento mamário 

por meio da sucção efetiva do bebê. 

e) retirar o sutiã no momento da mamada favorecendo a liberação do leite bloqueado nos ductos 

lactíferos e o posicionamento correto do bebê. 

 

15. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Pela manhã, gestante multípara, com 40 semanas de 

idade gestacional, em acompanhamento pré-natal por equipe de saúde da família, chegou à UBS 

relatando que estava indo para a maternidade de referência porque estava sentindo contrações há 

cerca de 2 horas, mas “achava que não ia dar tempo de chegar lá”. Ao examiná-la, o enfermeiro 

constatou que estava em período expulsivo e a cabeça do feto pressionava o períneo. Imediatamente 

solicitou auxílio e o material necessário e se preparou para fazer o parto com manejo fisiológico e de 

modo humanizado, o que envolve, entre outros itens, as seguintes ações: 

I. a manutenção da parturiente em decúbito dorsal no momento do nascimento. 

II. o clampeamento do cordão umbilical após parar a pulsação. 

III. a expulsão da placenta por esforço materno. 

 

Está correto o apresentado em 

a) I e II, apenas.    

b) II e III, apenas.    

c) II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 

  

16. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Durante visita domiciliar, o marido de uma puérpera 

informou ao enfermeiro da equipe de saúde da família que vinha observando atitudes que considerava 

anormais para sua esposa. Contou que, cerca de cinco dias após o parto, ela passara a apresentar choro 

fácil, tristeza, flutuação do humor, dificuldade de concentração, fadiga e grande ansiedade relacionada 

ao bebê. Frente os comportamentos descritos, o enfermeiro deve suspeitar que a puérpera está 

apresentando um quadro de 

a) baby blues ou tristeza puerperal, sendo necessário o apoio emocional à puérpera e a discussão com 

o marido sobre a importância de que sua esposa se sinta amada e segura. 

b) depressão pós-parto, devendo o enfermeiro solicitar o encaminhamento do casal à equipe de saúde 

mental, para o início de tratamento psicoterápico. 

c) transtorno psicótico puerperal, sendo necessário encaminhar a usuária, com urgência, ao Centro de 

Atenção Psicossocial (Caps), para início do tratamento com psicofármacos. 

d) estresse pós-traumático, sendo necessário seu encaminhamento ao médico para avaliar a 

necessidade de tratamento com medicamentos ansiolíticos. 

e) depressão pós-parto, sendo necessário encaminhar a puérpera ao Centro de Atenção Psicossocial 

(Caps), para avaliar a introdução de tratamento com psicofármacos. 
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Saúde da Criança - Professora Kelly Coelho 

1. (Prefeitura de Sertãozinho - SP/VUNESP/2018) A prevenção da oftalmia gonocócica pelo método 

de Credé é um cuidado de rotina após a estabilização clínica do RN na sala de parto. Para tal, ao auxiliar 

a equipe, o técnico de enfermagem deve ter à mão 

a) solução de nitrato de prata a 1%, para a instilação ocular. 

b) gaze embebida em soro fisiológico 0,9%, para limpeza do vérnix caseoso presente na região ocular. 

c) uma ampola de vitamina K, para instilação ocular. 

d) solução argirol 10%, para a instilação ocular. 

e) solução de ringer lactato, para higienização dos olhos e retirada do vérnix caseoso, antes da 

instilação. 

 

2. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) A anemia por deficiência de ferro é considerada um 

grave problema de saúde pública no Brasil em virtude das altas prevalências e da estreita relação com 

o desenvolvimento das crianças (MS, 2013), sendo a administração da suplementação de sulfato 

ferroso uma medida profilática de grande importância. Atualmente, o Ministério da Saúde orienta que 

a suplementação com ferro, para recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, 

em aleitamento materno exclusivo ou não, deve ser iniciada a partir 

a) dos três meses até o 36º mês de vida.   

b) de 30 dias até o 12º mês de vida.    

c) dos seis meses até o 24º mês de vida. 

d) do nascimento até o 24º mês de vida. 

e) do nascimento até o 12º mês de vida. 

 

3. (Prefeitura de Sertãozinho - SP/VUNESP/2018) No alojamento conjunto, ao orientar a mãe e 

familiares sobre a técnica de amamentação, o técnico de enfermagem deve esclarecer que o 

posicionamento e a pega estão adequados quando se observa que, entre outros itens, 

a) o queixo do bebê está afastado da mama. 

b) a aréola está mais visível acima da boca do bebê do que embaixo. 

c) o corpo do bebê está lateralizado em relação ao da mãe e o pescoço da criança está levemente 

torcido. d) as bochechas do bebê ficam encovadas a cada sucção. 

e) o lábio inferior do bebê está virado para dentro. 

 

4. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) Em 10.04.2019, E.C. compareceu com seu bebê, sexo 

feminino, nascido em 20.10.2018, para consulta de enfermagem de puericultura. Informou ao 

enfermeiro que tinha voltado a trabalhar, há cerca de 30 dias, vinha ordenhando as mamas e 

oferecendo seu leite em mamadeira e, quando necessário, completava com fórmula láctea, conforme 

orientação. Ao realizar o exame físico do bebê, o enfermeiro obteve peso = 5 620 g e estatura = 62 cm. 

Constatou ainda que seu desenvolvimento não apresentava anormalidades. Antes de finalizar o  

atendimento, entre outras ações, registrou os dados antropométricos nos gráficos da Caderneta da 

Criança e realizou as orientações a respeito da alimentação da criança.  

Ao analisar os dados antropométricos do bebê registrados nos gráficos peso x idade e comprimento x 

idade, é correto afirmar que o peso 
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a) e o comprimento estão baixos para a idade. 

b) está baixo para a idade e o comprimento está normal para a idade. 

c) está muito baixo para a idade, com risco alto para desnutrição, e o comprimento está baixo para a 

idade. 

d) e o comprimento estão altos para a idade. 

e) e o comprimento estão adequados para a idade. 

 

5. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, 

no que diz respeito a alimentação da criança, entre outros itens, o enfermeiro deve orientar, a partir 

de seis meses de idade do bebê, a introdução de 

a) suco de fruta uma vez ao dia, pela manhã. 

b) fruta raspada ou amassada pela manhã e à tarde, e almoço que deve conter um alimento de cada 
grupo: cereais ou tubérculos + leguminosas + legumes ou verduras ou carne ou ovos. 

c) fruta de consistência macia em pedaços pela manhã e à tarde e almoço e jantar, que devem conter 

um alimento de cada grupo: cereais + leguminosas + proteína, sendo contraindicado oferecer ovos até 

os 9 meses de idade. 

d) suco de fruta uma vez ao dia, pela manhã e sopa batida de legumes e verduras no almoço e jantar. 

e) fruta raspada ou amassada pela manhã e sopa batida de legumes e verduras no almoço. 

 

6. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) No que diz respeito a alimentação de crianças não 

amamentadas, ao realizar a consulta de enfermagem de puericultura, o enfermeiro deve orientar a 

introdução da papa salgada para bebês a partir dos 

a) três meses de idade.       

b) quatro meses de idade.   

c) cinco meses de idade. 

d) seis meses de idade. 

e) oito meses de idade. 

 

7. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Ao realizar a avaliação neurológica durante o exame 

físico do bebê, entre outros procedimentos, o enfermeiro segurou a criança pelas mãos e liberou 

bruscamente seus braços, observando como reação a extensão e abdução dos membros superiores, 

seguida de choro. Ao executar essa manobra, o enfermeiro estava avaliando o reflexo de 
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a) Galant, cuja presença é considerada normal até o terceiro mês de vida. 

b) Babinski, que deve desaparecer por volta de um ano de idade. 

c) Moro, que deve desaparecer, completamente, a partir do sexto mês de vida. 

d) Galant, cuja presença é considerada anormal para essa idade. 

e) Moro, que, frente à resposta obtida, revela possível comprometimento do sistema nervoso central. 

 

8. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Ao cuidar de crianças com menos de nove meses e que 

apresentem, entre outros sinais e sintomas, suspeita de meningite, devemos atentar para 

a) tiragem intercostal.     

b) urina escura.          

c) diarreia intensa.   

d) fontanela deprimida.    

e) letargia. 

 

9. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) O enfermeiro deve orientar pais e cuidadores que 

constitui medida de prevenção da morte súbita de menores de um ano colocar a criança para dormir 

a) sem travesseiro. 

b) na posição supina. 

c) em decúbito ventral. 

d) com a cabeceira do berço elevada em 15º. 

e) em decúbito lateral direito. 

 

Teorias de Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1. (PauliPrev - SP/VUNESP/2018) A enfermeira Anna tem um método muito interessante de organizar 

informações na sua memória: ela se imagina convivendo com pessoas e conceitos e inventa uma 

pequena história para relacioná-los. Em dezembro, ela estava estudando Teorias de Enfermagem e se 

imaginou chegando a uma festa de Natal com algumas teoristas. Logo que entrou no salão, ouviu uma 

delas lhe dizer que deveria fechar a porta para evitar correntes de ar sobre as pessoas. Em seguida, viu 

outra que colocava as mãos próximo à arvore de natal e está intensificava a velocidade e o brilho das 

luzes pisca-pisca. Por fim, uma terceira lhe avisou que deveria se dirigir ao buffet e abastecer-se de 

comida e bebida, pois ninguém seria servido, uma vez que todos os presentes poderiam fazê-lo 

sozinhos. Essas teoristas eram, em ordem de aparição na história de Anna? 

a) Florence Nightingale aplicando sua Teoria Ambiental, Martha Rogers e sua Teoria dos Seres 

Humanos Unitários e Dorothea Orem, com sua Teoria do Autocuidado. 

b) Calista Roy, aplicando sua Teoria da Adaptabilidade, Myra Levine e sua Teoria da Conservação de 
Energia e Nancy Roper e sua Teoria de Atividade da Vida. 

c) Imogenes King aplicando sua Teoria da Realização da Meta, Myra Levine e sua Teoria da Conservação 

de Energia e Nancy Roper com sua Teoria de Atividade da Vida. 

d) Jean Watson aplicando sua Teoria da Ciência Sagrada do Cuidado, Margareth Newman e sua Teoria 

da Saúde como Conscientização Expandida e Nola Pender, com sua Teoria de Promoção da Saúde. 

e) Kolkaba aplicando sua Teoria do Conforto, Pamela Reed e sua Teoria da Auto transcendência e 

Madeleine Leininger com sua Teoria sobre Diversidade Cultural e Universalidade. 
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2. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem 

a) envolve três construtos, a saber: o autocuidado, as deficiências do autocuidado e prognóstico de 

enfermagem. 

b) destaca a importância do envolvimento do profissional no cuidado para possibilitar a melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

c) se desenvolve por meio de uma sucessão regular de ações, denominada de “Operações do Processo 

Tecnológico da Prática de Enfermagem”, sendo estas categorizadas em três passos. 

d) inclui “operações de gerência”, nas quais são estabelecidos o diagnóstico e a evolução de 

enfermagem. 

e) requer a execução do esquema de um sistema de enfermagem que corresponda à implementação 

do controle do processo de enfermagem, caracterizada como “esboço para operações regulatórias”. 

 

3. (TJ - SP/VUNESP/2019) Considere as Teorias de Enfermagem e relacione as duas colunas do quadro 

a seguir, de modo a tornar verdadeira a associação entre o teórico de enfermagem e o tema central da 

teoria que desenvolveu. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 

 

 

a) a - III; b - I; c - II.   

b) a - I; b - II; c - III.   

c) a - III, b - II; c - I. 

d) a - II; b - III; c - I. 

e) a - I; b - III; c - II. 

 

Código de ética - Professora Polyanne Aparecida 

1. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Em junho/2018, entrou em vigor o novo Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. De acordo com sua redação, apresentada pela Resolução 

COFEN nº 564/2017, os profissionais de enfermagem têm o direito de 

a) se utilizar de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, 

ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou divulgar eventos 

com finalidade educativa e de interesse social. 

b) manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos 

casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 

envolvida ou de seu representante ou responsável legal. 

c) promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, quando autorizada pelo 

paciente ou seus familiares. 
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d) em situações de emergência, registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem 

como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

e) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades 

em organizações da categoria. 

 

2. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde interpelou a 

mãe de uma paciente que estava filmando, com o telefone celular, o atendimento que era prestado à 

sua filha, pois aquela pretendia documentar a postura corajosa da menina na campanha de vacinação, 

no blog que mantinha sobre as atividades da filha. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, o enfermeiro estava 

a) certo porque tem o direito de negar-se a ser exposto em mídias sociais durante o desempenho de 

suas atividades profissionais. 

b) errado porque a unidade básica de saúde é um ambiente público de prestação de serviços e não há 

restrição de captura de imagem dos profissionais, apenas dos clientes e, no caso, o próprio cliente fazia 

as imagens. 

c) errado porque, embora a atuação profissional fosse documentada e o profissional fosse identificado, 

o foco da filmagem era a atitude da criança. 

d) errado porque as relações entre o cliente e o profissional devem se dar com a maior transparência 

possível e, se não há nada a esconder, não há problema em gravar as imagens do profissional em 

atividade. 

e) certo porque o direito de imagem sobre o que acontece nos serviços de saúde públicos é do poder 

executivo que os provê, podendo este inclusive auferir benefícios pecuniários sobre a exploração dessa 

imagem, não podendo cedê-la a particulares sem licitação prévia. 

 

3. (PauliPrev - SP/VUNESP/2018) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em vigor 

estabelece, como dever do enfermeiro: 

a) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu 

exercício profissional. 

b) suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições 

seguras para o exercício profissional. 

c) aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, 

avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 

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

indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. 

e) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades 

em organizações da categoria. 

 

4. (TJ - SP/VUNESP/2019) Ao assumir o cargo, o enfermeiro constatou que, recentemente, havia sido 

implantado o prontuário eletrônico no ambulatório onde desenvolveria suas funções. Frente a essa 

situação, de acordo com a nova redação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 

2017), o enfermeiro deve 

a) digitar seu nome completo e número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, após a 

descrição do cuidado prestado. 

b) solicitar a certificação de sua assinatura, conforme legislação vigente, para que possa utilizá-la no 

prontuário eletrônico ao registrar a assistência prestada. 

c) copiar e colar a imagem digitalizada de sua assinatura ou rubrica ao final da descrição do cuidado de 

enfermagem prestado. 
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d) digitar seu nome completo ou social, categoria e número de inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem do estado onde atua, após a descrição do cuidado de enfermagem prestado. 

e) copiar e colar a imagem digitalizada de seu carimbo onde deve constar seu nome social, número e 

categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem do estado onde concluiu o curso. 

 

Para responder à questão de número 5, considere o relato a seguir. 

 

O enfermeiro de uma UBS costuma fotografar, por iniciativa própria, as feridas de usuários de que está 

cuidando, tanto no primeiro atendimento quanto ao longo do tratamento, registrando sua evolução e 

arquivando as fotos em prontuário. Para tal, utiliza uma etiqueta em que constam as iniciais, a idade, 

o número do prontuário do usuário, a unidade de saúde a que pertence, a data em que a fotografia 

está sendo realizada e o tratamento utilizado. Convidado a ministrar aula em um curso de enfermagem 

sobre o tratamento de feridas, o enfermeiro decidiu apresentar diversas dessas fotos para ilustrar sua 

experiência, autorizando a publicação, na íntegra, do material apresentado em aula no site do curso. 

 

5. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Frente a essa situação, de acordo com o estabelecido 

pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro 

a) por ter o dever de contribuir para o aprimoramento da profissão divulgando experiências de sucesso 

com finalidade educativa, podendo utilizar para tal os meios eletrônicos, entre outros recursos, não 

comete qualquer tipo de infração. 

b) ao utilizar, em ambiente acadêmico, as fotografias realizadas para documentar os resultados obtidos 

no tratamento de feridas, não comete qualquer tipo de infração. 

c) por ter deixado de solicitar ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, a autorização 

prévia para o uso e publicação de imagens obtidas durante o exercício profissional, está cometendo 

uma infração disciplinar. 

d) por utilizar imagens, sem autorização prévia, em que é possível identificar os usuários e/ou a 

instituição onde foram realizadas, está cometendo uma infração ética. 

e) tem o direito de participar de atividades de ensino, contribuindo para o desenvolvimento da 

profissão, sendo facultado o uso de imagens para ilustrar sua experiência, desde que sejam de sua 

autoria. 

 

6. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) No âmbito da equipe de enfermagem, são atribuições 

específicas do enfermeiro realizar, entre outros procedimentos: 

a) a administração de penicilina G benzatina por via intramuscular e a aspiração de vias aéreas de 

pacientes crônicos, em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente 
hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar. 

b) o cateterismo vesical de demora e promover cuidados gerais aos pacientes em Terapia Nutricional 

Prolongada. 

c) a coleta de material para exame microbiológico das feridas quando necessário o diagnóstico 

etiológico de infecção e a coleta de sangue para o exame de gasometria arterial. 

d) o ensino de práticas de enfermagem que exija aplicação de conhecimentos técnico-científicos, tanto 

em aulas teóricas como em atividades de estágio e em atividades de formação de Cuidador de Idosos, 

e a sondagem nasogástrica. 

e) a instalação, em acesso central, de sangue e derivados prescritos e manterse atualizado, 

participando de programas de educação permanente. 
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Considere a seguinte situação para responder às questões de números 7 e 8. 

O técnico de Enfermagem recebe uma prescrição medicamentosa para aplicar, por via intravenosa (IV), 

no paciente sob seus cuidados. Prepara a medicação, penicilina cristalina, numa seringa e aplica em 

bolus na veia do paciente, sem a devida diluição em bureta. O paciente se queixa de forte queimação 

local, concomitante com a aplicação, mas, sem saber o que estava ocorrendo, o medicamento é 

administrado totalmente. 

 

7. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Do ponto de vista ético profissional, o técnico de 

enfermagem realizou um ato de 

a) imperícia.   

b) insensatez.   

c) descuido.   

d) negligência.   

e) imprudência. 

 

8. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) O profissional de saúde precisa e deve considerar que a 

melhor forma de trabalho em saúde é em equipe, levando em conta a plena responsabilidade. Dessa 

forma, o fato ocorrido deverá ser relatado imediatamente ao 

a) médico que prescreveu o remédio.    

b) enfermeiro encarregado do local.    

c) administrador hospitalar de plantão. 

d) técnico de enfermagem mais experiente. 

e) farmacêutico que entregou o remédio. 

 

Sistema COFEN/COREN - Professora Polyanne Aparecida 

1. (PauliPrev - SP/VUNESP/2018) O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo 

a) é responsável pela fiscalização do exercício profissional na região geográfica que corresponde a esse 

território, acrescida das instituições que possuem sede em São Paulo e filiais em outros estados. 

b) tem designação legal para prover atividade de Educação Continuada para os profissionais nele 

inscritos, devendo praticá-la na sua sede e em todas as suas subseções. 

c) compõe, com os demais Conselhos Regionais de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem, 

um Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem e parteiras no Brasil. 

d) é um órgão do Ministério do Trabalho que, por sua delegação, observa as condições de trabalho dos 
profissionais de enfermagem e tem, como foco de seu trabalho, melhorá-las. 

e) disponibiliza dados sobre os profissionais nele inscritos para usuários de serviços de saúde e gestores 

desses serviços que queiram verificar antecedentes criminais ligados ao exercício da profissão, desses 

indivíduos. 

 

SAE e Processo de Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

a) apesar de ter sido um conhecimento introduzido no Brasil na década de 1990, ainda apresenta 

grande lacuna entre a produção científica e sua aplicabilidade na prática diária do enfermeiro. 

b) é a nomenclatura atualmente adotada para as terminologias - processo de enfermagem, processo 

de cuidado, metodologia do cuidado, processo de assistir, consulta de enfermagem, acolhimento, 

triagem e atendimento de enfermagem. 
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c) é o objetivo do trabalho do enfermeiro: aplicar um método científico para o planejamento das ações 

de enfermagem. 

d) é uma atividade que se realiza de modo deliberado, sistemático e individualizado, segundo as 

características do sujeito a ser assistido, nos locais onde a prática do cuidado de enfermagem se dá de 

forma prolongada e contínua. 

e) teve sua implantação nas instituições de saúde tornada obrigatória pelo Cofen desde 2014, mas 

ainda existem várias dificuldades para a sua execução. 

 

2. (TJ - SP/VUNESP/2019) Implementada a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), ao 

estabelecer os resultados esperados, o enfermeiro está executando a etapa do Processo de 

Enfermagem de 

a) diagnóstico de enfermagem.      

b) implementação da assistência de enfermagem.   

c) avaliação. 

d) investigação. 

e) planejamento. 

 

3. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Sobre o Planejamento e a Programação de 

Enfermagem, é correto afirmar que 

a) podem ser desenvolvidos por quaisquer profissionais de nível superior, com especialização em 

administração em saúde, nas instituições que praticam modelos de gestão descentralizados e 

inovadores. b) por força de lei federal, estão incluídos no planejamento e na programação das 

instituições e serviços de saúde. 

c) são instrumentos indicados quando os serviços e instituições de saúde pretendem pleitear 

acreditações internacionais, mas não são exigidos nas acreditações nacionais. 

d) costumavam ser praticados na década de 1990, quando a Ideologia do Planejamento dominava a 

Administração em Enfermagem, mas hoje caíram em desuso. 

e) precisam ser feitos pelos órgãos executivos municipais e publicados nos editais de seleção de 

organizações sociais que gerem serviços de saúde. 

 

4. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Considere as especificidades do processo de 

enfermagem na atenção básica e assinale a alternativa correta. 

a) Da mesma forma que nos hospitais e instituições de saúde onde se encontram indivíduos em regime 

de internação, todos os dados necessários para o planejamento da assistência devem ser coletados no 

primeiro contato por meio do histórico de enfermagem e do exame físico completo. 

b) A utilização da nomenclatura NANDA não é viável na atenção básica porque é insuficiente no eixo 

da promoção da saúde e se tem como foco o indivíduo doente. 

c) Uma vez que na atenção básica as ações/assistência de enfermagem são dirigidas por protocolos 

fundamentados em evidências científicas, a etapa de planejamento da assistência dispensa a utilização 

de diagnósticos de enfermagem. 

d) A prescrição de Enfermagem na Atenção Básica consiste no planejamento e implementação do 

cuidado, sendo necessário, para sua descrição, pactuar com o usuário as metas a serem alcançadas por 

ele. 

e) A evolução do usuário/paciente deve ser realizada de forma contínua, a cada consulta de 

enfermagem, apenas pelo enfermeiro da equipe de saúde da família responsável pelo indivíduo objeto 

do cuidado. 
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5. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Assinale a alternativa correta a respeito do processo de 

enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem - SAE. 

a) O planejamento da assistência consiste na terceira etapa do processo de enfermagem e compreende 

os seguintes passos: prescrição de enfermagem e estabelecimento dos resultados esperados. 

b) O fato de não permitir o desenvolvimento do processo de enfermagem na íntegra consiste na 

principal dificuldade para a aceitação e implementação da Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem em Saúde Coletiva - CIPESC®, no âmbito da saúde pública. 

c) Frente a um paciente intubado, a prescrição de enfermagem “aspirar vias aéreas de 3/3 horas”, 

como um dos cuidados de enfermagem, está correta e completa. 

d) Na execução da segunda fase do processo de enfermagem, a utilização da taxonomia, apresentada 

pela Nursing Intervention Classification - NIC, permite a padronização da linguagem usada pelos 

enfermeiros na descrição dos cuidados e facilita o entendimento dos demais membros da equipe de 

saúde sobre as ações de enfermagem. 

e) Utilizando a taxonomia da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE®, para a 

elaboração do diagnóstico de enfermagem “Integridade da pele comprometida”, foram utilizados os 

eixos do foco e do julgamento. 

 

6. (TJ - SP/VUNESP/2019) Em relação à Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) Versão 1.0, é correto afirmar que 

a) se destina, exclusivamente, à elaboração de diagnósticos de enfermagem para uso no âmbito da 

saúde coletiva. 

b) consiste em uma classificação multiaxial constituída por sete eixos, a saber: foco, juízo/julgamento, 

meios/recursos, ação, tempo, localização e cliente/paciente. 

c) para criar enunciados de diagnósticos de enfermagem e resultados de enfermagem, devem ser 

incluídos, obrigatoriamente, um termo do eixo foco e um termo do eixo ação, complementados, se 

necessário, por termos de outros eixos. 

d) sua utilização só é válida se realizada de modo combinado com a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC). 

e) o eixo foco compreende o sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário de uma 

intervenção de enfermagem. 

 

Dimensionamento - Professora Polyanne Aparecida 

1. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Ao redimensionar o quadro de pessoal de enfermagem 

de uma unidade de pronto-atendimento (UPA), o enfermeiro responsável técnico deve considerar, 

como Índice de Segurança Técnica (IST), o acréscimo ao quantitativo de profissionais de, no mínimo, 

a) 5%.   

b) 10%.    

c) 15%.    

d) 20%.    

e) 33%. 

 

Gerenciamento e Supervisão em Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Considerando o papel do enfermeiro no processo de 

gerenciamento de recursos materiais, é correto afirmar que 

a) a previsão de materiais utilizados pela enfermagem numa unidade é determinada pelas 

características dos usuários atendidos no local. 
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b) nas organizações de saúde, a padronização do material médico-hospitalar utilizado é atribuição 

exclusiva do enfermeiro. 

c) as medidas de contenção de gastos de materiais também dependem, entre outros fatores, do estilo 

de liderança de enfermagem e da satisfação no trabalho pelos funcionários. 

d) por se tratar de atividade burocrática, as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro no processo de 

gerenciamento de materiais podem ser delegadas a outros profissionais que atuam no setor de 

compras da instituição. 

e) embora importante, o gerenciamento de recursos materiais exclui a necessidade de se considerar o 

controle de qualidade dos produtos disponíveis no mercado para aquisição. 

 

2. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Sobre a Supervisão em Enfermagem, é correto afirmar 

que, na atualidade, 

a) destaca-se a importância de reorientar a sua ação para o cuidado integral em saúde, cujo aspecto 
central está na interação entre trabalhadores de enfermagem e a equipe de saúde, em prol de 

intervenções resolutivas, restritas ao âmbito da saúde coletiva. 

b) ao exercê-la, o enfermeiro mobilizado para a reorganização das práticas de saúde com ênfase no 

cuidado precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de saúde 

de cada usuário, colocando a perspectiva coletiva do cuidado em segundo plano. 

c) tem o papel de dirigir, orientar e adequar o serviço, de forma a alcançar resultados que prezem pela 

qualidade, na motivação da equipe a buscar soluções de problemas de forma a perseguir o aumento 

contínuo da produtividade e a preservação dos empregos da equipe sob sua liderança. 

d) a promoção da integralidade por ela fortalecida não pode se efetivar mediante o processo de 

articulação do cuidado entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais, a partir da prática 

da referência e contrarreferência dos usuários, para continuidade dos cuidados, na rede de atenção, 

porque ainda não há conhecimento disponível suficiente para implementar esta estratégia. 

e) uma das características indispensáveis para a sua efetivação, a comunicação, com foco no 

entendimento e na empatia, pode se refletir nos diferentes sentidos compreendidos no seu exercício; 

principalmente a comunicação horizontalizada, que é uma potente ferramenta para a promoção de 

decisões compartilhadas, o que favorece a efetividade do trabalho em equipe. 

 

Doenças Transmissíveis - Professora Rebeca Rocha 

1. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere as manifestações clínicas ocasionadas devido a 

infecção pelos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika. Entre estas, na infecção pelo vírus Zika, estão 

ausentes, entre outros sinais e sintomas: 

a) a hiperemia conjuntival e o exantema macropapular.    

b) as dores articulares e a hemorragia.      

c) o exantema macropapular e a febre intermitente. 

d) a hemorragia e a hepatomegalia. 

e) a dor retro-orbital e a artralgia. 

 

2. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) O combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti é de 

responsabilidade conjunta da comunidade e dos profissionais de saúde, devendo ser realizado com 

base no conhecimento científico existente a respeito desse vetor. A esse respeito, está correto afirmar 

que: 

a) o Aedes aegypti é responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, entre outras. 

b) a transmissão dos vírus ao ser humano ocorre pela picada do inseto e pelo contato com seus ovos. 

c) a infecção do mosquito ocorre tanto na sua fase larvar como na fase alada. 
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d) o uso de repelentes pode ser utilizado sobre as roupas, mas nunca diretamente sobre a pele. 

e) a pulverização de inseticidas em ambientes fechados aumenta a agressividade dos insetos. 

 

3. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) O controle da tuberculose foi estabelecido como uma das 

prioridades de saúde do Município X. No que tange a presídios e prisões, em consonância com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde (2011), deverá ser priorizada a busca de casos bacilíferos entre 

indivíduos que apresentem tosse há, pelo menos, 

a) três dias.         

b) cinco dias.   

c) uma semana. 

d) dez dias. 

e) duas semanas.  

  

4. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Paciente do sexo feminino, 25 anos, vai iniciar hoje o 

tratamento de tuberculose pulmonar bacilífera. Ela deve ser orientada sobre a duração do tratamento 

regular que é: 

a) primeira de 2 meses e a segunda de 6 meses. 

b) primeira de 2 meses e a segunda de 2 meses. 

c) primeira de 2 meses e a segunda de 4 meses. 

d) primeira de 4 meses e a segunda de 6 meses. 

e) primeira de 3 meses e a segunda de 3 meses. 

 

5. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019) Paciente, portador de tuberculose bacilífera, em 

tratamento há 30 dias, retorna à unidade relatando não ter percebido qualquer alteração no padrão 

de tosse desde o início o tratamento. Ao ser encaminhado para a coleta de amostra de escarro para 

controle de tratamento, recebe as orientações necessárias do técnico de enfermagem. A esse respeito, 

está correto afirmar que: 

a) a coleta deve ser feita no banheiro dos usuários do serviço, com portas e janelas fechadas. 

b) o escarro deve ser colhido após um esforço para tossir, com ênfase da força na faringe, onde se 

concentra a maior parte da secreção. 

c) o frasco para coleta do escarro é inespecífico, podendo ser utilizado o mesmo tipo utilizado para 

coleta de urina, desde que a tampa seja de pressão. 

d) a amostra deve ser coletada em local aberto, de preferência ao ar livre ou em condições adequadas 

de biossegurança. 

e) na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório, esta poderá ser conservada em 

geladeira comum até no máximo dois dias. 

 

6. (Prefeitura Campinas - SP/VUNESP/2019) Considere os diferentes aspectos relacionados à 

hanseníase e assinale a alternativa correta. 

a) Para fins de tratamento, os portadores de hanseníase são classificados como paucibacilares, quando 

se observa a presença de seis ou mais lesões de pele ou baciloscopia de raspado intradérmico positiva, 

ou multibacilares, quando se observa a presença de até cinco lesões de pele com baciloscopia de 

raspado intradérmico negativo. 

b) O portador de hanseníase na forma tuberculoide não apresenta manchas visíveis; sua pele apresenta 

cor avermelhada, está seca e infiltrada; os poros apresentam-se dilatados, com aspecto de “casca de 

laranja”, tratando-se da forma mais contagiosa da doença. 
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c) Os principais sinais e sintomas da hanseníase compreendem, entre outros itens, a presença de áreas 

da pele ou manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade ao 

calor e/ou dolorosa, e/ou ao tato e hirsutismo. 

d) A hanseníase é transmitida por via respiratória e por objetos pessoais utilizados pelo doente com 

hanseníase, após contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com o indivíduo infectado 

não tratado. 

e) A investigação epidemiológica de contatos consiste em: anamnese dirigida aos sinais e sintomas da 

hanseníase, exame dermatoneurológico e vacinação BCG para os contatos sem presença de sinais e 

sintoma de hanseníase no momento da avaliação, não importando se são contatos de casos 

paucibacilar ou multibacilar. 

 

7. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considerando as ações de saúde no âmbito da saúde 

coletiva, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 204, de 17.02.2016, estabelece como doenças 

e agravos de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde, entre outros itens, 

a) a hanseníase, as doenças sexualmente transmissíveis(DST) e a gripe de qualquer etiologia. 

b) a sífilis congênita, a doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a sepse. 

c) o acidente de trabalho com exposição a material biológico, os acidentes de trânsito e as doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). 

d) a tuberculose extra pulmonar, a toxoplasmose gestacional e o óbito infantil. 

e) o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes, a doença aguda pelo vírus Zika em 

gestante e a leptospirose. 

 

8. (Pref. São José dos Campos/VUNESP/2016/Atualizada) Com base na Portaria nº 1.061, de 18 de 

maio de 2020, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos 

de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é correto 

afirmar que:  

a) inclui a doença de Chagas crônica na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 

e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

b) o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito prioritariamente pelos médicos. 

c) a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstica do 

agravo.  

d) só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte.  

e) os acidentes de trabalho graves, fatais e em crianças e adolescentes são de notificação semanal. 

 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) - Professora Rebeca Rocha 

1. (Prefeitura Suzano - SP/VUNESP/2019) Em 30.04.2019, R.S., 27 anos, casada há três anos, gesta III, 

para I, parto normal há seis anos e aborto espontâneo há um ano, compareceu à unidade de saúde da 

família para consulta de enfermagem de pré-natal. Ao analisar os dados constantes do prontuário, a 

enfermeira constatou, entre outros itens, que a gestante apresentava ciclos menstruais regulares, a 

cada 28 dias, e o início de sua última menstruação ocorrera em 30 de dezembro de 2018. Relatara, 

também, que ela e o companheiro haviam sido tratados para sífilis logo após o aborto. Ao analisar os 

resultados de exames recentes, a enfermeira observou que a gestante apresentava VDRL = 1:2 e FT-

Abs positivo. Sorologias seriadas para sífilis arquivadas no prontuário mostravam que o casal fora 

tratado adequadamente. Durante a consulta, o casal negou exposição a situações que poderiam levá-

los a contrair novas infecções sexualmente transmissíveis. Ao solicitar a carteira de vacinação da 

gestante, constatou que havia recebido todas as vacinas para sua idade, preconizadas pelo calendário 

de vacinação para o Estado de São Paulo, incluindo o reforço da vacina dupla adulto há três anos. 



 

www.romulopassos.com.br 134 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

Em relação aos resultados observados para os exames de VDRL e FT-Abs, é correto afirmar que: 

a) o marido de R.S. deve realizar o teste rápido para sífilis e, caso positivo, o casal deverá ser tratado 

novamente para sífilis secundária. 

b) o casal deve realizar, imediatamente, o teste rápido para sífilis a fim de investigação de reinfecção 

pelo treponema e início do tratamento para sífilis secundária, caso o resultado seja positivo. 

c) a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de risco para avaliação e acompanhamento. 

d) considerando que a gestante e seu marido haviam sido recentemente tratados para sífilis, com 

sucesso, o observado é compatível com cicatriz sorológica. 

e) os exames da gestante devem ser repetidos, imediatamente, para a confirmação e, caso se 

mantenham, a gestante e o marido devem receber o tratamento para sífilis terciária. 

 

2. (Pref. Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016/Atualizada) Na sífilis terciária, o tratamento para 

adulto é a penicilina benzatina 7.200.000UI, distribuídas em várias etapas e intervalos de tempo, 

respectivamente:  

a) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo entre as doses 

de 7 dias, e caso ultrapasse 14 dias, o esquema dever ser reiniciado. 

b) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo de 15 dias cada 

uma.  

c) 7.200.000UI em 2 etapas, com dose de 3.600.000UI em cada etapa e com intervalo de 15 dias. Dividir 

a dose 1.800.000 em cada glúteo.  

d) 7.200.000UI em 3 etapas, com dose de 2.400.000UI em cada etapa e com intervalo de 1 mês cada 

uma.  

e) 7.200.000UI em 2 etapas, com dose de 3.600.000UI em cada etapa e com intervalo de 1 mês cada 

uma. Dividir a dose 1.800.000 em cada glúteo. 

 

3. (Prefeitura Serrana - SP/VUNESP/2018) Frente ao resultado obtido no teste rápido para sífilis, de 

acordo com o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde, entre outras ações, o enfermeiro deve: 

a) iniciar o tratamento com a primeira dose de penicilina G benzatina, 2.400. 000 UI. 

b) encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco, para tratamento e acompanhamento. 

c) tratar a gestante e o companheiro com primeira dose de penicilina G benzatina 1.200.000 UI, por via 

intramuscular profunda. 

d) repetir duas vezes, em dias alternados, a realização do teste rápido para sífilis para confirmação do 

resultado. 

e) tratar a gestante com penicilina cristalina 2.400.000 UI, em dose única, e encaminhar a gestante ao 

pré-natal de alto risco. 

 

4. (Prefeitura Itapevi - SP/VUNESP/2019/Adaptada) Em 10.04.2019, M. J. 28 anos; casada há 10 

meses, quando iniciou atividade sexual; primigesta, compareceu à unidade básica de saúde para 

consulta de enfermagem de pré-natal. Ao analisar os resultados de exames recentes registrados no 

prontuário, o enfermeiro constatou que apresentava VDRL = 1:32 e FTA-abs - reagente. Com base nas 

diretrizes do Ministério da Saúde, no que diz respeito à gestante, frente aos resultados obtidos nos 

exames sorológicos para sífilis, o enfermeiro deve considerar que se trata de 

a) situação de falso-positivo para sífilis devendo, conforme protocolo, solicitar a repetição dos exames 

no início terceiro trimestre da gestação. 

b) sífilis recente, devendo iniciar imediatamente o tratamento com Penicilina G benzatina 2,4 milhões 

UI, IM, em dose única, aplicando 1,2 milhões UI em cada glúteo. 
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c) sífilis secundária, devendo iniciar imediatamente o tratamento com Penicilina G benzatina 2,4 

milhões UI, IM, aplicando a primeira dose de 1,2 milhões UI no momento e a segunda dose em sete 

dias. 

d) sífilis tardia, iniciando o tratamento imediatamente com Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, por 

3 semanas consecutivas, totalizando 7,2 milhões UI. 

e) caso suspeito de sífilis, devendo solicitar a repetição dos exames para confirmação dos resultados e 

início do tratamento, se necessário. 

 

5. (Prefeitura Buritizal - SP/VUNESP/2018) Frente ao resultado positivo para HIV de uma das 

gestantes, a conduta do enfermeiro deve compreender, entre outros cuidados: 

a) solicitar o retorno da gestante e seu companheiro em 30 dias para reavaliação e confirmação do 

diagnóstico. 

b) encaminhar a gestante ao médico para acompanhamento no pré-natal de alto risco. 

c) explicar que existe a possibilidade de resultado falso-positivo e solicitar a realização de novo teste 

rápido para HIV em 30 dias. 

d) orientar a gestante sobre a importância da abstinência sexual até a confirmação laboratorial de que 

é portadora do vírus HIV. 

e) explicar que existe a possibilidade de resultado falso-negativo e solicitar a realização de sorologia 

anti-HIV em 15 dias. 

 

Biossegurança - Professora Rebeca Rocha 

1. (IMESC - SP/VUNESP/2013) Para coletar amostra de sangue de uma paciente adulta que se encontra 

no período de janela imunológica para hepatite C, assertivamente o técnico de enfermagem aplica os 

princípios de biossegurança e utiliza equipamentos de proteção individual, em conformidade com as 

precauções: 

a) respiratórias.   

b) de contato.   

c) por gotículas.  

d) por aerossóis.   

e) padrão. 

 

2. (Prefeitura Presidente Prudente - SP/VUNESP/2016) Paciente com suspeita de meningite necessita 

ser encaminhado para Ressonância Magnética. Em se tratando de uma doença infectocontagiosa, para 

o adequado transporte do paciente deverá ser observado o seguinte: 

a) o funcionário que encaminha o paciente deve utilizar máscara cirúrgica, e o paciente não. 

b) o funcionário que encaminha e o paciente deverão usar a máscara cirúrgica. 

c) apenas o paciente deverá usar a máscara cirúrgica. 

d) a ressonância desse paciente deverá ser a última a ser feita, para que o paciente não tenha mais 

contato com ninguém. 

e) o paciente deverá usar a máscara p24, própria para a meningite. 

 

3. (TJ - SP/VUNESP/2019) Ao elaborar o procedimento operacional padrão (POP) para uma 

determinada atividade de enfermagem, os enfermeiros elaboradores estabeleceram a necessidade de 

utilização de “precauções de contato”, ou seja, para realizá-la é necessário que o executante higienize 

suas mãos e use: 

a) máscara/respirador PFF2 (N95), apenas. 
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b) óculos de proteção, máscara cirúrgica e caixa para material perfurocortante no descarte de material. 

c) avental e luvas. 

d) máscara/respirador PFF2 (N95), óculos de proteção e avental. 

e) máscara cirúrgica, avental, luvas, gorro e propés. 

 

Central de Material e Esterilização (CME) e Clínica Cirúrgica - Professora Fernanda Coelho 

1. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Numa central de material, o expurgo é o ambiente em 

que ocorre: 

a) a esterilização dos artigos críticos e semicríticos. 

b) o empacotamento dos materiais para esterilização. 

c) a inspeção e a etiquetagem para esterilização. 

d) a guarda do material estéril, separado por categorias.  

e) a limpeza prévia dos materiais para o processo de esterilização. 

 

2. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Após uma pequena cirurgia, havia secreção e sangue 

intimamente aderidos ao instrumental utilizado no procedimento. Sobre o processo de preparação do 

instrumental prévio à esterilização, assinale a alternativa correta. 

a) O material deve ser retirado da sala cirúrgica imerso em solução germicida. 

b) Os detergentes enzimáticos têm a função de desinfecção do material. 

C) A imersão em detergente enzimático facilita a remoção de matéria orgânica. 

d) A matéria orgânica aderida não interfere no processo de esterilização. 

e) As pinças devem estar fechadas quando imersas no detergente enzimático. 

 

3. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Durante o ciclo de esterilização em autoclave 

convencional, o técnico de enfermagem deverá estar atento às condições do equipamento que, para 

um ciclo efetivo de 30 minutos, deverão ser de pressão de 1 atm acima da pressão atmosférica e de 

temperatura de ebulição da água igual a 

a) 121 °C.   

b) 128 °C.   

c) 130 °C.   

d) 131 °C.   

e) 132 °C. 

 

4. (IMESC - SP/VUNESP/2013) De acordo com Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (APECIH), no processo de esterilização de materiais, 

verifica-se compatibilidade entre a embalagem e o método em: 

a) caixas metálicas perfuradas utilizadas em vapor sob pressão. 

b) papel crepado utilizado em calor seco. 

c) vidro refratário utilizado em radiação ionizante. 

d) tecido de algodão utilizado em óxido de etileno. 

e) papel alumínio utilizado em plasma de peróxido de hidrogênio. 

 

 

 

 

 



 

www.romulopassos.com.br 137 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

5. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Em relação ao processo de esterilização de produtos 

para a saúde, é correto afirmar que 

a) não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde. 

b) uma das falhas mais comuns do processo de esterilização por calor úmido compreende o 

posicionamento dos pacotes em paralelo com o fluxo de vapor. 

c) o rótulo de identificação da embalagem de um produto a ser submetido à esterilização deve conter, 

no mínimo, o nome do produto, o método de esterilização e o nome de quem o preparou. 

d) o glutaraldeído, o ácido peracético e os quaternários de amônia são substâncias que promovem a 

esterilização de materiais críticos termossensíveis, quando estes são totalmente imersos e expostos 

pelo tempo recomendado pelo fabricante. 

e) o papel kraft e o papel grau cirúrgico são adequados para embalagens de materiais a serem 

esterilizados por calor úmido sob pressão. 

 

6. (PauliPrev - SP/VUNESP/2018) O reprocessamento de artigo crítico 

a) é o processo de limpeza e esterilização a ser aplicado em produtos para a saúde, que garanta a 

segurança na sua utilização, incluindo o controle de qualidade em todas as suas etapas. 

b) requer o atendimento de diretrizes norteadoras e legais, que admitem esterilização parcial desses 

materiais em situações de calamidade pública ou de endividamento dos governos gestores de serviços 

públicos de saúde. 

c) não se inscreve em Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e, portanto, não demanda 

medidas de proteção dos trabalhadores que realizam esse trabalho à exposição aos agentes biológicos. 

d) objetiva a economia na compra de insumos e a redução na produção de embalagens que se 

transformam em resíduo sólido de serviços de saúde e poluem os aterros sanitários. 

e) é uma ação de sustentabilidade e se constitui em medida que produz a redução de danos porque 

mantêm menos material potencialmente infectante em circulação nos serviços de saúde. 

 

7. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) Considere os aspectos relacionados às boas práticas para 

esterilização e desinfecção e assinale a alternativa correta. 

a) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser 

submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à 

base de aldeídos. 

b) Considerando-se os tipos de materiais utilizados em unidades básicas de saúde, é desnecessário 

observar o fluxo de processamento de produtos da área suja para a área limpa. 

c) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, a cada 

dois anos. 

d) Para evitar que se tornem ilegíveis, os rótulos dos produtos para saúde processados em autoclave 

devem ser afixados nas embalagens imediatamente após terem sido submetidos ao processo de 

esterilização. 

e) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 

de limpeza. 

 

8. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Ao pegar um envelope de material esterilizado para 

realizar um curativo, o enfermeiro conferiu o rótulo no qual constava o nome do produto, o método 

de esterilização e o nome do responsável. Não havia o número de lote ou a data do processamento do 

material. Nessa situação, o enfermeiro deve 

a) solicitar ao responsável que complemente a informação do rótulo, antes de utilizar o material. 

Orientá-lo para o preenchimento completo. 
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b) considerar a frequência de ciclos de esterilização de material na unidade, presumindo a data do 

processamento. 

c) utilizar o material, desde que a embalagem apresente fita marcadora com as listras evidenciadas. 

d) avaliar, visualmente, a integridade da embalagem. Não havendo sinais de violação, utilizar o material 

se o curativo for aberto. 

e) encaminhar o material para novo ciclo de limpeza e esterilização e orientar o responsável para o 

preenchimento completo do rótulo. 

 

9. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) O hospital é o local que se destina ao 

tratamento de doenças em pacientes de diversas origens e contém áreas consideradas críticas ou de 

riscos. A área ocupada por pacientes que não apresentam doenças infecciosas, incluindo as infecciosas 

não transmissíveis é denominada: 

a) Não crítica.      

b) Semicrítica.    

c) Crítica. 

d) Restrita. 

e) Semi-intensiva. 

 

9. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Considere os tempos cirúrgicos fundamentais e relacione 

cada tempo cirúrgico ao procedimento que o caracteriza. 

 

TEMPO CIRÚRGICO PROCEDIMENTO 

a Hemostasia I 
Aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou 

ressecados. 

b Exérese II 
Conjunto de medidas adotadas para prevenir, deter ou coibir o 

extravasamento sanguíneo no período intraoperatório. 

c Síntese III 
Secção tecidual propiciando o campo operatório ou a liberação 

de estruturas anatômicas. 

d Diérese IV 
É a cirurgia propriamente dita. Compreende a extirpação do 

órgão ou o tecido afetado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) a - I; b - II; c - III; d - IV.   

b) a - II; b - IV; c - I; d - III.   

c) a - III; b - II; c - I; d - IV. 

d) a - II; b - I; c - III; d - IV. 

e) a - II; b - III; c - IV; d - I. 

 

10. (Prefeitura Estância Hidromineral de Poá - SP/VUNESP/2015) A posição que o paciente assumirá 

na mesa cirúrgica dependerá, em geral, do tipo de cirurgia e do estado do paciente. O técnico de 

enfermagem deve saber que a posição de litotomia diz respeito à cirurgia: 

a) neurológica.           

b) torácica.     

c) craniana. 

d) ginecológica. 

e) cardiológica. 
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11. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) O posicionamento da mesa cirúrgica, quando colocada 

com elevação dos pés em 45 graus, pode favorecer no tratamento de problemas emergenciais 

ocorridos na sala operatória. Assinale a alternativa que identifica o nome dessa posição cirúrgica e a 

possível indicação do seu uso. 

a) Supina; tratamento de choque. 

b) Trendelenburg; aumento da irrigação sanguínea cerebral. 

c) Litotômica; tratamento de choque. 

d) Genupeitoral; tratamento de choque. 

e) Proclive; aumento da irrigação sanguínea cerebral. 

 

12. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) A assistência de enfermagem na sala de recuperação 

pós-anestésica - RPA deve estar voltada à segurança, recuperação do paciente e prevenção de 

complicações. Nessa situação, está correto afirmar que: 

a) normalmente, o cliente apresenta-se hipotérmico, em vista da ação depressora do sistema nervoso 

- provocada pelo anestésico. Providenciar bolsas de água quente sob os pés para aquecê-lo. 

b) visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e/ou agitados devido à ação dos 

anestésicos, faixas de contenção devem ser aplicadas nos membros inferiores, superiores e abdome. 

c) os pacientes que receberam anestesia geral devem ser posicionados em decúbito dorsal, com 

cabeceira elevada de 60 a 90º para prevenir refluxo esofágico e aspiração de vômitos. 

d) na RPA, na primeira hora, o controle dos sinais vitais é realizado de 15 em 15 minutos; se estiver 

regular, de 30 em 30 minutos. 

e) visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e/ou agitados devido à ação dos 

anestésicos, as camas devem ser colocadas junto às paredes da sala, mantendo apenas um lado livre 

para acesso dos profissionais de saúde. 

 

13. (Prefeitura Alumínio - SP/VUNESP/2016) Utilizado como subsídio para julgamento de alta da 

unidade de recuperação pós-anestésica (RPA), para pacientes internados e submetidos a 

procedimento anestésico-cirúrgico, o Índice de Aldrete e Kroulik utiliza como parâmetros: circulação 

(pressão arterial), respiração, a) atividade muscular, consciência e saturação de oxigênio (O2). 

b) saturação de oxigênio (O2), débito urinário e temperatura corporal. 

c) curativo, dor e diurese. 

d) débito urinário, temperatura corporal e capacidade de deglutir. 

e) temperatura corporal, dor e consciência. 

 

Hipertensão Arterial - Professor Rômulo Passos 

1. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) A aferição da pressão arterial exige alguns cuidados para 

garantir um resultado fidedigno, entre eles, 

a) certificar-se de que o paciente não fumou nos últimos 30 minutos. 

b) quando sentado, o paciente deve estar com o tronco recostado e as pernas cruzadas. 

c) o braço do paciente deve estar na linha abaixo do coração em extensão completa. 

d) providenciar para que o paciente esteja com a bexiga cheia. 

e) na dúvida, reavaliar a pressão sistólica antes de terminar a deflação do manguito. 

 

2. (TJ - SP/VUNESP/2019) Constitui uma das causas da hipertensão arterial secundária relacionada ao 

trabalho, a exposição ocupacional 

a) ao ruído.    b) à umidade.     c) a campos eletromagnéticos. 

d) ao frio.       e) ao calor/temperaturas elevadas. 
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3. (Prefeitura Campinas - SP/VUNESP/2019) Considere os aspectos relacionados à mensuração da 

pressão arterial e do tratamento não farmacológico da hipertensão arterial e analise as afirmações a 

seguir. 

I. A hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos, disautonômicos e 

naqueles em uso de medicação antihipertensiva. Assim, particularmente nessas condições, deve-se 

medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a 

redução da pressão arterial sistólica (PAS) > 20 mmHg ou da pressão arterial diastólica (PAD) > 10 

mmHg. 

II. O aumento da gordura visceral também é considerado um fator de risco para hipertensão arterial. 

Reduções de peso e de circunferência abdominal correlacionam-se com reduções da pressão arterial e 

melhora metabólica. 

III. O treinamento aeróbico reduz a pressão arterial casual de pré-hipertensos e hipertensos, a de vigília 

de hipertensos, e diminui a PA em situações de estresse físico, mental e psicológico. O treinamento 

aeróbico é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da 

hipertensão arterial. 

IV. O consumo habitual de álcool eleva a pressão arterial de forma linear e o consumo excessivo 

associa-se com aumento na incidência de hipertensão arterial. Recomenda-se moderação no consumo 

de álcool. 

 

Está correto o apresentado em 

a) IV, apenas.         

b) I, II, III e IV.     

c) I, III e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I e II, apenas. 

 

4. (Pauliprev - SP/VUNESP/2018) Para o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS 

recomenda-se a avaliação de pressão arterial em pelo menos três dias diferentes, com intervalo 

mínimo de uma semana entre as medidas. O diagnóstico da HAS consiste em 

a) considerar válido o menor valor obtido nas três medidas, desde que superiores a 130/85 mmHg. 

b) considerar valido o maior valor obtido nas três medidas, desde que igual ou maior a 140/90 mmHg. 

c) desprezar o maior e menor valor obtido nas três medidas. 

d) considerar a diferença entre o maior e menor valor obtido nas três medidas. 

e) considerar a média aritmética da PA se for maior ou igual a 140/90 mmHg. 

 

Para responder às questões de números 5 e 6, considere o relato a seguir. 

 

R.S., 62 anos, masculino, sedentário, portador de diabete tipo 2 há oito anos, em uso de 

hipoglicemiantes orais, compareceu à unidade de saúde da família para consulta de enfermagem. 

Queixou-se ao enfermeiro que, eventualmente, ao se levantar da cama ou sofá, sentia tonturas. 

Informou ainda que, no que diz respeito à alimentação, vinha seguindo corretamente as orientações 

recebidas na última consulta. Analisando os resultados dos exames, o enfermeiro observou que 

estavam dentro da faixa da normalidade. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou, entre 

outros itens: temperatura = 36,8 °C, pulso = 78 batimentos por minuto, respiração = 18 movimentos 

por minuto, PA = 128 x 82 mmHg, com aplicação da manobra de Osler; ausculta cardíaca e pulmonar 

normais, circunferência abdominal = 92 cm e índice de massa corporal (IMC) adequado para a idade. 
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5. (Prefeitura Buritizal - SP/VUNESP/2018) No que diz respeito à aferição da pressão arterial (PA), 

considerando o histórico de R.S., o enfermeiro deve colocar/manter o usuário 

a) sentado, com as pernas descruzadas, pés elevados, dorso recostado na cadeira e relaxado. 

b) de pé, e medir sua PA, imediatamente, após se levantar. 

c) deitado, e medir sua PA após dez minutos de repouso. 

d) de pé, e medir sua PA após 3 minutos. 

e) sentado, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, com o braço apoiado à altura da cicatriz 

umbilical. 

 

6. (Prefeitura Buritizal - SP/VUNESP/2018) Considerando os valores obtidos na aferição da PA, a 

conduta do enfermeiro deve compreender, entre outros itens: 

a) encaminhar R.S. para avaliação médica e início de terapia farmacológica. 

b) prescrever diurético tiazídico, previsto em protocolo de tratamento para hipertensão, e encaminhar 

o usuário para avaliação com cardiologista. 

c) orientar a prática de atividade física moderada, no mínimo de 30 minutos, de cinco a sete dias por 

semana. 

d) prescrever diurético de alça, previsto em protocolo de tratamento para hipertensão, e encaminhar 

o usuário para acompanhamento pelo núcleo de apoio à saúde da família - NASF. 

e) orientar a ingestão de dieta hipocalórica (1.800 calorias/dia) para redução do peso e a prática regular 

de atividade física moderada. 

 

7. (Prefeitura Valinhos - SP/VUNESP/2019/Atualizada) M.A., sexo masculino, 58 anos de idade, com 

sobrepeso moderado, sedentário, nos últimos três contatos com o serviço de saúde, apresentou 

pressão sistólica entre 130 e 139 mmHg e pressão diastólica entre 85 e 89 mmHg. Ele é conduzido à 

consulta de enfermagem, que tem o objetivo de orientar as modificações do estilo de vida - MEV, 

capazes de modificar o curso da hipertensão arterial nesse estágio. De acordo com a 8ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial (2020) e o Ministério da Saúde (2013), na consulta de enfermagem, 

pacientes nas condições de saúde de M.A. devem ser orientados a: 

a) fazer, no mínimo, 30 min/dia de atividade física moderada, em 5 a 7 dias da semana. 

b) iniciar, exercícios físicos diários, com ênfase nos anaeróbicos de esforço. 

c) evitar qualquer atividade física, sob risco de agravar sua condição e lesar órgãos-alvo. 

d) reduzir o tabagismo e cessar o consumo de bebidas alcoólicas e energéticas. 

e) alterar o padrão alimentar, reduzindo o teor calórico e o número de refeições diárias. 

 

Para responder à questão de número 8, considere o relato a seguir. 

 

R. S., 61 anos, sexo masculino, portador de diabetes mellitus tipo 2 há sete anos, compareceu à UBS 

para consulta de enfermagem. Ao realizar a anamnese, o enfermeiro foi informado pelo usuário de 

que fazia uso regular da medicação hipoglicemiante e estava seguindo a orientação dietética “da 

melhor forma possível”, pois só utilizava adoçante, não comia doces comuns e controlava a ingestão 

de pães e massas. R. S. negou tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas. Ao realizar o exame físico, 

o enfermeiro obteve: peso 81.400 g; altura 186 cm; circunferência abdominal 88 cm; temperatura 36,6 

°C; pulso 72 batimentos/minuto; 16 respirações/minuto; pressão arterial 132 x 86 mmHg. Entre outros 

procedimentos, realizou o exame dos pés de R. S., avaliando a sensibilidade tátil, dolorosatérmica e 

vibratória. Ao analisar os resultados dos exames laboratoriais realizados recentemente, o enfermeiro 

constatou: glicemia de jejum = 105 mg/dL; HbA1c = 6,5 mg/dL; LDLc = 114 mg/dL; HDLc = 38 mg/dL. 
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Em consonância com o preconizado pelo Ministério da Saúde, ao realizar a estratificação de risco 

cardiovascular, o enfermeiro obteve escore de Framingham = 12%. 

 

8. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018/Adaptada) Os dados (D) necessários para o cálculo do 

escore de Framingham e o significado (S) do valor obtido para R. S. são, respectivamente, 

a) D = peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial e consumo de álcool; S = baixo risco. 

b) D = idade, resultados dos exames LDLc, HDLc, pressão arterial e tabagismo; S = risco Intermediário. 

c) D = idade, peso, altura, resultados dos exames LDLc e HbA1c; S = alto risco. 

d) D = circunferência abdominal, peso, altura e tabagismo; S = risco intermediário. 

e) D = peso e altura; S = baixo risco. 

 

9. (Prefeitura de Alumínio - SP/VUNESP/2016) R.L., 54 anos, feminino, menopausa há três anos, viúva 

há cinco anos, sem atividade sexual, compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de 

enfermagem para controle e acompanhamento do tratamento para hipertensão arterial. Ao analisar o 

prontuário da usuária, o enfermeiro observou que fazia uso de hidroclorotiazida e metildopa para o 

controle da hipertensão. A usuária deverá ser orientada quanto à ocorrência de efeitos colaterais 

decorrentes do uso da hidroclorotiazida que compreende, entre outros itens, a 

a) hipotensão postural, principalmente quando do uso de bebidas alcoólicas. 

b) flatulência, agravada por dieta pobre em fibras. 

c) disúria, intensificada por baixa ingestão hídrica. 

d) visão borrada, principalmente à noite. 

e) alteração na cor da urina e do suor que pode apresentar tom alaranjado. 

 

10. (Prefeitura Itapevi - SP/VUNESP/2019) Durante consulta de enfermagem de F. G., 42 anos, sexo 

masculino, em tratamento para hipertensão arterial há três meses com hidroclorotiazida, referiu estar 

tomando a medicação de forma irregular com medo dos seus efeitos indesejáveis. Frente a essa 

situação, o enfermeiro deve explicar que os principais efeitos colaterais desse medicamento 

compreendem, entre outros itens: 

a) taquicardia, hipertensão arterial de rebote e queda de cabelos.        

b) desidratação, tonturas e depressão.                                                       

c) cefaleia, vertigens e desconforto gástrico. 

d) disfunção sexual, queda de pelos e sede. 

e) hipotensão, fome e insônia. 

 

Diabetes Mellitus (DM) - Professor Rômulo Passos 

1. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) L.M., sexo feminino, 65 anos de idade, compareceu, 

acompanhada pela família, ao acolhimento da Unidade Básica de Saúde onde faz o acompanhamento 

da diabetes há cinco anos. Queixou-se que, ao amanhecer, apresentou sudorese. A família informou 

que no dia anterior, L.M. estava indisposta, com recusa do jantar, porém havia recebido a dose regular 

da insulina NPH, conforme prescrição médica. Considerando se tratar de um episódio de hipoglicemia, 

além dos cuidados com a paciente, a família deverá ser orientada sobre o reconhecimento dos sinais 

dessa intercorrência que também incluem: 

a) diarreia profusa e vômitos. 

b) aumento da sede e anúria. 

c) sensação de apreensão e palpitação. 

d) mucosas secas e taquipneia. 

e) anorexia e verborragia. 
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2. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) A.P., 60 anos, sexo feminino, obesa, portadora de diabete 

tipo 2 há dez anos, iniciou, sob orientação médica, o uso de insulina para o controle da glicemia. Com 

dúvidas sobre os locais onde poderia aplicar a medicação procurou o ambulatório de saúde da 

instituição para orientação. Frente a essa situação, o técnico de enfermagem explicou os cuidados a 

serem observados e entregou para A.P. o desenho a seguir que, de acordo com o preconizado pelo 

Ministério da Saúde, indica os locais onde a insulina pode ser aplicada. 
 

 

 

 

 

 

 

a) I.   

b) II.   

c) III.    

d) IV.   

e) V. 

 

Baseando-se no texto a seguir, responda às questões de números 3 e 4. 

O técnico de enfermagem está cuidando de um paciente diabético que faz uso de insulina. A internação 

do mesmo impõe que o profissional da assistência faça a administração da insulina por injeção diária, 

rodiziando os locais da sua aplicação. 

 

3. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Ao rodiziar os locais de aplicação, este cuidado de 

enfermagem visa evitar a ocorrência de 

a) isquemia.           

b) hemorragia.  

c) angiopatia. 

d) lipodistrofia. 

e) choque. 

 

4. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) A administração da insulina, usada em pacientes 

diabéticos, é pela via 

a) intramuscular.           

b) endovenosa.   

c) subcutânea. 

d) intradérmica. 

e) intratecal. 

 

5. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Ao realizar o exame dos pés, para a avaliação da perda 

da sensação de pressão, o enfermeiro deve utilizar: 

a) uma agulha ou palito.      

b) o monofilamento de Semmes-Weinstein 10 g.   

c) o monofilamento de Semmes-Weinstein 4 g. 

d) o diapasão de 128 Hz. 

e) o diapasão de 64 Hz. 
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6. (UNIFESP - SP/VUNESP/2016) J.R., 64 anos, masculino, portador de diabetes mellitus há 11 anos, 

compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de enfermagem. Durante o exame 

físico, ao realizar o exame dos pés, a enfermeira utilizou um diapasão de 128 Hz para a avaliação da 

sensibilidade vibratória. O uso correto desse instrumento compreende o posicionamento 

a) do cabo do diapasão sobre a 1ª, 3ª e 5ª cabeças dos metatarsos. 

b) da ponta do diapasão sobre a superfície plantar da falange distal do hálux, 2º e 4º pododáctilos. 

c) da ponta do diapasão sobre a falange proximal do hálux. 

d) do cabo do diapasão sobre a falange distal do hálux. 

e) da ponta do diapasão perpendicularmente à pele, sobre o maléolo lateral. 

 

7. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018/Adaptada) Ao aplicar o método de avaliação da 

sensibilidade tátil utilizando o teste com monofilamento Semmes-Weinstem, o enfermeiro necessita 

observar, entre outros passos, 

a) pressionar o monofilamento de modo que ele deslize delicadamente sobre a pele. 

b) aplicar o monofilamento com força suficiente apenas para que ele se mantenha reto, sem se 

encurvar. c) posicionar o monofilamento sobre a pele de modo que o tempo total entre o toque e sua 

remoção varie entre 2 e 5 segundos. 

d) aplicar o monofilamento duas vezes no mesmo local, alternando com pelo menos uma vez simulada 

(não tocar), contabilizando no mínimo três perguntas por aplicação. 

e) aplicar o monofilamento adequado (5 gramas) perpendicular à superfície da pele, sem que a pessoa 

examinada veja o momento do toque. 

 

8. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019/Adaptada) A. A., 62 anos, sexo feminino, portadora de 

diabete tipo 2 há 15 anos, compareceu à unidade básica de saúde para sua primeira consulta de 

enfermagem. Ao realizar o exame dos pés de A. A., o enfermeiro observou sinais de neuropatia com a 

presença de dedos em garra, sem achados sugestivos de doença arterial periférica. Com base nos sinais 

e sintomas observados no exame dos pés de A. A., o grau de risco do pé diabético (GR) e a conduta de 

cuidado (C) que o enfermeiro deve adotar são 

a) GR = 1; C = orientar sobre o uso calçados apropriados, preferencialmente do tipo “papete”, que 

permitem a exposição dos dedos afetados e agendar retorno anual para avaliação dos pés e controle. 

b) GR = 1; C = considerar o uso de calçados adaptados e agendar retorno para acompanhamento a cada 

3 a 6 meses, com enfermeiro ou médico da Atenção Básica. 

c) GR = 2; C = encaminhar ao fisioterapeuta para avaliação e tratamento dos “dedos em garra” e 

agendar retorno a cada 1 a 2 meses para acompanhamento com enfermeiro e/ou médico da atenção 

básica. 

d) GR = 2; C = encaminhar ao ortopedista para avaliação e conduta e agendar retorno a cada 6 meses 

para acompanhamento com enfermeiro e/ou médico da atenção básica ou médico especialista. 

e) GR = 3; C = encaminhar ao ortopedista e cirurgião vascular para avaliação e conduta. 

 

Imunização - Professor Rômulo Passos 

1. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) A conservação dos imunobiológicos nas diversas 

instâncias da Rede de Frio prevê o tempo de armazenamento (A) e temperatura (T), variáveis 

determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frio. Para vacinas, soro e 

imunoglobulina antirrábicos, em nível local/sala de vacinação, devem ser de: 

a) A = 6 a 12 meses; T = -18 °C a -3 °C.      

b) A = 3 a 6 meses; T = - 2 °C a 0 °C.      

c) A = 1 mês; T = + 2°C a +8 °C. 
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d) A = 3 a 6 meses; T = + 2 °C a + 8 °C. 

e) A = 1 mês; T = + 2 °C a 24 °C. 

 

2. (Prefeitura de Itapevi - SP/VUNESP/2019) A respeito da vacina pentavalente que integra o 

calendário de vacinação do Ministério da Saúde, é correto afirmar que 

a) a imunidade produzida pela vacina ocorre de modo cumulativo, considerando-se protegida a criança 

que recebeu no mínimo até o primeiro reforço. 

b) sua conservação é sob refrigeração, +2 a +4 °C, porém suporta temperaturas mais baixas sem sofrer 

alterações. 

c) em menores de dois anos de idade, o sítio preferencial de aplicação é na região glútea, onde se 

localiza o maior grupo muscular do corpo humano. 

d) por causar reações locais são recomendadas a administração imediata de analgésicos e a aplicação 

de compressas geladas no local em seguida à aplicação. 

e) a vacina imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B. 

 

3. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) Z.K., sexo feminino, 70 anos de idade, se recusa a tomar 

a vacina anual contra influenza. Na argumentação a favor da vacinação, o técnico de enfermagem deve 

enfatizar que a vacina 

a) é produzida com vírus atenuados, o que garante reações frequentes, porém, de baixa intensidade. 

b) pode causar gripe leve, mas previne as pneumonias que são a causa de morte mais prevalente entre 

idosos. 

c) oferece 100% de proteção contra gripes, resfriados e é um potente protetor contra as crises de asma. 

d) é segura e as reações pós-vacinação são restritas a pessoas que apresentam comorbidades como 

asma ou outras doenças respiratórias prévias. 

e) não contém vírus vivos, portanto, não causa gripe. Poucas pessoas apresentam manifestação pós-

vacinal que são benignas e autolimitadas. 

 

4. (UNIFESP/VUNESP/2019/Atualizada) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (MS, 

2020), a vacina papiloma vírus humano (HPV) deve ser administrada para: 

a) meninas e meninos de 9 a 15 anos, em duas doses com intervalo de seis meses entre elas. 

b) meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos em duas doses com intervalo de seis meses entre 

elas. 

c) meninas de 11 a 13 anos, em três doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda 

dose e 60 meses entre a segunda e terceira doses.  d) meninas e meninos de 11 a 13 anos, em três 

doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose e seis meses entre a segunda e 

terceira doses. 

e) meninas de 9 a 19 anos, em três doses, com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda 

doses e 6 meses entre a segunda e terceira doses. 

 

5. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) Constituem contraindicações comuns a todo 

imunobiológico: 

a) ter apresentado dor intensa, vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção em dose anterior de 

uma vacina. 

b) apresentar quadro de desnutrição. 

c) apresentar história de reação anafilática confirmada a qualquer componente dos imunobiológicos. 

d) estar em tratamento com antibióticos. 

e) ter apresentado febre acima de 38,5°C, após a administração de dose anterior de uma vacina. 
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6. (Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019) W.D., sexo masculino, 28 anos de idade, vai a trabalho 

para a Bolívia e recebeu, pela primeira vez, a vacina contra febre amarela, com a recomendação de 

que só poderá viajar dez dias após a vacinação. Esse período de espera é necessário para: 

a) afastar a possibilidade de ocorrência de reações adversas durante a viagem. 

b) aguardar a formação de anticorpos necessários à defesa do vacinado. 

c) permitir a reprodução dos antígenos vacinais para estímulo das defesas. 

d) eliminar os antígenos vacinais injetados mediante a vacinação. 

e) desaparecer por completo os eventuais efeitos locais da vacinação. 
 

Genograma e Ecomapa - Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura Serrana - SP/VUNESP/2018) O genograma tem sido largamente usado como 

instrumento clínico de trabalho para o profissional de saúde em diversas áreas, pois possibilita analisar 

a estrutura da família, sua composição, os problemas de saúde, as situações de risco e os padrões de 

vulnerabilidade por meio da utilização de símbolos. Assim sendo, observe o quadro a seguir e relacione 

as colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre símbolo utilizado para a elaboração do 

genograma e seu significado. 

 

a) a - IV; b - III; c - II; d - I.   b) a - I; b - III; c - II; d - IV.  c) a - II; b - IV; c - I; d - III. 

d) a - I; b - IV; c - III; d - II.         e) a - I; b - II; c - III; d - IV. 

 

2. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) Ao realizar visita domiciliária para a família Costa, que 

se mudou recentemente para a área de abrangência da equipe de saúde da família - eSF, da qual faz 

parte, o enfermeiro aproveitou a oportunidade para coletar informações a respeito da composição, 

organização e relacionamento entre os membros da família, construindo o genograma apresentado a 

seguir. Ao analisar o genograma da família Costa, é correto afirmar que 
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a) A e B se casaram em 1999. 

b) G e H, filhos de C e F, são gêmeos idênticos, do sexo feminino. 

c) C e D têm um relacionamento conflituoso. 

d) C é portador de doença crônica. 

e) D teve um aborto induzido. 

 

Fundamentos de Enfermagem - Professora Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Durante o exame físico, ao realizar a avaliação do 

aparelho respiratório, o enfermeiro pode constatar a presença de ruídos adventícios. Observe o quadro 

a seguir e relacione as duas colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre o tipo de ruído 

adventício e suas características. 

 

TIPOS DE RUÍDO 

ADVENTÍCIO 
CARACTERÍSTICAS 

a - Roncos I 
Respirações ruidosas devido à obstrução no nível da laringe ou da traqueia, 

percebidas mais marcadamente na fase inspiratória. 

b - Sibilos II 
Ruídos musicais ou sussurrantes, decorrentes da passagem do ar por vias 

estreitadas. São auscultados tanto na inspiração quanto na expiração. 

c - Cornagem III 

Ocorre(m) em consequência da passagem do ar por estreitos canais 

repletos de líquidos/secreções. Tendem a ser auscultados durante a 

inspiração e a expiração, podendo desaparecer com a tosse. 

d - Creptações IV 

Audíveis quando ocorre abertura súbita das pequenas vias aéreas contendo 

pequena quantidade de líquido. Podem ser auscultados durante a 

inspiração e a expiração e, em geral, não desaparecem com tosse ou 

mudança de posição. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 

a) a - I; b - II; c - III; d - IV. 

b) a - IV; b - II; c - III; d - I. 

c) a - IV; b - I; c - II; d - III. 

d) a - III; b - II; c - I; d - IV. 

e) a - II; b - I; c - III; d - IV. 

 

Para responder às questões de número 3, leia atentamente o relato a seguir. 

 

E.O., 33 anos, sexo masculino, com história de asma, compareceu ao ambulatório da empresa 

queixando-se de dificuldade para respirar. O enfermeiro observou que, para se comunicar, o 

funcionário demonstrava incapacidade de falar mais de algumas palavras antes de parar para respirar. 

Ao exame físico, o enfermeiro constatou que E.O. apresentava, entre outros sinais, dispneia e retração 

subcostal moderadas, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca = 112 batimentos por 

minuto. Considerando tratar-se de uma crise de asma, o enfermeiro solicitou a presença do médico, 

para avaliação clínica e tratamento, enquanto prestava os cuidados de enfermagem iniciais adequados 

para o caso. 
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2. (TJ - SP/VUNESP/2019) Nesse caso, ao realizar a ausculta pulmonar de E.O., o enfermeiro deve 

constatar a presença de 

a) roncos. 

b) sibilos. 

c) maciez, em base. 

d) submaciez, em ápice. 

e) murmúrio vesicular aumentado. 

 

3. (Prefeitura de Campinas - SP/VUNESP/2019) A ausculta cardíaca é um dos procedimentos 

executados pelo enfermeiro ao realizar o exame físico no adulto. Para tal, deve ser realizada em áreas 

no tórax onde a audibilidade é melhor, denominadas focos de ausculta, apresentados na figura a 

seguir. Ao posicionar o estetoscópio sobre o ponto C, o enfermeiro estará auscultando 

 

(Barros, ALBL.(e cols.) Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica  

de enfermagem no adulto. 3.ed.Porto Alegre: Artmed, 2016). 

 

a) o foco tricúspide.   

c) a aorta.    

e) o foco mitral. 

b) o foco pulmonar.   

d) o foco aórtico. 

 

4. (PauliPrev - SP/VUNESP/2018) A verificação do pulso é uma das manobras do controle dos sinais 

vitais de uma pessoa, cujos valores variam de acordo com a idade e a situação de saúde. Sobre a 

verificação do pulso, é correto afirmar que 

a) o termo taquicardia é utilizado para designar a frequência cardíaca diminuída. 

b) o pulso é denominado filiforme quando é fino, porém forte à palpação digital. 

c) para verificação do pulso sobre artéria calibrosa, o profissional deve usar o polegar para fazer a 

palpação. 

d) as artérias pedial e femoral são as mais calibrosas e, por isso, mais utilizadas para verificação do 

pulso periférico. 

e) bradicardia é o termo indicativo de frequência cardíaca abaixo do normal para a idade, sexo e 

condição da pessoa. 
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5. (Prefeitura de Sertãozinho - SP/VUNESP/2018) Ao admitir D.C., 84 anos, sexo feminino, internada 

com diagnóstico de pneumonia, o técnico de enfermagem observou que, entre outros itens, constava 

da prescrição médica a instalação de oximetria de pulso. Em relação a esse procedimento, é correto 

afirmar que 

a) se trata de um método não invasivo para monitorar continuamente as concentrações de dióxido de 

carbono no sangue do paciente. 

b) a presença de esmalte de unha, o tom escuro da pele e a presença de tremores não interferem na 

precisão da leitura. 

c) em idosos, os resultados obtidos não são confiáveis, e o paciente deve ser observado 

cuidadosamente. 

d) ao realizar a leitura, valores observados na faixa de 75 a 90 % de saturação são considerados como 

normais. 

e) para sua instalação, a sonda/sensor do equipamento podem ser conectados à ponta do dedo, à 

testa, à orelha ou à ponte do nariz. 

 

6. (Prefeitura de São José dos Campos - SP/VUNESP/2015) Ao aferir a pressão arterial de um 

cliente/paciente, o técnico de enfermagem deve determinar a pressão diastólica no momento 

a) do desaparecimento do som dos batimentos cardíacos (fase V de Korotkoff). 

b) do abafamento dos sons dos batimentos cardíacos (fase IV de Korotkoff). 

c) da mudança do som, caracterizado pela maior nitidez na audibilidade dos batimentos cardíacos (fase 

III de Korotkoff). 

d) do aparecimento do primeiro som (fase I de Korotkoff), seguido de batidas regulares que se 

intensificam com o aumento da velocidade de deflação. 

e) em que se torna audível o som de “sopro”, resultante da passagem do sangue na artéria ainda 

comprimida (fase II de Korotkoff). 

 

7. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) O técnico de enfermagem é solicitado para coleta de 

urina de uma criança de quatro meses que não tem controle de esfíncter e não compreende o 

procedimento que será realizado com ela. Dessa forma, após higienização da genitália, o profissional 

deverá 

a) deixar a criança sem a fralda. 

b) usar uma fralda descartável. 

c) realizarsondagem de alívio. 

d) realizar sondagem de demora. 

e) colocar saco coletor específico. 

 

8. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Considere a seguinte prescrição médica: Penicilina 

cristalina 150 000 UI, diluir em Soro Fisiológico 30 mL e correr em 20 minutos. Considerando-se que 

para o preparo e a administração dessa medicação será utilizado um frasco de penicilina cristalina com 

5 000 000 UI, 8 mL de diluente e bomba de infusão, o volume do medicamento (M) a ser retirado do 

frasco em mL e a velocidade de infusão (VInf) em mililitros por minuto são, respectivamente, de 

a) M = 0,24; VInf = 0,5. 

b) M = 0,24; VInf = 1,5. 

c) M = 0,3; VInf = 1,5. 

d) M = 0,3; VInf = 0,66. 

e) M = 3; VInf = 0,5. 
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9. (Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019) O médico prescreveu 20 UI de insulina NPH a uma 

paciente que se encontra na sala de observação. Na unidade de saúde, há disponível a insulina prescrita 

em frasco de 100 UI/mL, mas com seringas de 3 mL. Quanto de insulina deverá ser aspirado? 

a) 0,1 mL.    

b) 0,2 mL.   

c) 0,3 mL.   

d) 0,4 mL.   

e) 0,5 mL. 

 

10. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) A administração de medicamentos é um dos 

procedimentos mais importantes da assistência de enfermagem. Assim, quando administrar uma 

medicação intravenosa (IV), o profissional deve fazê-la: 

a) rapidamente, para evitar incômodo. 

b) lentamente, para minimizar danos ao vaso. 

c) em qualquer velocidade, pois o que importa é a dosagem. 

d) de qualquer forma, o importante é a concentração do medicamento. 

e) com lentidão inicialmente, podendo finalizar rapidamente. 

 

11. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Durante o atendimento no prontosocorro o paciente 

apresentou vômitos e evacuação sanguinolenta. O nome dado para as situações de perdas sanguíneas 

relatadas são, respectivamente: 

a) melena; hematêmese. 

b) hematêmese; melena. 

c) gastrostomia; melena. 

d) hematêmese, gastrostomia. 

e) melena; gastrostomia. 

 

Saúde do Idoso - Fernanda Barboza 

1. (Prefeitura de Buritizal - SP/VUNESP/2018) Diante do envelhecimento da população brasileira, é 

ação estratégica de promoção e prevenção de agravos à saúde em idosos: 

a) atendimento às doenças crônicas. 

b) filas exclusivas e transporte gratuito. 

c) criação da geriatria médica. 

d) atividades físicas de auto-rendimento. 

e) campanhas educativas e atendimento vacinal. 

 

2. (Prefeitura de Serrana - SP/VUNESP/2018) Com o propósito de promover a socialização e redução 

da solidão entre usuários idosos, o enfermeiro de uma unidade de saúde da família (USF) organizou 

um grupo no qual, uma vez por semana, os interessados se reúnem para aprender, ensinar e realizar 

peças em crochê. Para tal, ao realizar visita domiciliar, os agentes comunitários de saúde convidam e 

estimulam os idosos a participar dessa atividade. Esse tipo de atividade é um exemplo de grupo 

a) de terapia comunitária. 

b) de terapia breve. 

c) de operativo. 

d) de convivência. 

e) terapêutico singular. 
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3. (TJ - SP/VUNESP/2019) No processo de avaliação de idosos, o Index de Independência nas Atividades 

Básicas de Vida Diária de Sidney Katz é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a 

independência funcional no desempenho das atividades de vida diária. Esse instrumento avalia a 

independência no desempenho das seguintes funções: 

a) controle dos esfíncteres, alimentação, locomoção, libido, comunicação e alimentação. 

b) autocuidado, controle de esfíncteres, transferência, locomoção, comunicação e cognição social. 

c) higiene pessoal, uso do vaso sanitário, vestir-se acima da cintura e alimentação. 

d) controle financeiro, autocuidado, sexualidade, locomoção e comunicação. 

e) banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação. 
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PROVAS ANTERIORES DO EXÉRCITO  

Enfermeiro/Exército/2019 
 
Professor Miller Brandão 
1. (EXÉRCITO/2019) Com o intuito de priorizar o atendimento aos pacientes pela avaliação de sua 

situação de saúde e riscos apresentados, alguns protocolos estão sendo empregados mundialmente 

com o intuito de realizar o acolhimento e a classificação de risco do paciente. Nesse sentido, pode-se 

citar o protocolo de Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco, lançado em 2004 pelo 

Ministério da Saúde, que busca estabelecer uma ordem de atendimento baseado no risco do paciente 

e seu estado de saúde, de forma que o paciente poderá ser classificado em quatro níveis ou cores. 

Cada cor simboliza o estado do paciente e determina a gravidade do caso e prioridade para que o 

atendimento ocorra. Assim, é correto afirmar que um paciente politraumatizado com Glasgow entre 

13 e 15, sem alterações de sinais vitais, deve ser classificado como nível de atendimento: 

a) vermelho.       
b) laranja.        
c) amarelo.  
d) verde.  
e) azul.            
   

2. (EXÉRCITO/2019) Indivíduo com diversos ferimentos por arma de fogo na região superior e inferior 
torácica posterior é encontrado na rua e socorrido pela equipe de emergência local. Ele respira 
rapidamente, sendo possível observar o ar se movendo para dentro e para fora dos ferimentos 
torácicos. Seu pulso é fraco e muito rápido. Percebe-se que há grande quantidade de sangue no asfalto. 
Acerca desse caso, assinale a alternativa correta. 
a) Nesse caso, um diagnóstico imediato, manobras de reanimação e tratamento definitivo de choque 
são essenciais para determinação do prognóstico. 
b) No ambiente pré-hospitalar, essa situação tende a ser resolvida sem muitas demandas da rede de 
apoio de um centro de trauma mais próximo. 
c) Pode-se diagnosticá-lo com traumatismo cranioencefálico, importante causa de morbimortalidade 
da pessoa com trauma. 
d) Dentre os planos de tratamento, destaca-se o encaminhamento para um centro de apoio ao trauma 
o mais rapidamente possível, independentemente de suas condições de deslocamento. 
e) No trauma torácico apresentado, o controle e a reversão do choque neurogênico deve ser 
prioridade, tendo em vista que a tolerância orgânica à isquemia nos pulmões é de 15 a 20 minutos. 
 
3. (EXÉRCITO/2019) O enfermeiro é responsável por realizar diversos procedimentos durante sua 

assistência, sendo um deles o cateterismo gástrico e entérico do paciente. Assim, pacientes com 

dificuldade de deglutição, mas que possuem o trato digestório em bom funcionamento poderão 

alimentar-se com nutrição enteral. Para isso, é importante que o enfermeiro realize a cateterização do 

paciente por via oral ou nasal e verifique o posicionamento adequado do catéter. Assinale a alternativa 

que indique corretamente as formas recomendadas para verificar o posicionamento adequado do 

catéter no estômago ou intestino. 

a) aspiração do conteúdo gástrico ou entérico e verificação da coloração e pH; e radiografia de 
abdômen. 
b) injeção de ar no catéter e auscultação com estetoscópio na base do apêndice xifoide; e radiografia 
de abdômen. 
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c) aspiração do conteúdo gástrico ou entérico e verificação da coloração e pH; e injeção de ar no catéter 
e auscultação com estetoscópio na base do apêndice xifoide. 
d) imersão da ponta do catéter em um copo com água para verificar formação de bolhas; e injeção de 
ar no catéter e auscultação com estetoscópio na base do apêndice xifoide. 
e) imersão da ponta do catéter em um copo com água para verificar formação de bolhas; e aspiração 
do conteúdo gástrico ou entérico e verificação da coloração e pH. 
 
Professora Polyanne Aparecida 
1. (EXÉRCITO/2019) Tendo em vista os princípios fundamentais do Código de Ética, a Enfermagem é 

comprometida com a produção e a gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos 

socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, da família e da coletividade. 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  

I. É direito do profissional suspender suas atividades quando o local de trabalho não oferecer condições 
seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações 
de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio 
de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.  

PORQUE 
II. É proibido ao profissional de enfermagem executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à 
coletividade. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 
2. (EXÉRCITO/2019) A Resolução nº 358/2009 do Cofen discorre sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, 

em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. A esse respeito, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. O Processo de Enfermagem deve ser aplicado nos ambientes em que os cuidados de enfermagem 
são realizados, tais como instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições 
prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, 
fábricas, entre outros. 
II. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes: Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Organização de Enfermagem; 
Implementação e Devolução de Enfermagem. 
III. Na execução do Processo de Enfermagem, cabe ao Enfermeiro, privativamente, realizar o 
Diagnóstico de Enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença. 
IV. O registro formal da execução do Processo de Enfermagem deve envolver o prontuário do paciente, 
as instituições prestadoras de serviços com vistas a publicitar as informações coletadas. 
 
Assinale. 
a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
e) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
 

3. (EXÉRCITO/2019) Há quatro anos, Maria trabalha no Hospital Regional Atual, empresa que sempre 

oferece oportunidades de desenvolvimento para os seus funcionários. Em uma reunião da diretoria, 

Márcia ficou sabendo de sua futura promoção para o cargo de gerente de enfermagem do setor em 

que ela atuava. A primeira preocupação de Maria era se ela estava realmente preparada para assumir 

o novo cargo. Tendo em vista essa situação, são várias as habilidades que Maria deve possuir para 

enfrentar os novos desafios da sua função. Nas alternativas a seguir, estão listadas corretamente tais 

habilidades, à exceção de uma. Assinale-a.  

a) capacidade de conseguir cooperação dos colaboradores. 
b) organização e informalidade. 
c) eficiência e eficácia para trabalhar em equipe. 
d) economia das ações, de recurso e competitividade. 
e) coordenação do esforço humano. 
 

4. (EXÉRCITO/2019) Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. A qualidade, por ser um conceito objetivo, pode ser definida como conformidade e adequação com 
relação ao que os gerentes das instituições de saúde esperam.  

PORQUE 
II. Para desenvolvermos um programa de produtividade com qualidade, devemos desenvolver uma 
ação conjunta com todo o hospital; desenvolver um ambiente de ampla participação; desenvolver um 
clima de confiabilidade e reciprocidade; desenvolver criatividade e espírito de inovação; desenvolver 
indicadores de avaliação; e desenvolver o processo produtivo. 
 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Professora Tila Viana 

1. (EXÉRCITO/2019) A avaliação funcional, preconizada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, é fundamental e determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua 

necessidade de auxílio. Para isso, deve-se avaliar a independência e a autonomia do idoso para a 

realização de suas atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Assinale a 

alternativa que NÃO se refira a uma atividade instrumental de vida diária. 

a) utilizar meios de transporte. 
b) mobilizar-se. 
c) usar o telefone. 
d) cuidar das próprias finanças. 
e) realizar tarefas domésticas leves e pesadas. 
 

 

 



 

www.romulopassos.com.br 155 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

2. (EXÉRCITO/2019) A avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa representa uma avaliação 

rápida que pode ser empregada para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio 

funcional em pessoas idosas. Indica, quando necessário, o emprego de outros instrumentos mais 

complexos. Com base nessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) Se a avaliação identificou que o idoso perdeu mais de 4 kg no último ano, sem razão específica, e ele 
referir perda de peso ou apresentar IMC alterado nos extremos (desnutrição ou obesidade), deve-se 
encaminhar ao nutricionista para a avaliação nutricional detalhada. 
b) Caso o idoso tenha algum problema na capacidade de desfrutar do prazer nas relações sexuais, é 
relevante fornecer informações essenciais sobre as alterações da sexualidade; identificar problemas 
fisiológicos e/ou psicológicos relacionados. 
c) Se se sente triste ou desanimado/a frequentemente, aplicar a escala de depressão geriátrica. 
d) Na situação de perda de urina ou ficar molhado, investigar o número de vezes, se isso provoca algum 
incômodo ou embaraço, definir quantidade e frequência; deve-se pesquisar causas e ficar atento 
quanto à incontinência urinária. 
e) Solicitar à pessoa idosa que repita o nome dos objetos: mesa maçã, dinheiro. Após 3 minutos, pedir 
que os repita. Se for incapaz de repetir os 3 nomes, aplicar escala de avaliação de MIF (Medida de 
Independência Funcional). 
 
3. (EXÉRCITO/2019) No caso de uma prescrição médica de soro glicosado a 5%, 500ml, para ser 

infundido em 8h, qual o quantitativo de microgotas por minuto? 

a) 45.  b) 65.  c) 40.  d) 42.  e) 62. 
 
4. (EXÉRCITO/2019) O fenômeno da violência possui causas múltiplas, complexas e correlacionadas 

com determinantes sociais e econômicos - desemprego, baixa escolaridade, concentração de renda, 

exclusão social, entre outros -, além de aspectos relacionados aos comportamentos e cultura, como o 

machismo, o racismo, o sexismo e a homofobia/lesbofobia/transfobia. A violência é responsável por 

transformações nos hábitos e comportamentos sociais, na organização e na arquitetura das cidades. 

Quanto aos tipos de violência, segundo o Relatório Mundial sobre a Violência e Saúde da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002), é correto afirmar que: 

a) a violência coletiva subdivide-se em social, política e econômica, e se caracteriza pela 
subjugação/dominação de grupos e do Estado, como guerras, ataques terroristas ou formas em que 
há manutenção das desigualdades sociais, econômicas, culturais, de gênero, etárias, étnicas. 
b) a violência interpessoal se configura na tentativa de suicídio, suicídio, autoflagelação, autopunição, 
automutilação. 
c) a violência extrafamiliar/comunitária ocorre entre os membros da própria família, entre pessoas que 
têm grau de parentesco, laços consanguíneos ou entre pessoas que possuem vínculos afetivos. Ou seja, 
existem relações de parentesco, laços consanguíneos ou vínculos afetivos entre vítima e provável 
autor(a) da agressão. 
d) a violência intrafamiliar/doméstica ocorre entre indivíduos sem relação pessoal, conhecidos ou não. 
Ou seja, não existem relações de parentesco, laços consanguíneos ou vínculos afetivos entre vítima e 
provável autor(a) da agressão. Inclui a violência juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou outras 
formas de violência sexual praticadas por pessoas sem vínculo afetivo ou laços consanguíneos com a 
vítima. Outro exemplo é a violência institucional ocorrida nas escolas, locais de trabalho, prisões, 
instituições de saúde, entre outras instituições públicas ou privadas. 
e) a violência interpessoal pode ainda se subdividir nas formas física, sexual, psicológica e negligência. 
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5. (EXÉRCITO/2019) Profissionais de saúde têm sido vítimas constantes de violência no ambiente de 

trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(Cremesp) e pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) mostrou que 75% dos 

médicos e enfermeiros do estado já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho. Em 

primeiro lugar, foram relatados casos de violência verbal, seguidos de agressão psicológica e, por fim, 

física. Diante da situação de violência vivenciada no cotidiano dos profissionais de enfermagem, 

apresenta-se a seguinte situação hipotética: Um paciente foi socorrido por uma ambulância do SAMU 

com lesão por arma de fogo na região abdominal. Apresentava-se inconsciente, porém 

hemodinamicamente estável, levando a equipe a conseguir estabilizar a hemorragia. Quando todos 

estavam preparados para realizar o transporte dele, dois homens armados chegaram em uma moto e 

efetuaram disparos contra a vítima, que estava sendo atendida. Na ocasião, o enfermeiro que estava 

prestando socorro mais próximo da vítima também foi alvejado pelos projéteis, ocasionando 

traumatismo cranioencefálico. Em relação ao cenário acima, assinale a alternativa correta. 

a) Tal situação é reflexo da violência urbana, rural e especialmente a familiar, pelo componente de 
intencionalidade; os fatos destacam-se pela gravidade das lesões provocadas e pelos traumas 
psicológicos, que tendem a perpetuar problemas em sucessivas gerações. 
b) Tendo em vista que a violência no ambiente de trabalho atinge predominantemente os adultos-
jovens e idosos, com raras incapacitações e mutilações consequentes, além dos graves prejuízos 
sociais, os acidentes de trânsito são causas de grandes prejuízos econômicos. 
c) Por se constituírem em gravíssimos problemas de saúde pública, os traumatismos exigem que se 
identifiquem corretamente suas causas, por consistentes estudos epidemiológicos, mesmo sem 
priorizar as medidas preventivas que planejem as estratégias e ações necessárias à redução e à 
minimização deles. 
d) Acidentes de trânsito, desastres rodoviários, hanseníase, tuberculose, hiperendemia de traumas 
provocada pela violência, hiperendemias de malária e de cólera e a pandemia da aids são exemplos de 
graves desastres por somação de efeitos parciais, que causam imensos prejuízos sociais e econômicos. 
e) Tal condição se caracteriza como um desastre de médio porte, ou seja, quando a gravidade das 
lesões corporais e o número de vítimas obrigam que o hospital responsável pelo apoio local 
desencadeie o plano de mobilização e expansão de sua capacidade de atendimento emergencial. 
 
6. (EXÉRCITO/2019) Sr. J.E.A.F., homem de 20 anos de idade, solteiro, estudante, brasileiro, católico e 

residente na cidade do Rio de Janeiro. Sem qualquer histórico relevante. Em um exame pré-

admissional para um emprego, realizou exame hematológico de rotina, no qual se evidenciou uma 

leucometria de 62.000mm³. Foi encaminhado para um hematologista, o qual realizou mielograma e 

biópsia de medula óssea, sendo diagnosticado leucemia mieloide crônica. Foi encaminhado para o 

Instituto Nacional de Câncer (Inca/MS) e admitido pela Unidade de Pacientes Externos do Centro 

Nacional de Transplante de Medula Óssea, com indicação para o transplante de medula óssea. 

Considerando a situação descrita e os princípios norteadores da atuação do Enfermeiro na Captação e 

Transplante de Órgãos e Tecidos, analise as afirmativas a seguir: 

I. Destaque-se com diálogo entre o paciente e a enfermeira durante a consulta de enfermagem e nas 
reuniões educativas pois são ações secundárias diante do aporte tecnológico de alta densidade nos 
casos de transplante de medula óssea apresentado na questão-problema.  
II. O papel da enfermagem na fase pré-transplante é assegurar que os pacientes e seus familiares sejam 
adequadamente preparados para o que está por vir. A enfermagem exerce papel de orientar o 
paciente, a família e o doador de medula óssea. 
III. Deve-se ter certos cuidados, tendo em vista que os riscos ocupacionais inerentes ao trabalho com 
Transplante de Medula Óssea são circunstanciais, sendo que o emprego de Equipamentos de Proteção 
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Individual e Coletiva (EPI e EPC) e exames periódicos da equipe são postergados sempre que 
necessário. 
IV. Ao Enfermeiro incumbe aplicar a SAE em todas as fases do processo de doação e transplante de 
órgãos e tecidos ao receptor, doador e família, que inclui o acompanhamento pré e pós-transplante 
(no nível ambulatorial) e transplante (intra-hospitalar). 
   
Assinale:  
a) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 
7. (EXÉRCITO/2019) Leia os textos abaixo: 

Texto 1: 
         Câncer de Mr. Catra está entre os mais comuns em homens (Publicada em 08 de abril de 2018)  
O funkeiro Mr. Catra, 49, divulgou no mês de dezembro do ano passado que está com câncer de 
estômago. Na época, ele revelou que o tumor foi descoberto no início de 2017 e que ele já estava em 
tratamento, com uma cirurgia marcada para o mês de janeiro. 
Câncer de estômago 
        De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de estômago é o quarto mais comum 
entre os homens no Brasil. Está atrás apenas do câncer de próstata, pulmão e intestino. A estimativa 
do Inca é que sejam confirmados 21.290 novos casos de câncer de estômago no Brasil durante todo o 
ano de 2018. Desses, 7.750 serão em mulheres, e 13.540, em homens. 
       No caso das mulheres, esse tipo de tumor é o sexto mais comum. Está atrás do câncer de mama, 
intestino, colo do útero, pulmão e tireoide, nessa ordem. É um câncer mais comum em pessoas mais 
velhas. Em cerca de 65% dos casos, os pacientes têm mais de 50 anos, sendo ainda mais comum por 
volta dos 70. 
       Um dos grandes problemas é que o câncer de estômago costuma ser assintomático. De acordo 
com o oncologista Bruno Santucci, diretor técnico do Instituto Hemomed de Oncologia e Hematologia, 
a dor só fica mais forte à medida que o tumor vai crescendo, o que dificulta muito o diagnóstico 
precoce. 
      “Dificulta porque coincide com a vida tumultuada dos dias de hoje. Todo mundo tem um pouquinho 
de dor de estômago e ninguém leva muito em consideração. Ninguém pensa que pode ser alguma 
coisa mais séria, acha que é porque comeu alguma coisa diferente ou porque está muito estressado”, 
explica o oncologista. 
 
Texto 2: 
      Há quem ainda diga que a mulher é o sexo frágil, mas não é bem isso que indica a Pesquisa Nacional 
de Saúde, realizada pelo IBGE com apoio do Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, os homens 
são mais suscetíveis a problemas de audição do que as mulheres - em toda a população, a proporção 
é de 1,2% no sexo masculino e 1,0% no sexo feminino. Isso acontece porque os hormônios femininos 
protegem a audição, fazendo com que o declínio auditivo se inicie mais tardiamente nas mulheres do 
que nos homens.  
      Essa diferença entre os sexos só diminui quando as células auditivas começam a morrer 
naturalmente, por volta dos 50 anos. No entanto, isso não significa que elas podem descuidar da saúde 
auditiva. 
      A perda de audição também é influenciada pela genética. Há indivíduos que são geneticamente 
predispostos a serem mais sensíveis aos sons elevados. Seja o seu caso ou não, algumas atitudes fazem 
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toda diferença quando o assunto é a saúde dos ouvidos. Usar protetores auriculares em ambientes 
barulhentos é essencial. 
     Os protetores auriculares podem garantir um bom conforto acústico para quem precisa estar 
próximo a maquinários ou em lugares barulhentos, como estações de trem e metrô. "Muitas pessoas 
recorrem à música em seus smartphones em volumes cada vez mais altos quando estão nesses lugares 
para evitar o ruído, mas, para os ouvidos, a música alta também é prejudicial”. 

 

O assunto principal tratado nos textos é: 
a) a contextualização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 
b) a prevenção do câncer de próstata. 
c) a identificação de áreas de atuação e eixos temáticos possíveis de cuidado ao homem. 
d) a necessidade de se conversar sobre a saúde do homem. 
e) a descrição de princípios e diretrizes para implantar ações de saúde para o homem. 
 
Professora Joandra Marques 
1. (EXÉRCITO/2019) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) acomete milhões de pessoas em todo o 

mundo, sendo importante o diagnóstico precoce e tratamento adequado das pessoas acometidas por 

essa doença. No entanto, alguns casos de HAS são mais difíceis de diagnosticar, como a Hipertensão 

do Avental Branco e a Hipertensão Mascarada, sendo importante empregar estratégias que permitam 

a verificação da pressão arterial (PA) em mais de um momento, podendo-se realizar, então, a medição 

residencial da PA (MRPA) e a monitorização ambulatorial da PA (MAPA). Acerca dessas técnicas, analise 

as afirmativas a seguir: 

I. A MRPA é feita, preferencialmente, por manômetros digitais pela própria pessoa ou familiares. 
Recomendam-se três medidas pela manhã, antes do desjejum e da tomada de medicamento, e três à 
noite, antes do jantar, durante cinco dias, ou duas medidas em cada sessão durante sete dias. 
II. A MAPA é feita por aparelhos validados que empregam o método oscilométrico. Afere a pressão por 
dezenas de vezes nas 24 horas, registrando o comportamento da pressão arterial durante o período 
do sono. 
Assinale: 
a) se apenas a afirmativa I estiver correta.  
 b) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
c) se nenhuma afirmativa estiver correta.  
 d) se ambas as afirmativas estiverem corretas. 
e) se as afirmativas constituírem métodos ineficazes para confirmação da HAS. 
 

2. (EXÉRCITO/2019) Uma das alterações que a população pode apresentar é a ocorrência da diabetes 

mellitus, que se refere a alterações dos níveis glicêmicos, que permanecem acima do padrão 

considerado normal. Logo, é importante que o enfermeiro oportunize a realização de exames 

laboratoriais que permitam o diagnóstico dessa patologia e possua conhecimento adequado para 

identificar padrões alterados. De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) A glicemia menor do que 110 mg/dL é considerada normal. 
b) A glicemia verificada de forma casual é classificada como normal quando menor do que 200 mg/dL, 
caso o paciente não apresente sintomas característicos de diabetes. 
c) O teste oral de tolerância à glicose não deve ser empregado como diagnóstico, mas deve ser avaliado 
juntamente com o exame de glicemia, sendo normal um valor menor ou igual a 140 mg/dL duas horas 
após teste com 75 g de glicose. 
d) Uma glicemia de duas horas pós-sobrecarga de 75 g de glicose maior ou igual a 200 mg/dL é 
indicativa de diabetes. 
e) A hemoglobina glicada acima de 6,5% é indicativa de diabetes mellitus. 
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3. (EXÉRCITO/2019) Quase sempre, a transfusão de sangue total não oferece benefícios em relação à 

transfusão de hemocomponentes; daí o seu uso extremamente restrito. No que diz respeito à dose de 

administração, ou seja, volume a ser transfundido, deve ser ajustado para atingir o mais alto 

Hematócrito (Ht) pós transfusional, dependendo de cada situação clínica. Com isso, assinale a 

alternativa correta quanto à fórmula para cálculo do volume a ser transfundido. 

a) Volemia (ml) x Ht pré-transfusional - Ht desejado 
     Ht da unidade de Concentrado de Hemácias 
b) Volemia (ml) x Ht desejado - Ht pré-transfusional 
     Ht da unidade de Concentrado de Hemácias 
c) Ht da unidade de Concentrado de Hemácias        
    Volemia (ml) x Ht desejado - Ht pré-transfusional 
d) Ht desejado - Ht pré-transfusional                                               
    Volemia (ml) x Ht da unidade de Concentrado de Hemácias 
e) Volemia (ml) x Ht desejado                                                                            
    Ht da unidade de Concentrado de Hemácias - Ht pré-transfusional 
 
Professora Rebeca Rocha 

1. (EXÉRCITO/2019) O plano de contingência nacional para a febre de chikungunya expõe estratégias 

a serem implementadas em quatro níveis, de forma que em cada nível estejam englobados casos 

específicos para a ocorrência da doença. Correlacione corretamente os níveis estratégicos com a forma 

de ocorrência da doença. 

1 - Nível 0    
2 - Nível 1    
3 - Nível 2    
4 - Nível 3 
 

(   ) epidemia simultânea de dengue e febre de chikungunya 
(   ) casos autóctones esporádicos 
(   ) casos importados 
(   ) epidemia de febre de chikungunya 
 

Assinale a alternativa que indique a sequência correta, de cima para baixo, dessa correlação. 
a) 2, 3, 4, 1. b) 4, 2, 3, 1.   c) 4, 3, 1, 2.   d) 2, 3, 1, 4. e) 4, 2, 1, 3. 
 

2. (EXÉRCITO/2019) Analise o quadro a seguir: 
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a. Não apresenta prurido ou exsudação. 
b. Evolução craniocaudal.   
c. Apresenta fotofobia. 
d. Pode ocorrer na complicação. 
 
a) A febre pelo vírus Zika é uma doença febril aguda, autolimitada, que se associa a complicações 
graves, com registro de mortes e que leva a uma alta taxa de hospitalização. 
b) Os sinais e sintomas do sarampo, em comparação aos de outras doenças exantemáticas (dengue, 
chikungunya e Zika), apresentam menos febre, exantema e hiperemia conjuntival. 
c) Quando sintomática, a febre pelo vírus Zika causa febre alta, exantema maculopapular, artralgia, 
mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, mais frequentemente, edema, adinofagia, tosse seca e 
alterações gastrointestinais, principalmente vômitos. 
d) Os sinais e sintomas da dengue, em comparação aos de outras doenças exantemáticas (dengue, 
chikungunya e Zika), apresentam maior frequência de sinais e sintomas como febre, linfadenopatia e 
hemorragia em relação às demais. 
e) Os sinais e sintomas da febre pelo vírus Zika, em comparação aos de outras doenças exantemáticas 
(dengue, chikungunya e sarampo), apresentam mais exantema e hiperemia conjuntival e menor 
alteração nos leucócitos e trombócitos. 
 
3. (EXÉRCITO/2019) Doenças “antigas”, como cólera e dengue, ressurgiram, e endemias importantes, 

como a tuberculose e as meningites persistem, fazendo com que esse grupo de doenças continue 

representando um importante problema de saúde pública, inclusive em países desenvolvidos. A esse 

respeito, assinale a alternativa que apresente os exames laboratoriais mais empregados para o seu 

diagnóstico. 

a) cultura de secreções vaginais. 

 b) radiorressonância.    

c) sorologia para HIV e hepatite B.  

d) baciloscopia direta do escarro.  

e) exame oncocitopatológico. 

 
4. (EXÉRCITO/2019) Caso Clínico: Paciente do sexo masculino, 10 anos, estudante de ensino 

fundamental. Mãe vem ao ambulatório com queixa de mancha dormente nas costas. Ainda à 

anamnese, mãe informa que ela mesma está em tratamento para hanseníase há sete meses e afirma 

que a mancha em seu filho apareceu há aproximadamente seis meses. A criança nasceu de parto 

normal, no termo, tem mais dois irmãos, todos em bom estado de saúde. Todos com cartão de 

vacinação em dia. Família reside há mais de 20 anos no mesmo bairro. 

Exame Físico: Altura: 1.35m - Peso: 35kg - PA: 110/765 mmHg - Cor: parda. Exame dermatológico: Pele 
íntegra em quase toda a extensão do tegumento, exceto por apresentar seis (6) manchas, a maior com 
aproximadamente 7 cm de diâmetro e outras 5 manchas satélites de menor tamanho localizadas na 
região posterior e esquerda do tórax. As lesões têm limites imprecisos, de coloração ferruginosa e 
estão discretamente infiltradas. Não há descamação local. O paciente nega dor, prurido ou tinel. 
Exame dermatológico: Ligeira madarose em ambos os supercílios e discreta infiltração dos pavilhões 
auriculares.  
 

Apresenta seis lesões eritemato-acastanhadas, infiltradas, sendo a maior com seis centímetros de 
diâmetro, localizada na região glútea esquerda. As demais estão distribuídas na face posterior da coxa 
esquerda, em média com dois centímetros em seu maior diâmetro. Foi procedido o exame de 
sensibilidade nas lesões, revelando hipoestesia térmica, dolorosa e tátil. À apalpação dos nervos 
periféricos, observou-se espessamento não doloroso do nervo ulnar bilateralmente.  
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Tendo em vista o caso supracitado, analise as afirmativas a seguir no tocante às ações de enfermagem 
no que tange a ações pertinentes à hanseníase. 
I. Deve-se realizar os testes de sensibilidade associada à história epidemiológica, definir o caso 
específico como hanseníase. Segundo a OMS, é considerado caso de hanseníase quando uma pessoa 
apresenta uma ou mais das seguintes características e que requer quimioterapia: lesão(ões) de pele 
com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo (s), com espessamento neural; baciloscopia 
positiva.  
II. O diagnóstico de hanseníase é exclusivamente clínico. Deve-se proceder à avaliação da sensibilidade 
na pele e avaliação de troncos nervosos (o exame de pele associado a essa avaliação chama-se EXAME 
FUNCIONAL), e é simples de ser realizado, mesmo em condições de campo. 
III. O tratamento de crianças deve ser igual aos dos demais pacientes. E o agendamento das consultas 
deve ser mensal. 
IV. É importante orientar e providenciar para que todas as pessoas sadias que moram com a criança 
tomem a Vacina BCG-intradérmica. 
V. Deve-se estimular o autocuidado, com uso e manejo de objetos em casa e na escola, e orientar 
hidratação, lubrificação, pois a clofazimina tem um forte efeito colateral, que é a secura da pele e dos 
olhos.  
Assinale: 
a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. 
c) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
d) se apenas as afirmativas I, III e V estiverem corretas. 
e) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
 

5. (EXÉRCITO/2019) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica 

em fase avançada, ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um 

problema de saúde pública de grande relevância na atualidade, em função do seu caráter pandêmico 

e de sua transcendência. Com isso, na testagem rápida, dois testes diferentes são usados 

sequencialmente, com amostras de sangue, com o objetivo de melhorar o valor preditivo positivo do 

fluxograma de testagem. A amostra de sangue pode ser obtida por punção da polpa digital ou por 

punção venosa em tubo contendo anticoagulante. Assinale a alternativa que indique corretamente o 

fluxo a ser aplicado nesse cenário. 

a) Amostra (sangue). Realização de teste rápido 1. Caso teste válido, Resultado Reagente SIM, Repetir 
com teste rápido 2. Caso teste válido, Resultado reagente SIM, Amostra reagente para HIV. 
b) Amostra (sangue). Realização de teste rápido 1. Caso teste válido, Resultado Reagente SIM, Amostra 
reagente para HIV. 
c) Amostra (sangue). Realização de teste rápido 1. Caso teste válido, Resultado Reagente SIM, Repetir 
com teste rápido 2. Caso teste válido, Resultado reagente NÃO, Amostra reagente para HIV. 
d) Amostra (fluido oral). Realização de teste rápido 1. Caso teste válido, Resultado Reagente SIM, 
Repetir com teste rápido 2 no fluido oral. Caso teste válido, Resultado reagente SIM, Amostra reagente 
para HIV. 
e) Amostra (soro ou plasma). Realização de teste rápido 1. Caso teste válido, Resultado Reagente SIM, 
Repetir com teste rápido 2 com fluido oral. Caso teste válido, Resultado reagente SIM, Amostra 
reagente para HIV. 
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6. (EXÉRCITO/2019) O Enfermeiro está em uma Unidade da Rede de Serviços atendendo os(as) 

usuários(as) e se depara com os seguintes casos a seguir: 

 
CASO 1 - D.S.S. Homem, 18 anos, compareceu ao serviço com quadro de corrimento uretral mucoide 
e purulento abundante, acompanhado de importante ardor e dor à micção. Relata o aparecimento dos 
sintomas há dois dias. Refere ter relações apenas com a namorada. 
 
CASO 2 - P.R.N. Mulher, 31 anos, compareceu à UAPS para realização do exame citopatológico 
queixando-se de três lesões exofílicas no introito vaginal. Foi avaliada e em seguida realizado o exame 
das mamas e o citopatológico. Orientada quanto à importância do exame citopatológico 
periodicamente.  
 
Tendo em vista os casos clínicos acima, indique as possíveis síndromes a serem classificadas em cada 
situação, junto com as ISTs identificadas, respectivamente. 
a) Caso 1: Síndrome do corrimento uretral; Clamídia. Caso 2: Síndrome das úlceras genitais; 
Linfogranuloma. 
b) Caso 1: Síndrome das úlceras genitais; Herpes genital. Caso 2: Síndrome do corrimento vaginal; 
Vaginose bacteriana. 
c) Caso 1: Síndrome dos corrimentos genitais; Sífilis. Caso 2: Síndrome do corrimento vaginal; 
Candidíase. 
d) Caso 1: Síndrome do corrimento vaginal; HPV. Caso 2: Síndrome do corrimento uretral; 
Tricomoníase. 
e) Caso 1: Síndrome do corrimento uretral; Uretrite gonocócica. Caso 2: Síndrome das verrugas 
anogenitais; HPV. 
 

Professora Kelly Coelho 

1. (EXÉRCITO/2019) A Rede de Frio é o sistema usado pelo Programa Nacional de Imunização, que tem 

o objetivo de assegurar que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam 

mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles 

permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. Com base na Rede 

de Frio brasileira, assinale a alternativa correta. 

a) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C e +6°C, sendo ideal +4°C. 
b) O Programa Nacional de Imunização recomenda o uso de instrumentos que realizam o registro 
contínuo das temperaturas máxima e mínima registradas nos equipamentos, que podem ser do tipo 
termômetro de infravermelho com mira a laser. 
c) Recomenda-se realizar a limpeza do equipamento (câmara refrigerada) na véspera de feriado 
prolongado ou ao final da jornada de trabalho. 
d) Em alguns casos necessários e urgentes, o refrigerador tipo “frigobar” deve ser empregado para 
conservação de imunobiológicos. 
e) Para um manejo adequado das caixas térmicas para atividades extramuros, o uso de gelo em barra 
ou escama pode ser recomendado. 
 

2. (EXÉRCITO/2019) O Programa Nacional de Imunização tem como missão o controle, a erradicação e 

a eliminação de doenças imunopreveníveis com base na oferta de imunobiológicos à população. No 

entanto, algumas pessoas podem apresentar situações que contra-indiquem ou que seja necessário o 

adiamento da aplicação dos imunibiológicos. A seguir, são listadas falsas contraindicações para a 

realização da vacinação: 
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I. Diagnósticos clínicos prévios de doenças, tais como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, 
poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola. 
II. Usuário de dose imunossupressora de corticoide só deve ser vacinado 90 dias após a suspensão ou 
o término do tratamento. 
III. Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave não devem receber vacinas de agentes 
vivos atenuados. 
IV. Doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente. 
V. Ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose 
anterior. 
Analise os itens acima e assinale: 
a) se apenas os itens I e II estiverem corretos. b) se apenas os itens III e V estiverem corretos. 
c) se apenas os itens I e IV estiverem corretos.        d) se apenas os itens II e IV estiverem corretos. 
e) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
 
3. (EXÉRCITO/2019) No que diz respeito às condutas frente a alguns eventos adversos comuns a vários 

imunobiológicos, assinale a alternativa correta. 

a) A principal conduta na febre se traduz em manter a pessoa em repouso, em ambiente bem ventilado, 
administrar água e outros líquidos apropriados, tais como o leite materno, terapia de reidratação oral 
e considerar o uso de antitérmico. Nunca considerar o uso de antitérmico profilático. 
b) Nos eventos adversos compatíveis com hipersensibilidade, as reações alérgicas graves, como choque 
anafilático, entre as diversas condutas, pode-se citar colocar o paciente na posição ortostática. 
c) Nos eventos adversos compatíveis com hipersensibilidade, as reações alérgicas graves, como choque 
anafilático, entre as diversas condutas, pode-se citar a administração de Prometazina (Fenergan) 10 a 
20mg/kg IM ou difenidramina (Benadryl) 10 a 20mg/kg IV lento. 
d) Nas manifestações locais, como, por exemplo, eritema, hiperestesia e abcessos, o tratamento ideal 
se faz à base de analgésico, se necessário; compressas frias, nas primeiras 24-48 horas após a aplicação, 
nos casos de dor e reação locais intensas. Os abscessos devem ser submetidos a avaliação médica, para 
a conduta apropriada. 
e) Nas manifestações alérgicas menos graves, ou seja, reações alérgicas sem sinais de insuficiência 
respiratória e/ou colapso circulatório, deve-se encaminhar para um especialista. 
 
4. (EXÉRCITO/2019) A situação vacinal da pessoa idosa deve ser inquirida de forma sistemática. Com 

relação a esse contexto, assinale a alternativa correta. 

a) Recomenda-se uma dose anual da vacina contra influenza no inverno. 
b) Idosos com mais de 60 anos devem também receber ao menos uma dose de vacina 
antipneumocócica durante a vida. 
c) Os idosos institucionalizados e não vacinados deverão receber uma dose da vacina e outra após um 
ano da primeira, caso a indicação persista. 
d) A vacina dupla adulto (dT - contra difteria e tétano) deve ser administrada a cada cinco anos, 
podendo ser reforçada no caso de ferimentos. 
e) O registro da vacinação deve ser feito exclusivamente na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 
 
5. (EXÉRCITO/2019) 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. 
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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 0,1 ml. 
e) A vacina BCG pode ser administrada em recém-nascido com peso de até 2kg. 
 

6. (EXÉRCITO/2019) Tendo em vista os crescentes dados confirmados de sarampo no Brasil, a busca 

pela vacinação também vem aumentando. É correto afirmar quanto a vacina sarampo, caxumba, 

rubéola (Tríplice Viral) que:  

a) são exemplos de vacinas administradas por via muscular: vacina sarampo, caxumba e rubéola e 
vacina febre amarela (atenuada). 
b) na administração da vacina de febre amarela simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola) e/ou tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e/ou varicela, deve-se 
estabelecer o intervalo mínimo de 60 dias. 
c) para indivíduos de 12 a 59 anos de idade, administre uma dose conforme a situação vacinal 
encontrada; considera-se vacinada a pessoa que comprovar uma dose de vacina com componente de 
sarampo, caxumba e rubéola ou sarampo e rubéola. 
d) em relação à vacina contendo o componente sarampo, recomenda-se não vacinar crianças filhas de 
mães que tiveram a doença ou foram vacinadas no período anterior a 6 meses, pela possível inativação 
da vacina. 
e) em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, administram se duas doses entre 
6 meses e 11 meses de idade e mantém-se o esquema vacinal após esse período. 
 

7. (EXÉRCITO/2019) De acordo com o protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de 

microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika, casos considerados suspeitos de microcefalia 

durante a gestação estão listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.  

a) toda grávida, em qualquer idade gestacional, com doença exantemática aguda que foram excluídas 
outras hipóteses de doenças infecciosas e causas não infecciosas conhecidas. 
b) achado ultrassonográfico de feto com circunferência craniana aferida menor que dois desvios-
padrões abaixo da média para a idade gestacional. 
c) achado ultrassonográfico de feto com alteração no sistema nervoso central sugestivo de infecção 
congênita. 
d) aborto espontâneo de gestante com relato de exantema, sem outras causas identificadas. 
e) natimorto de qualquer idade gestacional e histórico de doença exantemática na mãe. 
 
8. (EXÉRCITO/2019) Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. A enfermeira Soraia presta assistência à adolescente Ana, 15 anos, que chegou à unidade de saúde 
sozinha e visivelmente angustiada, referindo dor na barriga. Durante espera pelo atendimento, ela 
desmaia e é levada para atendimento emergencial por ter ingerido veneno, devido a uma gravidez 
indesejada. Quando retorna após alguns dias acompanhada de seu namorado, ela deseja iniciar o pré-
natal, sendo que, na ocasião, a enfermeira chama a equipe para discutir o caso. 

PORQUE 
II. O ponto-chave para atuação no caso seria encaminhar a gestante para realizar pré-natal de alto risco 
em rede especializada, fazendo uso da rede de cuidado ampliada para que eles lhe tracem um plano 
de intervenção de longo prazo. 
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A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 

Professor Beto Cruz 

1. (EXÉRCITO/2019) O filme Quebrando Tabu chegou às telas com um objetivo bastante polêmico: falar 

sobre a descriminalização da maconha e mostrar como a guerra contra as drogas já foi perdida. Nele 

vemos como a forma repressora de lidar com as drogas não obteve sucesso e o que deve ser feito para 

mudar a situação. Tendo como idealizador o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o filme mostra 

quem são as pessoas que usam, quais foram os erros do modelo repressor e, com base em fatos 

históricos, explica que as drogas já fazem parte da humanidade. O filme parte para o lado documental 

e expõe uma opinião clara sobre uma questão tão polêmica, utilizando bons argumentos e criticando 

o preconceito e a falta de informação. Tendo em vista a problemática do álcool e outras drogas em 

nossa sociedade, destacada no documentário acima, assinale a alternativa correta. 

a) De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001), cerca de 20% das populações dos 
centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas, 
independentemente de idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. 
b) A abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor, no tocante ao 

reconhecimento de que cada usuário tem suas singularidades. Nesse sentido, o profissional deve traçar 

c) Tecnologias leves, como o acolhimento, a corresponsabilidade daquele que está se tratando, o 

estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a ser corresponsáveis pelos 

caminhos a serem construídos pela vida daquele usuário, a afetividade pelas muitas vidas que a ele se 

ligam e pelas que nele se expressam são consideradas prementes no combate a esse agravo, sendo 

que seu uso deve superar a articulação em redes de atenção das instituições governamentais. 

d) A abstinência não pode ser o único objetivo a ser alcançado. Deve-se acolher, sem julgamento, o 

que em cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, 

o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu 

engajamento. 

e) É compromisso da rede de atenção - profissionais, familiares, organizações governamentais e não 

governamentais - em interação constante, cada um com seu núcleo específico de ação, mas 

hierarquicamente organizados em níveis de maior e menor densidade tecnológica, criar acessos 

variados de referência unilateral como efetivas alternativas de combate ao uso das drogas. 

 
2. (EXÉRCITO/2019) O cuidado ao paciente com doença mental modificou-se ao longo dos anos, 

sofrendo grande influência da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Uma das mudanças que podem ser 

citadas é no planejamento do cuidado ao paciente com base no exercício de uma clínica ampliada, que 

pressupõe o emprego de dispositivos como o Projeto Terapêutico Singular (PTS), de maneira a 

deslocar-se do sintoma e da doença para o sofrimento e o contexto em que eles aparecem. No que se 

refere ao PTS, analise as afirmativas a seguir: 

I. O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações 
resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as 
necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está 
dirigido. 
II. A utilização do PTS como dispositivo de intervenção desafia a organização tradicional do processo 
de trabalho em saúde, pois pressupõe a necessidade de maior articulação interprofissional e o 
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emprego das reuniões de equipe como um espaço coletivo sistemático de encontro, reflexão, 
discussão, compartilhamento e corresponsabilização das ações com a horizontalização dos poderes e 
conhecimentos. 
III. O PTS pode ser empregado como analisador qualitativo e apregoado para todos os usuários dos 
serviços estratégicos de Saúde Mental, como os Caps; na Atenção Básica é imprescindível a elaboração 
de um PTS a todos os pacientes atendidos que possuam doenças mentais. 
 
Assinale: 
a) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
d) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Enfermeiro/Exército/2017 
 

Professora Polyanne Aparecida 

1. (Enfermeiro - Exército/2017) No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
resposta correta. 
I. Em relação a caracterização das infrações éticas e disciplinares previstas no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, são consideradas Infrações Gravíssimas: deformidade permanente, 
perda ou inutilização de membro, sentido, função. 
II. A pena de Multa é aplicável quando infringe-se o sigilo profissional, quando o profissional revela 
informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a 
pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 
III. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de 

qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria 

ou instituições. 

IV. Cabe a(o) enfermeira(o) garantir a continuidade da assistência em um ambiente limpo e seguro, 

exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de greves da categoria. 

V. A reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ocorreu em 2007 e está 

regulamentada pela Resolução n° 293/2007. 

 

a) Somente I, II e III estão corretas. 

b) Somente I, III e V estão corretas. 

c) Somente I, IV e V estão corretas. 

d) Somente II e IV estão corretas. 

e) Somente IV e V estão corretas. 

 

2. (Enfermeiro-Exército/2017/Atualizada) Sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos 

Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 108, do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 564/2017), analise as proposições abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.  

I. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.  

II. A multa consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário 

do mesmo, na presença de duas testemunhas. 

III. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos 

e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais 

de grande circulação. 

IV. A advertência verbal consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor 

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

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente II e IV estão corretas. 

e) Somente III e IV estão corretas. 
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3. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. 

“______________é um instrumento normativo que traz instruções gerais e específicas do 

funcionamento do serviço, podendo ser mais ou menos detalhados, de acordo com o fim a que se 

destina.” (SANTOS, 2007). 

a) Fluxograma.          

b) Regimento.  

c) Manual.   

d) Normas.  

e) Rotina. 

 

4. (Enfermeiro-Exército/2017/Atualizada) De acordo com a Resolução COFEN 543/2017, analise as 

afirmativas sobre cálculo, distribuição e dimensionamento de pessoal de enfermagem nos diferentes 

setores de um hospital, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

( ) A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para assistência semi-intensiva 

deve ser de 33% de enfermeiros (no mínimo 6) e os demais, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem. 

( ) Para efeito de cálculo, devem ser considerados como horas de Enfermagem, por leito nas 24 horas: 

10 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva. 

( ) O quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais composto por 50% ou mais de 

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

exercício das atividades, deve ser acrescido de 10% ao quadro de profissionais do setor. 

a) V - V - V. 

b) V - F - V. 

c) F - V - V. 

d) F - F - V. 

e) F - F - F. 

        

5. (Enfermeiro - Exército/2017/Atualizada) Assinale a alternativa correta sobre a Resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 543/2017, que fixa e estabelece parâmetros para o 

dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das 

instituições de saúde e assemelhados. 

a) O responsável técnico de enfermagem deve dispor de no mínimo 10% do quadro geral de 

profissionais de enfermagem da instituição para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de 

pessoal e participação em programas de educação permanente. 

b) Para berçário e unidade de internação em pediatria todo recém-nascido e criança menor de cinco 

anos deve ser classificado, no mínimo, como cuidado intermediário, caso tenha acompanhante. 

c) O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada 

unidade de internação (UI), considera o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), as horas de 

assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a 

proporção profissional/paciente. 

d) Cabe ao técnico de enfermagem o registro diário da classificação dos pacientes segundo o SCP, para 

subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação. 

e) A distribuição de profissionais, para efeito de cálculo, deverá seguir apenas o Sistema de 

Classificação de Pacientes (SCP). 
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6. (Enfermeiro - Exército/2017) De acordo com o enunciado abaixo assinale a alternativa correta: A 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria entre gestores do 

SUS, sociedades científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e agências de 

cooperação internacional, tem como foco da área de atenção à saúde masculina o grupo etário de: 

a) 13 a 59 anos.         

b) 15 a 65 anos.      

c) 17 a 59 anos.  

d) 18 a 65 anos.  

e) 20 a 59 anos.  

 

Professora Fernanda Barboza 

1. (Enfermeiro - Exército/2017) Em relação ao uso de vasopressores para ressuscitação conforme as 

Diretrizes da American Heart Association (2015), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa que apresenta a resposta correta. 

I. A vasopressina em combinação com a epinefrina não oferece nenhuma vantagem como substituto 

da dose padrão de epinefrina em PCR. 

II. Uma dose de 40 unidades EV/IO de vasopressina pode substituir a primeira ou a segunda dose de 

epinefrina no tratamento da PCR. 

III. Pode-se administrar epinefrina, tão logo possível, após o início da PCR devido a um ritmo inicial não 

chocável. 

IV. Em prol da simplicidade, a vasopressina foi incluída do Algoritmo de PCR em mulheres. 

a) Somente I e III estão corretas.   

b) Somente II e III estão corretas.             

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente II e IV estão corretas. 

e) Somente III e IV estão corretas. 

 

2. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.  

“Os____________são fármacos que reduzem a frequência cardíaca, a pressão arterial e o inotropismo, 

atuando, assim, sinergicamente, no sentido de diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio.” 

a) antiplaquetários.         

c) betabloqueadores.   

b) nitratos. 

d) imunossupressores. 

e) anti-inflamatórios. 

 

3. (Enfermeiro - Exército/2017) Para a avaliação e o tratamento das Síndromes Coronárias Agudas 

(SCA) no atendimento pré-hospitalar, conforme as diretrizes da American Heart Association (2015), 

analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. 

( ) Recomenda-se que a administração de oxigênio seja mantida em pacientes com possíveis SCA que 

não apresentem hipoxemia. 

( ) Profissionais treinados não médicos, podem fazer a interpretação do Eletrocardiograma (ECG) para 

determinar se o traçado mostra evidências de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do 

Segmento ST (IAMST). 

( ) O Eletrocardiograma (ECG) pré-hospitalar de 12 derivações deve ser realizado imediatamente em 

pacientes com possível SCA. 
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a) V - V - V.   

b) V - F - V.   

c) F - V - V.   

d) F - F - V.   

e) F - F - F. 

 

4. (Enfermeiro - Exército/2017) Com base nos principais exames para o esclarecimento diagnóstico de 

casos suspeitos de Doença Meningocócica, assinale a alternativa correta. 

a) Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Hemocultura; Exame quimiocitológico do 

Líquidocefaloraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; Prova do laço. 

b) Baciloscopia; Hemocultura; Exame quimiocitológico do LCR; Leucograma; Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR); Cultura de fezes ou vômito. 

c) Cultura; Exame quimiocitológico do Líquidocefaloraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; 

Contraimuneletroforese cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

d) Baciloscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Contraimuneletroforese 

cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Exame quimiocitológico do LCR. 

e) Raio X de tórax; Prova do laço; Baciloscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; 

Cultura de fezes ou vômito. 

 

5. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. 

“Considerando que o surto de microcefalia relacionada ao vírus Zika é um evento incomum e 

inesperado, podendo apresentar impacto grave sobre a saúde pública; que as ações investigativas 

precisam ser realizadas com urgência, faz-se necessário que os casos suspeitos sejam sinalizados 

imediatamente ao___________________.” 

a) Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP). 

b) Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN). 

c) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

d) Departamento de Atenção Básica (DAB). 

e) Programa de Controle de Dengue, Chikungunya e vírus Zika (PNCD/SVS/MS). 

 

6. (Enfermeiro - Exército/2017) Sobre a assistência de enfermagem ao indivíduo em situação de 

traumatismo cranioencefálico (TCE), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta.  

I. Indica-se a passagem de sondagem nasogástrica quando ocorre fratura de base de crânio. 

II. Considerar TCE grave quando a vítima apresentar fratura de crânio com perda de liquor, assimetria 
das pupilas, afundamento de crânio, dentre outros. 

III. Deve verificar os Sinais Vitais dando atenção especial à Hipotensão acompanhada de diminuição da 

frequência respiratória e bradicardia. 

IV. Ao admitir o paciente na unidade de emergência, realizar a aspiração nas narinas caso haja lesões 

faciais. 

a) I e III estão corretas.       

b) II e III estão corretas.  

c) I e II estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

e) III e IV estão corretas. 
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7. (Enfermeiro - Exército/2017) Em relação às complicações agudas e crônicas do Diabetes Mellitus, 

associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

 

SINTOMAS 

1. Hipoglicemia. 

2. Cetoacidose. 

3. Retinopatia Diabética. 

4. Nefropatia Diabética. 

5. Neuropatia Diabética. 

6. Síndrome Hiperosmolar. 

 
CARACTERÍSTICAS 

( ) Estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dL) acompanhada de desidratação e alteração 

do estado mental, na ausência de cetose. 

( ) Emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina. 

( ) Complicação microvascular do diabetes associada com morte prematura por uremia ou problemas 

cardiovasculares. 

( ) Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização em fibras 

nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas. 

 

a) 6 - 2 - 4 - 5.       

b) 6 - 1 - 4 - 5.      

c) 5 - 6 - 2 - 3.        

d) 2 - 1 - 5 - 4.   

e) 2 - 6 - 4 - 1. 

 

8. (Enfermeiro - Exército/2017) Entre as pessoas idosas, a demência faz parte do grupo das doenças 

que acarretam declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência 

(BRASIL, 2006). Em relação aos tipos de demência e suas características, associe a segunda coluna de 

acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 

TIPOS DE DEMÊNCIA 

1. Reversível. 

2. Vascular. 

3. Doença de Alzheimer. 

4. Doença de Pick. 

5. Dos corpúsculos de Lewy. 
 

( ) Início abrupto com deterioração em degraus (alguma recuperação depois da piora) e flutuação do 

déficit cognitivo. Apresenta sinais focais, de acordo com a região cerebral acometida. 

( ) Flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes bem formadas e parkinsonismo precoce 

(rigidez, acinesia e fácies amímica). 

( ) Início insidioso, perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo. Inicialmente a pessoa 

apresenta dificuldade para aprender coisas novas e lembrar-se de fatos recentes. Passa a se lembrar 

de coisas de ocorreram num passado mais distante. 
 

a) 1 - 3 - 5.   b) 4 - 3 - 5.  c) 4 - 5 - 1.      d) 2 - 5 - 3.           e) 2 - 4 - 3.   
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9. (Enfermeiro - Exército/2017) A respeito dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC’s) isquêmicos e 

hemorrágicos, assinale a alternativa correta. 

a) No acidente vascular cerebral a disfunção motora mais comum é a hemiplegia (fraqueza de um lado 

do corpo), devido a uma lesão do lado oposto do cérebro. A hemiparesia, ou paralisia de um lado do 

corpo, é outro sinal. 

b) O acidente vascular cerebral hemorrágico é comumente chamado de “derrame cerebral”. 

c) Disartria, Disfagia e Apraxia são as principais disfunções de percepção apresentadas pelos pacientes 

acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. 

d) São causas do Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico: aneurisma cerebral, trombose de grandes 

artérias e embolia cardiogênica. 

e) Na elaboração do Processo de Enfermagem do paciente que se recupera de um Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico, podemos encontrar como principais metas: melhora da mobilidade, alívio da 

privação sensorial e perceptual, prevenção de aspiração, continência do intestino e bexiga, melhora do 

processo de raciocínio, obtenção de uma forma de comunicação. 

 

10. (Enfermeiro - Exército/2017) Alguns pressupostos devem ser considerados como norteadores para 

fundamentar a organização da rede em saúde mental na perspectiva de acolher, abordar e cuidar de 

pessoas em situação de crise no território. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a resposta correta. 

I. A internação precisa ser considerada como primeiro e único recurso em situação de crise. 

II. A inclusão e fortalecimento de hospital psiquiátrico no circuito assistencial em saúde mental, 

permite o atendimento adequado nas situações de crise. 

III. Evitar a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio da Rede 

de Atenção Psicossocial (Raps). 

IV. Potencializar e qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial para desenvolver 

intervenção nas situações de urgência/ emergência e no cuidado longitudinal.  
 

a) Somente I e III estão corretas.   

c) Somente I e II estão corretas.                 

e) Somente III e IV estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

d) Somente II e IV estão corretas. 

 

11. (Enfermeiro - Exército/2017) Analise as afirmativas sobre os principais fatores que reforçam a 

exclusão social dos usuários de drogas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

( ) A ilicitude do uso impede a participação social de forma organizada desses usuários. 

( ) Inclusão do tráfico como uma alternativa de trabalho e geração de renda para as populações mais 

empobrecidas, em especial à utilização de mão de obra de jovens neste mercado. 

( ) O estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua segregação social. 

a) V - V - V.    

b) V - F - V.    

c) F - V - V.     

d) F - F - V.    

e) F - F - F. 
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Professora Jamille Torres 

1. (Enfermeiro - Exército/2017) Paciente vítima de grave acidente com motocicleta apresenta fratura 

de costelas evoluindo com desconforto respiratório, taquicardia e sudorese. Durante intervenção a 

equipe da emergência identifica pneumotórax extenso do lado direito, sendo necessária drenagem 

imediata. Assinale a alternativa correta que corresponde ao nome do material adequado a ser utilizado 

neste procedimento. 

a) Penrose.     

b) Heimlich.    

c) Hemovac.   

d) Portovac.  

e) Kher. 

   

2. (Enfermeiro - Exército/2017) Ordene os fragmentos de modo que constituam sequência coerente e 

coesa sobre os procedimentos para administração da vacina contra a febre amarela (atenuada) e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

( ) Prepare o usuário a ser vacinado. 

( ) Introduza a agulha na via subcutânea, podendo ser escolhido os locais: a região do deltoide no terço 

proximal; a face superior externa do braço; a face anterior e externa da coxa; e a face anterior do 

antebraço. 

( ) Injete a solução lentamente. 

( ) Retire a seringa e a agulha com um movimento firme e único. 

( ) Faça suave compressão no local de administração da vacina com algodão seco. 

 

a) 4 - 2 - 5 - 1 - 3.       

b) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.   

c) 3 - 1 - 2 - 5 - 4. 

d) 2 - 3 - 5 - 4 - 1. 

e) 5 - 4 - 1 - 3 - 2. 

 

3. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo. 

“Termo que abrange vários procedimentos, envolvendo uma abertura cirúrgica na cavidade torácica, 

esse tipo de cirurgia pode ser uma ___________ (retirada total de um pulmão), 

uma__________(retirada de um lobo), uma__________(retirada de um segmento), 

uma__________(retirada de uma lesão), uma__________(remoção parcial de um brônquio) ou uma 

__________(diagnóstica).” 

 

a) pneumonectomia - lobectomia - segmentectomia - toracotomia exploratória - ressecção tubular com 

reconstrução broncoplástica - ressecção em cunha. 

b) pneumonectomia - lobectomia - segmentectomia - ressecção em cunha - ressecção tubular com 

reconstrução broncoplástica - toracotomia exploratória. 

c) segmentectomia - lobectomia - pneumonectomia - ressecção em cunha - ressecção tubular com 

reconstrução broncoplástica - toracotomia exploratória. 

d) pneumonectomia - ressecção em cunha - segmentectomia - ressecção tubular com reconstrução 

broncoplástica - lobectomia - toracotomia exploratória. 

e) segmentectomia - lobectomia - pneumonectomia - toracotomia exploratória - ressecção tubular com 

reconstrução broncoplástica - ressecção em cunha. 
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4. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa correta que se refere a um sinal ou sintoma de 

hiponatremia em paciente em diálise peritoneal. 

a) Taquipneia.       

b) Poliúria.  

c) íleo paralítico.   

d) Hiperglicemia. 

e) Contrações musculares ou convulsões. 

 

5. (Enfermeiro - Exército/2017) A respeito das complicações do tratamento por diálise, assinale a 

alternativa correta. 

a) A cãibra muscular dolorosa pode acontecer, geralmente no início da diálise, quando os líquidos e 

eletrólitos deixam rapidamente o espaço extracelular. 

b) A exsanguinação pode acontecer quando as linhas sanguíneas se juntam ou se as agulhas de diálise 

são acidentalmente deslocadas. 

c) A hipotensão pode ocorrer durante o tratamento quando se remove o líquido. Náuseas e vômitos, 

sudorese, taquicardia e tonteira, são sinais comuns de hipotensão. 

d) A embolia gasosa pode ocorrer em pacientes com anemia ou cardiopatia arteriosclerótica. 

e) A dor torácica é rara, mas pode acontecer quando há deslocamento dos líquidos cerebrais. É mais 

provável acontecer na Insuficiência Renal Crônica. 

 

6. (Enfermeiro - Exército/2017) Paciente tabagista portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC) evolui com dispneia e sibilos, sendo prescrito 2 mg de Dexametasona EV. A unidade dispõe de 

frasco ampola de 2,5 ml com 4 mg/ml. Assinale a alternativa correta que corresponde à quantidade de 

ml a ser administrada conforme prescrição.      

a) 2,5 ml.         

b) 2 ml.   

c) 1 ml. 

d) 0,75 ml. 

e) 0,5 ml.   

 

7. (Enfermeiro - Exército/2017) De acordo com o enunciado abaixo, assinale a alternativa correta: 

Entre os principais agravos apontados na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

que acometem com maior frequência e severidade as comunidades indígenas encontra-se a: 

a) Sífilis. 

b) Hanseníase.  

c) Dengue. 

d) Tuberculose.  

e) Hepatite B. 

 

8. (Enfermeiro - Exército/2017) Sobre a Síndrome da Angustia Respiratória Aguda (SARA), assinale a 

alternativa correta:  

a) A enfermeira deve mudar frequentemente a posição do paciente para melhorar a ventilação e a 

perfusão nos pulmões e estimular a drenagem da secreção. 

b) A oxigenação no paciente com SARA é melhorada na posição de decúbito dorsal. 

c) É importante reduzir a ansiedade do paciente porque este prejudica o repouso e diminui o dispêndio 

de energia. 
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d) Overdose, Pneumonia bacteriana, Choque, Traumatismo Craniano não são fatores etiológicos 

relacionados com a SARA. 

e) A fase crônica da SARA é marcada por um abrupto início de dispneia intensa que ocorre 12 a 48 

horas depois do evento deflagrador. 

 

9. (Enfermeiro - Exército/2017) Sobre o Protocolo Universal para prevenção de erros relacionados ao 

local errado, paciente errado e procedimento errado, na atenção cirúrgica, assinale a alternativa 

correta. 

a) Na demarcação do Sítio Cirúrgico uma cruz ou “X” deve ser realizado a fim de evitar má interpretação 

como se o local sinalizado não fosse para ser operado. 

b) A demarcação deve ser claramente visível, sem ambiguidades e feita com um marcador permanente 

nos sítios não-operatórios. 

c) A(O) enfermeira(o), responsável pelo Centro Cirúrgico, deve demarcar o local da cirurgia em casos 
envolvendo lateralidade ou múltiplas estruturas ou níveis( por exemplo: dedo da mão ou pé). 

d) É atribuição exclusiva da Enfermagem confirmar se o paciente assinou o consentimento informado 

para o procedimento. 

e) Antes da indução anestésica, um membro da equipe deve confirmar se o paciente está corretamente 

identificado. A identidade deve ser confirmada não apenas pelo nome, mas também por um segundo 

identificador como por exemplo: a data de nascimento. 

 

10. (Enfermeiro - Exército/2017) A violência é um problema social de grande dimensão que afeta toda 

a sociedade, atingindo, especialmente, e de forma continuada, mulheres, crianças, adolescentes, 

pessoas idosas e portadores de deficiência (BRASIL, 2006, p.44). Em relação aos tipos de violência 

contra a pessoa Idosa, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 
 

TIPOS DE VIOLÊNCIA 

1. Violência sexual. 

2. Violência econômica ou financeira, ou patrimonial. 

3. Violência institucional. 

4. Abandono/negligência. 

5. Violência física. 

6. Violência psicológica. 
 

CARACTERÍSTICAS 

(  ) abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários(as) e profissionais 

dentro das instituições. 

(  ) se expressa na exploração indevida ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos 

financeiros ou patrimoniais. 

(  ) é caracterizado pela falta de atenção para atender às necessidades da pessoa idosa. Ex: não provimento de 

alimentos adequados, roupas limpas, moradia segura, descuido com a saúde, a segurança e a higiene pessoal. 

( ) E toda ação ou omissão (agressões verbais ou gestuais) que causa ou visa causar dano à autoestima, à 

identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa. 

a) 3 - 2 - 4 - 6.        

b) 3 - 1 - 4 - 6.  

c) 3 - 1 - 2 - 5.  

d) 1 - 2 - 3 - 5.  

e) 2 - 1 - 3 - 6. 
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Professora Fernanda Coelho 

1. (Enfermeiro - Exército/2017) Paciente hospitalizado na unidade de oncologia para tratamento 

quimioterápico por Leucemia Mieloide Aguda (LMA) evolui com neutropenía. Sobre os cuidados de 

enfermagem neste caso, analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se 

tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta.  

( ) Restringir visitantes gripados, resfriados ou com alguma infecção. 

( ) Minimizar procedimentos invasivos. 

( ) Comunicar ao médico acerca de quaisquer mudanças nos sinais vitais, particularmente aumento da 

temperatura - febre. 

a) V - V - V.   

b) V - F - V.  

c) F - V - V.   

d) F - F - V.  

e) F - F - F. 

    

2. (Enfermeiro - Exército/2017) Assinale a alternativa correta que se refere à lei que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. 

a) Lei 8.080/90.         

c) Lei 1.035/88.  

b) Lei 429/06. 

d) Lei 9.808/09. 

e) Lei 2.793/77. 

 

3. (Exército/2017) Sobre os cuidados de controle da hipotermia para manutenção e suporte ao doador 

de coração, analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

( ) Fluidos endovenosos em temperatura ambiente ao redor de 20 à 23 °C. 

( ) Recomenda-se o aquecimento do ar inspirado do ventilador.98 

( ) Colchão térmico. 

a) V - V - V.   

b) V - F - V.    

c) F - V - V.   

d) F - F - V.    

e) F - F - F. 

 

4. (Enfermeiro - Exército/2017) A avaliação física ou o exame físico é uma parte integrante do histórico 

de enfermagem. Assinale a técnica fundamental que traduz a aplicação da força física em som e 

fornece muitas informações a respeito dos processos patológicos do tórax e abdômen. 

a) Ausculta.   

b) Inspeção.   

c) Palpação.   

d) Percussão.   

e) Sinais Vitais. 
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5. (Enfermeiro - Exército/2017) A respeito da DOR, considerado o Quinto Sinal Vital, assinale a 

alternativa correta: 

a) O limiar de dor consiste no estímulo máximo para o qual a pessoa reporta a dor, sendo a tolerância 

a quantidade mínima de dor que a pessoa pode suportar. 

b) A dor da queimadura e a nevralgia pós-herpética são exemplos de dor classificada por localização. 

c) Experiências pregressas com dor, cultura, sexo, idade, ansiedade e expectativas a respeito do alívio 

da dor, podem aumentar ou diminuir a percepção e a tolerância da dor pela pessoa, bem como afetar 

as respostas a este quinto sinal vital. 

d) A depender do padrão e causa, a dor inadequadamente tratada apresenta efeitos lesivos, além do 

sofrimento que causa. 

e) A Síndrome da Dor Regional Complexa (CRPS) é caracterizada por dor muscoesquelética 

generalizada, rigidez, fatigabilidade e distúrbio do sono. 

 

6. (Enfermeiro - Exército/2017) A respeito da assistência de enfermagem a pacientes submetidos à 

Sondagem Nasogastrica ou Nasoentérica, assinale a alternativa correta: 

a) Para garantir a segurança do paciente é essencial confirmar que a sonda foi posicionada 

corretamente. A recomendação exclusiva tem sido a de injetar ar através da sonda, enquanto se 

ausculta a área epigástrica para detectar as insuflações de ar. 

b) A aspiração gástrica é o meio exclusivo, utilizado pela(o) enfermeira(o) para verificar se a sonda 

nasoenteral foi adequadamente posicionada. 

c) Para garantir a permeabilidade e para diminuir a possibilidade de crescimento bacteriano, formação 

de crosta ou oclusão da sonda, deve ser administrado 20 a 30ml de água antes de verificar os resíduos 

e o ph gástrico. 

d) Quando as sondas de alimentação de pequeno calibre para a infusão contínua são irrigadas depois 

da administração de medicamento, utiliza-se uma seringa de 30 ml ou mais, tendo em vista que a 

pressão gerada por seringas menores poderia romper a sonda. 

e) Para evitar alguns dos sintomas desconfortáveis da Síndrome do Esvaziamento Rápido, a(o) 

enfermeira(o) deve aconselhar o paciente a permanecer na posição Trendelemburg por 1 hora após a 

alimentação. 

7. (Enfermeiro - Exército/2017) Em relação à classificação de cirurgias segundo o potencial de 

contaminação, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa 

com a sequência correta.  

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS    EXEMPLOS DE CIRURGIA 

1. Cirurgias limpas.      ( ) Gastrectomia, Colecistectomia, Prostatectomia. 

2. Cirurgias potencialmente contaminadas.   ( ) Amigdalectomia, Apendicectomia. 

3. Cirurgias contaminadas.     ( ) Mamoplastia, Safenectomia, Hemiorrafia. 

4. Cirurgias infectadas. 

5. Cirurgias potencialmente infectadas. 

 

a) 2 - 3 - 1.      

b) 4 - 3 - 5.       

c) 4 - 1 - 2.      

d) 2 - 1 - 3.       

e) 3 - 5 - 1. 
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8. (Enfermeiro - Exército/2017) Analise as afirmativas sobre procedimentos e protocolos relacionados 

a Curativos no ambiente hospitalar, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

( ) Curativo oclusivo é aquele no qual se utiliza apenas antisséptico, mantendo a ferida seca. Ex: ferida 

cirúrgica limpa com 48 horas de evolução ou mais. 

( ) Após a epitelização da ferida, deve-se deixá-la coberta caso não haja chance de contaminação pelas 

áreas vizinhas. 

( ) Curativos úmidos, seja por secreção ou banho, devem ser trocados quantas vezes forem necessárias, 

não ultrapassando o tempo de 6 horas. 

a) V - V - V.   

b) V - F - V.   

c) F - V - V.   

d) F - F - V.   

e) F - F - F. 

 
9. (Enfermeiro - Exército/2017) Analise as afirmativas sobre procedimentos e protocolos relacionados 
a Curativos no ambiente hospitalar, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de 
afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta.  
( ) Curativo oclusivo é aquele no qual se utiliza apenas antisséptico, mantendo a ferida seca. Ex: ferida 
cirúrgica limpa com 48 horas de evolução ou mais.  
( ) Após a epitelização da ferida, deve-se deixá-la coberta caso não haja chance de contaminação pelas 
áreas vizinhas 
( ) Curativos úmidos, seja por secreção ou banho, devem ser trocados quantas vezes forem necessárias, 
não ultrapassando o tempo de 6 horas.  
 
a) V - V - V.    c) F - V - V.    e) F - F - F. 
b) V - F - V.    d) F - F - V.  
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GABARITOS 
Residência FMHC/VUNESP/2021 

1 - C 

2 - B 

3 - C 

4 - A 

5 - B 

6 - C 

7 - A 

8 - D 

9 - D 

10 - B 

11 - C 

12 - E 

13 - B 

14 - D 

15 - B 

16 - B 

17 - E 

18 - D 

19 - A 

20 - E 

21 - C 

22 - A 

23 - E 

24 - A 

25 - C 

26 - E 

27 - A 

28 - E 

29 - E 

30 - B 

31 - D 

32 - A 

33 - A 

34 - E

 

Exército/VUNESP/2020 

Professora Kelly Coelho 
1 - E 
2 - E 

3 - B 
4 - C 

5 - D 
6 - C 

7 - A 
8 - D 

9 - A 
10 - E

Professora Rebeca Rocha 
1 - D 
2 - C 

3 - A 
4 - E 

5 - E 
6 - B 

7 - E 
8 - C

 
Professor Miller Brandão 
1 - B 2 - C 3 - D 4 - B 
 
Professora Polyanne Aparecida 
1 - A 
2 - C 

3 - C 
4 - B 

5 - B 
6 - A 

7 - E

 
Professora Camila Abrantes 
1 - B 
2 - D 

3 - E 
4 - E 

5 - D 
6 - A

 
Professor Beto Cruz 
1 - A                                2 - D
 
HCU-UFU/EBSERH/VUNESP/2020/Enfermeiro
1 - C 
2 - D 
3 - A 
4 - E 
5 - C 
6 - B 

7 - D 
8 - E 
9 - A 
10 - E 
11 - E 
12 - E 

13 - C 
14 - C 
15 - A 
16 - A 
17 - A 
18 - E 

19 - ANULADA 
20 - D 
21 - B 
22 - C 
23 - D 
24 - C 

25 - B 
26 - B 
27 - D 
28 - A 
29 - B 
30 - D 

 
Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019/Técnico em Enfermagem

1 - D 

2 - E 

3 - C 

4 - A 

5 - D 

6 - B 

7 - E 

8 - A 

9 - C 

10 - C 

11 - E 

12 - D 

13 - B 

14 - A 

15 - E 

16 - C 

17 - B 

18 - D 

19 - A
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Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019/Técnico em Enfermagem

1 - C 

2 - B 

3 - C 

4 - D 

5 - E 

6 - A 

7 - D 

8 - E 

9 - B 

10 - B 

11 - C 

12 - B 

13 - A 

14 - E 

15 - A 

16 - E 

17 - D 

18 - A 

19 - C 

20 - D

 
UNIFESP/VUNESP/2019/Enfermeiro

1 - E 

2 - A 

3 - D 

4 - B 

5 - C 

6 - A 

7 - E 

8 - D 

9 - C 

10 - B 

11 - B 

12 - A 

13 - C 

14 - E 

15 - D 

16 - D 

17 - C 

18 - B 

19 - E 

20 - A 

21 - E 

22 - A 

23 - B 

24 - D 

25 - C 

26 - C 

27 - B 

28 - B 

29 - A 

30 - D

 
Prefeitura de Valinhos - SP/VUNESP/2019/Enfermeiro 

1 - C 

2 - B 

3 - A 

4 - E 

5 - B 

6 - D 

7 - C 

8 - A 

9 - D 

10 - A 

11 - D 

12 - D 

13 - C 

14 - B 

15 - A 

16 - E 

17 - D 

18 - B 

19 - A 

20 - C 

21 - D 

22 - E 

23 - B 

24 - C 

25 - A 

26 - C 

27 - E 

28 - C 

29 - E 

30 - B 

 
Prefeitura de Suzano - SP/VUNESP/2019/Enfermeiro 

1 - A 

2 - E 

3 - B 

4 - E 

5 - C 

6 - C 

7 - B 

8 - D 

9 - A 

10 - B 

11 - D 

12 - B 

13 - E 

14 - B 

15 - D 

16 - A 

17 - E 

18 - B 

19 - A 

20 - C 

21 - B 

22 - E 

23 - C 

24 - D 

25 - C 

26 - E 

27 - C 

28 - D 

29 - D 

30 - B 

 
Prefeitura de Presidente Prudente/VUNESP/2016/Enfermeiro 

1 - B 
2 - D 
3 - E 
4 - B 
5 - E 
6 - C 

7 - B 
8 - E 
9 - A 
10 - B 
11 - A 
12 - D 

13 - C 
14 - E 
15 - B 
16 - E 
17 - D 
18 - C 

19 - B 
20 - A 
21 - C 
22 - D 
23 - D 
24 - A 

25 - C 
26 - E 
27 - A 
28 - B 
29 - C 
30 - D 

 
Prefeitura de São José dos Campos-SP/VUNESP/2016/Enfermeiro

1 - A 

2 - C 

3 - D 

4 - C 

5 - C 

6 - B 

7 - D 

8 - A 

9 - A 

10 - B 

11 - E 

12 - B 

13 - C 

14 - B 

15 - D 

16 - A 

17 - E 

18 - E 

19 - A 

20 - D 

21 - B 

22 - E 

23 - E  

24 - A 

 
 



 

www.romulopassos.com.br 181 

 MENTORIA VUNESP | CADERNO DE QUESTÕES 

 

Prefeitura de Alumínio - SP/VUNESP/2016/Enfermeiro 

1 - B 

2 - B 

3 - A 

4 - B 

5 - D 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - A 

10 - E 

11 - C 

12 - D 

13 - C 

14 - C 

15 - E 

16 - D 

17 - A 

18 - B 

19 - D 

20 - A 

21 - B 

22 - A 

23 - A 

24 - B 

25 - D 

26 - E 

27 - E 

28 - D 

29 - E 

30 - E 

 
Prefeitura de Alumínio - SP/VUNESP/2016/Técnico em Enfermagem 

1 - D 

2 - B 

3 - C 

4 - E 

5 - C 

6 - A 

7 - E 

8 - C 

9 - B 

10 - E 

11 - B 

12 - B 

13 - A 

14 - C 

15 - D 

16 - E 

17 - D 

18 - A 

19 - A 

20 - D 

 
Prefeitura de Estância Hidromineral de Poá - SP/Técnico em Enfermagem 

1 - C 

2 - B 

3 - E 

4 - A 

5 - D 

6 - D 

7 - E 

8 - D 

9 - C 

10 - B 

11 - C 

12 - A 

13 - D 

14 - B 

15 - C 

16 - C 

17 - A 

18 - A 

19 - E 

20 - B 

 

IMESC - SP/VUNESP/2013/Técnico em Enfermagem 

1 - A 

2 - D 

3 - B 

4 - E 

5 - A 

6 - D 

7 - C 

8 - B 

9 - E 

10 - C 

11 - A 

12 - B 

13 - E 

14 - B 

15 - C 

16 - A 

17 - D 

18 - C 

19 - A 

20 - E

 
Simulado Revisão Final/EBSERH/VUNESP/2020 

Urgência e Emergência - Professor Jairo Edielson

1 - C 

2 - B 

3 - A 

4 - A 

5 - C 

6 - E 

7 - B 

8 - C 

9 - B 

10 - A 

11 - E 

12 - C 

13 - D 

14 - C 

15 - E 

16 - B 

17 - B 

18 - A 

19 - C

 

Feridas e Coberturas - Professor Jairo Edielson 

1 - D 2 - D 3 - C 4 - D 

 
Saúde da Mulher - Professora Kelly Coelho

1 - D 

2 - E 

3 - E 

4 - B 

5 - B 

6 - B 

7 - D 

8 - B 

9 - D 

10 - C 

11 - C 

12 - A 

13 - E 

14 - B 

15 - B 

16 - A 

 

Saúde da Criança - Professora Kelly Coelho

1 - A 

2 - C 

3 - B 

4 - E 

5 - B 

6 - B 

7 - C 

8 - E 

9 - D 
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Teorias de Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1 - A 2 - C 3 - B 

 

Código de ética - Professora Polyanne Aparecida

1 - A 

2 - A 

3 - E 

4 - B 

5 - D 

6 - C 

7 - A 

8 - B 

 

Sistema COFEN/COREN - Professora Polyanne Aparecida 

1 - C 

 

SAE e Processo de Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1 - C 

2 - E 

3 - B 

4 - D 

5 - E 

6 - B 

 

Dimensionamento - Professora Polyanne Aparecida 

1 - C 

 
Gerenciamento e Supervisão em Enfermagem - Professora Polyanne Aparecida 

1 - C 2 - E 

 

Doenças Transmissíveis - Professora Rebeca Rocha 

1 - D 

2 - A 

3 - E 

4 - C 

5 - D 

6 - E 

7 - E 

8 - A 

 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) - Professora Rebeca Rocha 

1 - D 2 - A 3 - A 4 - B 5 - B 

 

Biossegurança - Professora Rebeca Rocha 

1 - E 2 - C 3 - C 

 
Central de Material e Esterilização (CME) e Clínica Cirúrgica - Professora Fernanda Coelho 

1 - E 

2 - C 

3 - A 

4 - A 

5 - A 

6 - A 

7 - A 

8 - E 

9 - B 

10 - D 

11 - B 

12 - D 

13 - A 

 
Hipertensão Arterial - Professor Rômulo Passos 

1 - A 

2 - A 

3 - B 

4 - E 

5 - D 

6 - C 

7 - A 

8 - B 

9 - A 

10 - C 

 

Diabetes Mellitus (DM) - Professor Rômulo Passos

1 - C 

2 - E 

3 - D 

4 - C 

5 - B 

6 - D 

7 - D 

8 - B

Imunização - Professor Rômulo Passos

1 - C 

2 - E 

3 - E 

4 - B 

5 - C 

6 - B 
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Genograma e Ecomapa - Professora Fernanda Barboza

1 - E 2 - B 

 

Fundamentos de Enfermagem - Professora Fernanda Barboza 

1 - D 

2 - B 

3 - E 

4 - E 

5 - E 

6 - A 

7 - E 

8 - C 

9 - B 

10 - B 

11 - B 

 

Saúde do Idoso - Fernanda Barboza

1 - E 2 - D 3 - E 

 
PROVAS ANTERIORES DO EXÉRCITO 
Prova Comentada - Enfermeiro - Exército 2019 
Professor Miller Brandão 
1 - C 2 - A 3 - A 
 
Professora Poly Aparecida 
1 - A 2 - C 3 - B 4 - D 
 
Professora Tila Viana
1 - B 
2 - E 

3 - E 
4 - A 

5 - A 
6 - B 

7 - D 

 
Professora Joandra Marques
1 - D 2 - C 3 - B 
 
Professora Rebeca Rocha
1 - E 
2 - E 

3 - D 
4 - B 

5 - A 
6 - E 

 
Professor Kelly Coelho
1 - B 
2 - C 

3 - D 
4 - B 

5 - ANULADA 
6 - D 

7 - E 
8 - C 

 
Professor Beto Cruz
1 - D 
2 - B 
 

Prova Comentada - Enfermeiro - Exército 2017 

Professora Polyanne Aparecida

01 - A 

02 - A 

03 - C 

04 - D 

05 - C 

06 - E 
 

Professora Fernanda Barboza

1 - A 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - A 

6 - B 

7 - A 

8 - D 

9 - E 

10 - E 

11 - A 
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Professora Jamille Torres

1 - B 

2 - B 

3 - B 

4 - E 

5 - C 

6 - E 

7 - D 

8 - A 

9 - E 

10 - A 

 

Professora Fernanda Coelho

1 - A 

2 - A 

3 - C 

4 - D 

5 - C 

6 - D 

7 - C 

8 - E 

9 - D 
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