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Residência/USP/2021 
 

1. (Residência/USP/2021) O planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade 

materna e infantil, pois 

a) aumenta o número de gestações não desejadas. 

b) aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de acesso a outros métodos contraceptivos. 

c) reduz o intervalo entre as gestações, diminuindo complicações neonatais. 

d) aumenta o risco de complicações em mulheres com doenças pré-existentes. 

e) diminui o número de abortos provocados. 

 

2. (Residência/USP/2021) O genograma é um diagrama do grupo familiar, uma árvore que representa 

sua estrutura interna. São consideradas informações essencialmente presentes no genograma: 

a) Pessoa índice, membros da família importantes para o paciente, idade e sexo, casamentos, relações 

dos membros da família com membros da comunidade. 

b) Paciente índice, seus casamentos e separações, nascimento dos filhos, óbitos, núcleo familiar 

contendo 2 gerações. 

c) Paciente índice, membros da família nuclear, com nomes idades e sexo, 

relacionamentos/casamentos, nascimento dos filhos, mudanças de cidades/estados/países. 

d) Família índice, indicação de nome, idade e sexo dos falecidos, doenças na família, forças e 

relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos. 

e) Pessoa índice, idade e sexo dos membros da família, casamentos, ordem de nascimento dos filhos, 

separações e óbitos. 

 

3. (Residência/USP/2021) O ecomapa representa uma visão geral da situação da família, através de 

um impacto visual. Ele deve ser construído pelo enfermeiro, com participação ativa dos membros da 

família. É correto considerar como objetivo do ecomapa: 

a) Construir, junto à família nuclear, o atual funcionamento familiar e seu contexto ambiental, 

excluindo somente os relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos e a 

natureza desses vínculos. 

b) Representar os relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos, como 

pessoas, órgãos ou instituições, e indicar a natureza dos vínculos afetivos existentes, que podem ser 

fortes, tênues ou estressantes. 

c) Esboçar a estrutura familiar interna, colocando os membros da família em séries horizontais que 

significam linhagens de gerações; já os filhos são colocados em linhas verticais. 

d) Representar o diagrama do grupo familiar, com informações na forma de gráficos convencionais, 

genéticos e genealógicos, incluindo sempre três gerações. 

e) Construir a árvore familiar, representando sua estrutura interna, incluindo símbolos para 

representar os membros da família e seu núcleo. 
 

4. (Residência/USP/2021) As mortes maternas podem ser classificadas como obstétricas diretas ou 

indiretas. De acordo com essa classificação, as mortes 

a) indiretas são resultantes de complicações surgidas durante a gravidez. 

b) diretas decorrem de doenças preexistentes agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação. 

c) indiretas ocorrem por doenças que se desenvolveram durante a gestação e que se agravaram pelos 

efeitos da gestação. 

d) diretas são resultantes de complicações surgidas durante gravidez, parto ou puerpério. 

e) indiretas são complicações que surgem durante o parto. 
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5. (Residência/USP/2021) No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da “Primeira Semana 

de Saúde Integral” (PSSI), que consiste em estratégias em saúde, na qual são realizadas atividades 

destinadas à atenção à saúde da puérpera e do recém-nascido. As ações básicas preconizadas nessas 

estratégias objetivam a(o) 

a) triagem neonatal e respiratória. 

b) fornecimento o resultado do teste do pezinho. 

c) avaliação do aleitamento materno e lóquios. 

d) checagem vacinal e ganho de peso do recém-nascido. 

e) triagem auditiva e vacinal. 

 

6. (Residência/USP/2021) A perda de controle percebida pelo paciente pediátrico durante a 

hospitalização é considerada fator de risco para atraso temporário ou permanente no 

desenvolvimento infantil. São considerados cuidados de enfermagem para minimizar a perda do 

controle: 

a) Promover a liberdade de movimento, manter a rotina diária da criança e estimular sua 

independência. 

b) Promover a compreensão, manter as rotinas padronizadas da unidade de internação e estimular o 

autocuidado. 

c) Realizar a preparação antecipada para procedimentos, manter as rotinas do hospital de sono e 

cochilos e manter as crianças pequenas em berços ou cercados. 

d) Planejar uma programação diária com horários e atividades, manter repouso forçado no leito e uso 

de comadres ou urinol. 

e) Manter janelas e persianas abertas, exigir a permanência dos pais em procedimentos dolorosos e 

informar as crianças sobre seus direitos enquanto internadas. 

 

7. (Residência/USP/2021) O processo de enfermagem pode ser definido como um instrumento que 

provê um guia sistematizado para o desenvolvimento de um estilo de pensamento que direciona os 

julgamentos clínicos necessários para o cuidado de enfermagem. Algumas das etapas desse processo 

são 

a) exame físico, histórico de enfermagem, diagnósticos clínicos, seguimento da prescrição médica e 

evolução de enfermagem. 

b) avaliação do paciente com exame físico, diagnósticos de enfermagem, prescrição de enfermagem e 

prescrição médica. 

c) avaliação da família, avaliação do paciente com exame físico, prescrição de enfermagem, avaliação 

psicológica e nutricional. 

d) exame físico e histórico de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, intervenções/prescrição de 

enfermagem, reavaliação contínua/evolução de enfermagem. 

e) histórico de enfermagem, entrevista com a família e com o paciente, diagnósticos de enfermagem, 

avaliação motora e nutricional. 

 

8. (Residência/USP/2021) São exemplos de cuidados de enfermagem centrados na família da criança 

hospitalizada: 

a) Oferecer apoio aos membros da família, fornecer informações conforme necessidade percebida ou 

expressa, estimular a participação da família nos cuidados oferecidos. 

b) Fornecer informações nos casos de mudanças no quadro clínico do paciente, estimular a 

participação da família nos procedimentos, oferecer apoio psicológico. 
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c) Considerar pai e mãe como visitas importantes na hospitalização, solicitar que eles ofereçam os 

cuidados, preparar a família para os cuidados pós-alta. 

d) Exigir que a família ofereça todos os cuidados ao paciente, limitar a quantidade de visitas para 

sossego da criança, oferecer apoio emocional. 

e) Solicitar que a família realize cuidados de higiene e alimentação, exigir que a mãe permaneça o 

tempo todo ao lado da criança para que ela não sinta medo, fornecer informações reais sobre o quadro 

clínico do paciente. 

 

9. (Residência/USP/2021) As classificações de enfermagem têm por base o entendimento de que há 

decisões fundamentais no cuidado, e que estas devem ter uma padronização de linguagem. Essa 

padronização é essencial ao enfermeiro, pois permite 

a) facilitar a comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar, interligar os diagnósticos de 

enfermagem com os diagnósticos médicos e facilitar a prescrição de enfermagem. 

b) criar o prontuário eletrônico, facilitar o uso dos diagnósticos médicos pelo enfermeiro, cruzar as 

informações dos membros da equipe de enfermagem. 

c) criar o prontuário eletrônico, facilitar a comunicação entre os membros da equipe e auxiliar no 

raciocínio clínico. 

d) que o enfermeiro elabore na teoria a sua atividade prática, tenha maior controle emocional e maior 

desempenho de escolha dos diagnósticos de enfermagem. 

e) a interdisciplinaridade da equipe de saúde, o aprimoramento do cuidado oferecido ao paciente e 

maior controle do enfermeiro sobre a equipe de saúde. 

 

10. (Residência/USP/2021) Durante um atendimento, o médico prescreveu ao paciente uma dose de 

ataque de fenitoína de 1250 mg. Na unidade, há disponível ampolas de 5 mL de fenitoína a 5%. Para 

administrar a dose prescrita, quantas ampolas devem ser preparadas? 

a) 2,5.      b) 3.       c) 5.     d) 10.      e) 25. 

 

11. (Residência/USP/2021) Um paciente deve receber 20 UI de insulina NPH conforme prescrição 

médica. Ao iniciar o preparo, a enfermeira nota que o frasco está rotulado em 100 UI/mL. Na unidade, 

só há disponíveis seringas de 1 mL para administrar a insulina. Quantos mL de insulina devem ser 

administrados no paciente? 

a) 0,2. 

b) 2. 

c) 0,4. 

d) 0,02. 

e) 0,04. 

 

12. (Residência/USP/2021) Os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos podem ser 

classificados como erros de prescrição, de dispensação ou de administração. Podem ser considerados 

itens de segurança para a administração segura de medicamentos pela enfermagem: 

a) Preparar a medicação em ambiente limpo e seguro, antecedido da adequada higiene das mãos e 

técnicas assépticas; utilizar a regra dos 5 certos: droga certa, dose certa, paciente certo, horário certo, 

via certa. 

b) Seguir sem questionar a prescrição médica, mesmo que por ordem verbal ou por telefone; ler 

atentamente os rótulos quando o medicamento é acessado e novamente antes da sua administração. 
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c) Assegurar que a administração seja realizada no máximo 1 hora antes ou depois do horário aprazado; 

administrar medicamento semelhante ao prescrito na ausência do correto, para garantir a saúde do 

paciente. 

d) Estar atento para medicamentos com nomes semelhantes, para evitar erros; nunca administrar 

medicamentos de alta vigilância em cateteres venosos periféricos. 

e) Administrar o medicamento, mesmo contra a vontade do paciente, para garantir o seu tratamento 

adequado; nunca seguir prescrições que sejam ilegíveis ou confusas. 

 

13. (Residência/USP/2021) O Manual para profissionais da saúde da Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente contém 12 estratégias principais que visam a prevenção de danos e promoção 

da segurança do paciente. Fazem parte dessas estratégias: 

a) Higienização das mãos e a avaliação da dor. 

b) Identificação do paciente e comunicação efetiva. 

c) Uso seguro de dispositivos e realização da prescrição de enfermagem. 

d) Administração segura de sangue e verificação rotineira dos sinais vitais. 

e) Prevenção por úlcera por pressão e mudança de decúbito. 

 

14. (Residência/USP/2021) A comunicação é um elemento fundamental nas relações humanas e um 

componente essencial ao cuidado, particularmente na relação do enfermeiro com o paciente em 

cuidados paliativos. São habilidades essenciais ao enfermeiro, no âmbito da comunicação, para o 

estabelecimento de uma relação terapêutica efetiva: 

a) Domínio da comunicação não verbal, cuidados espirituais, técnicas avançadas de curativos e 

gerenciamento em enfermagem. 

b) Domínio da comunicação interpessoal verbal e não verbal, da escuta terapêutica, empatia e toque 

afetivo. 

c) Escuta terapêutica, manejo da dor do paciente, medidas de conforto e higiene e domínio de 

passagem do PICC. 

d) Empatia, capacidade de identificação das necessidades emocionais e espirituais do paciente, 

cuidados com ostomias e com cateteres venosos centrais. 

e) Escuta atenta e reflexiva, domínio da comunicação verbal, empatia e coleta de exames laboratoriais. 
 

15. (Residência/USP/2021) Idoso, em cuidados paliativos por câncer de pulmão, é levado para o 

pronto atendimento por sua filha, pois apresenta dor torácica intensa e desconforto respiratório. A 

filha comunica à equipe de saúde que o pai não quer ser intubado e deseja apenas alívio da dor. O 

enfermeiro, ao ter conhecimento do caso, encaminha-o para quarto reservado e, durante o 

atendimento da equipe multiprofissional, é instalada máscara de oxigênio e morfina. Após uma hora, 

o idoso evolui para o óbito. Com base na situação, é correto afirmar que o enfermeiro agiu de forma 

a) imprudente, pois não encaminhou o paciente para sala de emergência, visto que estava em 

insuficiência respiratória. 

b) correta, pois ofereceu todos os cuidados paliativos necessários para assegurar o conforto físico e 

psíquico, respeitando a vontade do idoso e de sua filha. 

c) negligente, pois não soube identificar a gravidade da situação, o que levou o idoso ao óbito. 

d) imprecisa, pois não acionou imediatamente a equipe multidisciplinar para que outras medidas 

fossem realizadas. 

e) insegura, pois não ofereceu os cuidados de conforto e segurança necessários para o idoso e sua filha, 

o que o levou ao óbito. 
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16. (Residência/USP/2021) O paciente com cateter venoso central (CVC) tem risco aumentado de 

infecção de corrente sanguínea associada à via intravenosa. Quais itens devem fazer parte da 

prescrição de enfermagem do paciente com CVC? 

a) Utilizar luvas estéreis, gorro, máscara e avental ao manusear o CVC; realizar curativo estéril em 

inserção do CVC a cada 2 dias, se estiver sujo ou solto. 

b) Utilizar luvas estéreis para instalar medicações no CVC; realizar higiene com clorexidina alcoólica nas 

conexões depois de cada uso. 

c) Monitorar a presença de sinais flogísticos ou exsudato na inserção do CVC; solicitar a troca do CVC a 

cada 7 dias, para segurança do paciente. 

d) Realizar curativo estéril em inserção do CVC sempre que sujo ou solto, ou a cada 7 dias quando 

ocluído com película transparente; monitorar a presença de sinais flogísticos ou exsudato na inserção 

do CVC. 

e) Proteger o sítio de inserção do CVC com plástico ou pano úmido durante o banho; não instalar drogas 

vasoativas no CVC. 

 

17. (Residência/USP/2021) Uma medida corretamente sugerida para a realização de cirurgias seguras 

é: 

a) Estimular a comunicação entre a equipe médica. 

b) Identificar corretamente o paciente, por meio da pulseira. 

c) Orientar o paciente a fazer a marcação do local da intervenção cirúrgica. 

d) Verificar se os procedimentos cirúrgicos estão anotados no quadro cirúrgico. 

e) Checar a lista de verificação após a incisão cirúrgica e na sala de recuperação anestésica. 

 

18. (Residência/USP/2021) Freitas (2011) define que “o processo de envelhecimento populacional se 

inicia com a queda da fecundidade, levando à redução na proporção da população jovem e a um 

consequente aumento na proporção da população idosa”. 

 

Assim, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso definem como população idosa pessoas com 

_______________ ou mais, e que, no Brasil, observa-se um crescimento da população muito idosa, 

que representa os maiores de ______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

a) 65 anos; 85 anos. 

b) 70 anos; 80 anos. 

c) 62 anos; 75 anos. 

d) 60 anos; 80 anos. 

e) 55 anos; 65 anos. 

 

19. (Residência/USP/2021) Por meio da Avaliação Geriátrica Ampla, é possível detectar os “5 Is da 

Geriatria”, sendo eles 

a) instabilidade cerebral, imobilidade, iatrogenias, instabilidade familiar e instabilidade financeira. 

b) instabilidade postural, instabilidade familiar, iatrogenias, incompreensão e ignorância mental. 

c) instabilidade cerebral, incontinências, independência prejudicada, imobilidade e instabilidade 

financeira. 

d) instabilidade postural, incompreensão, imobilidade, instabilidade financeira e incontinência. 

e) instabilidade cerebral, instabilidade postural, imobilidade, incontinências e iatrogenias. 
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20. (Residência/USP/2021) As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, 

gerando os maiores custos com relação a internações hospitalares. Dentre os principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de tais doenças, pode-se citar: 

a) Consumo abusivo de medicamentos. 

b) Consumo social e esporádico de álcool. 

c) Tabagismo. 

d) Realização de atividade física intensa. 

e) Consumo de alimentos com baixo teor de gordura. 

 

21. (Residência/USP/2021) A obesidade é definida como o excesso de peso atribuído ao aumento de 

gordura corporal. Assim, pode-se entender a obesidade como um sinal ou sintoma causado pelo 

a) equilíbrio entre a ingestão e o armazenamento de energia, sendo que este fenômeno é agudo. 

b) desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, sendo que este fenômeno não é agudo. 

c) equilíbrio entre o armazenamento de energia e o gasto calórico, sendo que este fenômeno não é 

agudo. 

d) desequilíbrio entre o armazenamento de energia e o ganho calórico, sendo que este fenômeno é 

agudo. 

e) equilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, sendo que este fenômeno é agudo. 

 

22. (Residência/USP/2021) A hipertensão arterial é uma doença crônica controlável e um importante 

fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois ocorre, nos pacientes 

hipertensos, 

a) aumento da concentração de angiotensina II, um potente vasodilatador que, além de produzir 

hipertensão, provoca diminuição da musculatura lisa. 

b) diminuição da concentração de angiotensina II, um potente vasoconstritor que, além de produzir 

hipertensão, provoca diminuição da musculatura lisa. 

c) aumento da concentração de angiotensina II, um potente vasoconstritor que, além de produzir 

hipertensão, provoca aumento da musculatura lisa. 

d) diminuição da concentração de angiotensina II, um potente vasodilatador que, além de produzir 

hipertensão, provoca aumento da musculatura lisa. 

e) aumento da concentração de angiotensina II, um potente vasodilatador que, além de produzir 

hipertensão, provoca aumento da musculatura lisa. 

 

23. (Residência/USP/2021) No Diabetes Mellitus tipo 2, ocorre a resistência à insulina, que pode ser 

definida como uma condição 

a) exclusivamente adquirida, em que ocorre maior utilização da glicose pelo tecido adiposo em 

resposta ao baixo estímulo insulínico. 

b) exclusivamente genética, em que ocorre menor utilização da glicose pelos tecidos musculares em 

resposta ao estímulo insulínico. 

c) genética ou adquirida, em que ocorre maior utilização da glicose pelo tecido adiposo em resposta 

ao alto estímulo insulínico. 

d) genética ou adquirida, em que ocorre menor utilização da glicose pelos tecidos em resposta ao 

estímulo insulínico. 

e) exclusivamente adquirida, em que ocorre maior utilização da glicose ao tecido neurológico em 

resposta ao baixo estímulo insulínico. 
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24. (Residência/USP/2021) Uma enfermeira está realizando a admissão de um paciente de 4 anos, que 

foi colocado em quarto privativo em precauções por aerossóis e contato, devido a diagnóstico médico 

de varicela infectada. Pode ser considerado como fator de estresse para a família desse paciente 

a) a hiperatividade e birra do paciente, por ser escolar. 

b) o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais, que demonstra que a equipe 

tem aversão ao paciente. 

c) a permanência em quarto privativo, que pode ser entendido pelo paciente como uma punição. 

d) o fato de o médico não poder examinar o paciente, por estar em isolamento. 

e) a proibição das visitas e acompanhantes, pois criança em isolamento precisa permanecer 

desacompanhada. 

 

25. (Residência/USP/2021) Homem de 65 anos é encaminhado para sala de emergência para 

monitorização cardíaca, após triagem realizada pelo enfermeiro na entrada do Pronto Socorro por 

apresentar dor no peito, percebida como uma sensação de pressão, após caminhada de 200 metros 

em seu quintal plano. É correto afirmar que, pelos sinais e sintomas referidos, esse paciente pode estar 

apresentando 

a) pneumonia. 

b) angina. 

c) asma. 

d) epigastralgia. 

e) fibrilação atrial.
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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. 
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d) impacto da própria morte sobre os outros. 

e) morte associada à antecipação de sofrimento. 

 

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. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

14 

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 45° 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. 
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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. 

 

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: 
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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. 

   

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. 
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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: 

 

 
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%. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

19 

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. 

 

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 30° a 

45°, 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.  
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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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Residência Multiprofissional/UFF/2021 
 

1. (Residência/UFF/2021) A implantação do Acolhimento e Classificação de Risco das gestantes nas 

maternidades, passa pela articulação dos seguintes movimentos de mudanças: 

a) classificação por parte do médico, do enfermeiro obstetra ou obstetriz da gravidade clínica da gestante, 

devendo-se, porém, assegurar a ordem de chegada ao serviço de modo a satisfazer a usuária. 

b) estabelecimento de prioridades por ordem de chegada para atendimento a cidadania da mulher e 

satisfação da usuária e posterior avaliação da gravidade clínica.  

c) atendimento médico ou do enfermeiro obstetra para classificação da gravidade clínica, por ordem de 

chegada, fazendo com que a usurária seja imediatamente assistida.  

d) atendimento médico, do enfermeiro obstetra, ou de obstetriz em tempo oportuno, abandonando a 

lógica da ordem de chegada e de acordo com a sua gravidade clínica. 

 

2. (Residência/UFF/2021) Entre as síndromes hipertensivas na gestação, o quadro que caracteriza a 

hipertensão gestacional é: 

a) o aumento da pressão arterial que ocorre após a 20ª semana de gestação, mais frequentemente perto 

do parto ou no puerpério imediato, sem proteinúria.  

b) o aparecimento de hipertensão e proteinúria (300mg ou mais de proteína em urina de 24h), após 20 

semanas de gestação, em gestante previamente normotensa. 

c) o registro de estado hipertensivo anterior ao início da gestação no período que precede a 20ª semana 

de gravidez ou além de doze semanas após o parto.  

d) elevação aguda da PA, à qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função 

hepática em gestantes com idade gestacional acima de 20 semanas. 

 

3. (Residência/UFF/2021) Assinale a indicação absoluta de realização de cesarianas. 

a) Situação fetal transversa. 

b) Gestante com HIV positivo com baixa carga viral. 

c) Descolamento prematuro de placenta com 28 semanas. 

d) Feto não reativo em trabalho de parto. 

 

4. (Residência/UFF/2021) Conforme orientação do Ministério da Saúde (2012), no seu manual 

“Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: 

norma técnica”, a primeira escolha na anticoncepção de emergência, após violência sexual, deve ser de 

a) AHOC com 0,05 mg de etinil-estradiol e 0,25 mg de levonorgestrel por comprimido com dois 

comprimidos a cada 12 horas por um dia.  

b) levonorgestrel de 1,5 mg em dose única.  

c) AHOC com 0,03 mg de etinil-estradiol e 0,15 mg de levonorgestrel por comprimido, com quatro 

comprimidos a cada 12 horas por um dia.  

d) levonorgestrel de 0,75 mg em dose única. 

 

5. (Residência/UFF/2021) De acordo com o Ministério da Saúde (2012), no seu manual “Prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica”, 

a anticoncepção de emergência em adolescentes, após a violência sexual, deve ser administrada, tão logo 

quanto possível, no prazo máximo de 

a) dois dias.    b) três dias.    c) quatro dias.  d) cinco dias. 
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6. (Residência/UFF/2021) O manual “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes: norma técnica” recomenda, em situação absoluta, a profilaxia pós-

exposição sexual ao HIV nos casos de 

a) penetração oral com ejaculação.  

b) violência sexual com penetração vaginal e/ou anal desprotegida, sofrida há menos de 72 horas.  

c) violência sexual sofrida há mais de 72 horas.  

d) abuso sexual crônico pelo mesmo agressor. 

 

7. (Residência/UFF/2021) O Ministério da Saúde (2012), no seu manual “Prevenção e tratamento dos 

agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica”, refere que, para 

adolescentes vítimas de violência sexual, o esquema de primeira escolha para profilaxia anti-HIV deve ser 

composto por: 

a) zidovudina, lamivudina e lopinavir/ritonavir.   

b) tenofovir, lamivudina e ritonavir.  

c) lamivudina e lopinavir/ritonavir.  

d) zidovudina, tenofovir, lamivudina e ritonavir. 

 

8. (Residência/UFF/2021) A trombocitopenia pode ser resultante de inúmeros fatores, dentre os quais, 

encontra-se: 

a) a destruição diminuída pelo sequestro de plaquetas em um baço aumentado. 

b) a produção aumentada pelo uso de álcool. 

c) o consumo diminuído pela coagulação intravascular disseminada.  

d) a produção diminuída pela quimioterapia. 

 

9. (Residência/UFF/2021) As malignidades hematopoiéticas são frequentemente classificadas em função 

das células envolvidas. Diante desses quadros, em relação as leucemias podemos afirmar que 

a) a leucemia mieloide aguda é a mais comum entre as não linfocíticas e tem pontencial de cura.  

b) pacientes idosos com leucemia mieloide aguda apresentam bom prognóstico.  

c) ocorre, na leucemia mieloide aguda, uma redução de células blásticas imaturas.  

d) febre e infecções são resultantes da trombocitopenia na leucemia mieloide aguda. 

 

10. (Residência/UFF/2021) A leucemia linfocítica crônica é uma malignidade que contrasta com as formas 

agudas da leucemia, pois muitas de suas células são plenamente maduras. Diante disso, pode-se afirmar 

que: 

a) a doença tem como causa mais comum a mutação de linfócito T. 

b) a doença deriva tipicamente de um clone maligno de linfócito B.  

c) a reduzida prevalência do antígeno de superfície CD52 é comum na Leucemia Linfocítica Crônica.  

d) a presença de sintomas B, como febre, ganho de peso e anosmia, são passíveis de desenvolvimento. 

 

11. (Residência/UFF/2021) Dentre os diagnósticos de enfermagem paro paciente com leucemias agudas, 

assinale a opção que contempla os diagnósticos prioritários. 

a) Diarreia e mucosa oral prejudicada.  

b) Risco de infecção e risco de sangramento.  

c) Risco de infeção e déficit de autocuidado  

d) Mobilidade física prejudicada e risco de sangramento. 
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12. (Residência/UFF/2021) De acordo com os destaques das diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar 

(RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de 2020, da American Hearth Association, os 

ritmos chocáveis são 

a) taquicardia ventricular com pulso e fibrilação ventricular.  

b) assistolia e atividade elétrica sem pulso.  

c) atividade elétrica sem pulso e fibrilação ventricular.  

d) fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. 

 

13. (Residência/UFF/2021) De acordo com os destaques das diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar 

(RCP) e atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de 2020, da American Hearth Association, a 

cadeia de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar consiste nas seguintes fases: 

a) acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação 

avançada; cuidados pós PCR e recuperação.  

b) reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta 

qualidade; desfibrilação; cuidados pós PCR e recuperação.  

c) acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; cardioversão; ressuscitação 

avançada; cuidados pós PCR e recuperação. 

d) reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta 

qualidade; cardioversão; cuidados pós PCR e recuperação. 

 

14. (Residência/UFF/2021) Antes de receber a terapia trombolítica com t-PA, a fim de mensurar a 

gravidade do acidente vascular encefálico isquêmico, o paciente deve ser avaliado a seguinte ferramenta 

padronizada: 

a) Escala de Coma de Glasgow.  

b) Escala de Sedação-Agitação de Richmond.  

c) Escala de Sedação de Ramsay.  

d) National Institutes os Health Stroke Scale (NIHSS). 

 

15. (Residência/UFF/2021) Sobre o tratamento com a terapia trombolítica no acidente vascular encefálico 

de origem isquêmica com o t-PA, o período recomendado para infusão da medicação recomendado é de 

três horas, podendo se estender para: 

a) quatro horas e meia.  

b) seis horas.  

c) 12 horas.  

d) 24 horas. 

 

16. (Residência/UFF/2021) No que se refere às características das queimaduras de segundo grau 

(espessura parcial), de acordo com a profundidade, é comum encontrarmos os seguintes aspectos: 

a) cor negra ou carbonizada.  

b) formação de bolhas, com base avermelhada mosqueada; ruptura da epiderme; superfície exsudativa; 

edema.  

c) cor avermelhada, empalidecendo com a pressão; seca; edema mínimo ou ausente com possíveis bolhas. 

d) seca; cor branco-pálida, marrom-avermelhada, coriácea ou carbonizada; vasos coagulados podendo ser 

visíveis; edema. 
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17. (Residência/UFF/2021) Os fixadores externos são utilizados para tratar fraturas abertas com lesão de 

tecidos moles. Dentre os cuidados de enfermagem ao paciente com fratura exposta de tíbia, tratado com 

esse dispositivo, destaca-se 

a) monitorar estado neurovascular do membro a cada duas a quatro horas, avaliando local quanto a 

vermelhidão e dor.  

b) manter o membro abaixado, após aplicação do fixador, facilitando a circulação.  

c) estimular a deambulação no pós-operatório imediato, prevenindo a atrofia muscular.  

d) ajustar as pinças nas estruturas do fixador, quando necessário. 

 

18. (Residência/UFF/2021) O paciente se encontra na Unidade de Terapia Intensiva com quadro de 

hipertensão intracraniana (HIC). Para ser mensurada a pressão de perfusão cerebral (PPC), o paciente 

deverá estar com os seguintes dispositivos: 

a) cateter venoso central e cateter de cateter de pressão intracraniana.  

b) cateter de pressão arterial média e cateter de pressão intracraniana.  

c) derivação ventricular externa e cateter de pressão arterial média.  

d) derivação ventricular externa e cateter venoso central. 

 

19. (Residência/UFF/2021) Para a realização da aferição da pressão venosa central, faz-se necessário que 

o cateter esteja localizado na veia 

a) subclávia ou no átrio direito.  

b) jugular ou no átrio direito.  

c) cava ou no átrio direito.  

d) subclávia ou na veia jugular. 

 

20. (Residência/UFF/2021) O diurético osmótico utilizado para desidratar o tecido cerebral e reduzir o 

edema naquela região denomina-se 

a) hidroclorotiazida.       

c) manitol.     

b) furosemida.  

d) espironolactona. 

 

21. (Residência/UFF/2021) No tratamento ao recém-nascido com icterícia neonatal, é comum a utilização 

da fototerapia. As alterações que devem ser observadas e monitoradas, e que estão relacionadas à 

fototerapia são: 

I. hipertermia  

II. hipocalcemia  

III. desidratação 

a) apenas a II está correta.  

b) apenas a III está correta 

c) apenas a II e a III estão corretas.  

d) todas estão corretas. 

 

22. (Residência/UFF/2021) Em casos de crianças com púrpura trombocitopênica idiopática, enfermeiro 

deve orientar a família para o evitar o uso de 

a) ciclofosfamida.  

b) dexametasona.  
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c) ácido acetilsalicílico.  

d) prednisona. 

 

23. (Residência/UFF/2021) De acordo com as análises bioquímicas, o marcador considerado um 

aminoácido, cujo alteração está associada ao desenvolvimento de aterosclerose, denomina-se 

a) homocisteína.  

b) peptídio natriurético cerebral (tipo B). 

c) proteína C reativa.  

d) prostaglandina. 

 

24. (Residência/UFF/2021) Constituem-se em complicações tromboembólicas potenciais pós-operatórias 

a) a embolia pulmonar e o choque.  

b) a trombose venosa profunda e embolia pulmonar.  

c) a trombose venosa profunda e o choque.  

d) o choque e a tromboflebite. 

 

25. (Residência/UFF/2021) Na insuficiência cardíaca direita, observasse congestão nos tecidos periféricos 

e vísceras. Clinicamente os pacientes podem apresentar 

a) hepatoesplenomegalia, edema intersticial pulmonar, ortopneia e oligúria.  

b) angustia respiratória, inapetência, DPOC e vertigem.  

c) ascite, hepatomegalia, anorexia e edema sacral no homem.  

d) edema de membros inferiores, disfunção hepática secundária, dispneia paroxística noturna e 

estertores pulmonares. 

 

26. (Residência/UFF/2021) As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam, globalmente, as 

principais causas de mortalidade na população. As mais comuns são, além das doenças circulatórias, as 

seguintes: 

a) COVID, diabetes e sífilis.   

b) câncer, diarreia e osteoporose.   

c) câncer, diabetes e doenças renais.  

d) câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

 

27. (Residência/UFF/2021) Indique a opção com os componentes essenciais da vigilância de DCNT 

a) Controle do uso de medicamentos e monitorar idosos.  

b) Monitoramento dos fatores de risco; monitoramento da morbidade e mortalidade específica das 

doenças.  

c) Monitoramento dos fatores de risco, convívio social e mobilidade nos centros urbanos. 

d) Monitoramento dos fatores de risco; monitoramento da natalidade e mortalidade geral das doenças. 

 

28. (Residência/UFF/2021) A crise falciforme deve ser avaliada quanto aos fatores que podem precipitá-

la. Com base nos fatores casuais, os pacientes podem apresentar a seguinte complicação potencial: 

a) acalasia.  

b) sialadenite.  

c) diabetes insipidus.  

d) acidente vascular cerebral. 
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29. (Residência/UFF/2021) As anemias são condições em que a concentração de hemoglobina está abaixo 

do normal e, como consequência disso, a quantidade de oxigênio liberada para os tecidos corporais 

também está diminuída. Elas podem ser classificadas como. 

a) hemolítica, podendo ser causada por deficiência de folato.  

b) hemolítica, podendo ser causada por produção de eritropoetina diminuída.  

c) hipoproliferativa, podendo ser causada por deficiência de ferro.  

d) hipoproliferativa, podendo ser causada por hiperesplenismo. 
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Residência em Enfermagem Saúde Coletiva/UFF/2021 
 

1. (Residência/UFF/2021) De acordo com a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, são 

consideradas diretrizes da Atenção Básica: 

a) Regionalização e Hierarquização; Territorialização e Adstrição; População Adscrita; Longitudinalidade 

do cuidado; Transversalidade; Dissociabilidade de gestão e Coordenação do cuidado e Controle Social. 

b) Regionalização e Hierarquização; Territorialização e Adstrição; População Adscrita; Longitudinalidade 

do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação das redes e Participação da comunidade. 

c) Universalidade, Integralidade, Equidade, Controle Social, Hierarquização e Regionalização. 

d) Hierarquização e redes de cuidado; Territorialização; População Adscrita; Longitudinalidade do 

cuidado; Transversalidade; Controle Social e Coordenação do cuidado. 

 

2. (Residência/UFF/2021) Segundo a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, a atenção básica é 

definida como: 

a) Ações de saúde individuais e coletivas de abordagem generalista e especializada. 

b) Área do conhecimento multidisciplinar construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas 

ciências biomédicas e pelas ciências sociais. Dentre outros, tem por objetivo investigar os determinantes 

da produção social das doenças com o fito de planejar a organização dos serviços de saúde. 

c) A Atenção Secundária atua no atendimento ambulatorial especializado, como suporte à Atenção 

Primária à Saúde, e em casos que não são de urgência e emergência (Atenção Especializada - hospitais). 

É interpretada por muitos como nível de média complexidade. 

d) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 

saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária”. 

 

3. (Residência/UFF/2021) Podemos citar como atribuição específica do profissional enfermeiro na 

Estratégia de Saúde da Família:  

a) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos 

de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico do usuário, proposto pela referência. 

b) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.  

c) estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 

da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.  

d) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário. 

 

4. (Residência/UFF/2021) Identifique, dentre as opções a seguir, a enfermidade definida como "Infecção 

viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global, podendo o mesmo 

indivíduo contraí-la várias vezes ao longo da vida". 

a) Sars-CoV-2.  b) Sarampo.  c) Meningite.  d) Influenza sazonal. 

 

5. (Residência/UFF/2021) Sobre a Meningite Meningocócica, assinale a afirmativa correta.  

a)  uma infecção bacteriana aguda grave, que tem como seu agente etiológico a Neisseria meningitidis 

(meningococo).  
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b) desencadeada pelo contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias e pelo material 

contaminado de sangue de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.  

c) A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque 

do aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro.  

d) Nenhuma das opções está correta. 

 

6. (Residência/UFF/2021) Todas as opções apresentam condições e fatores de risco a serem considerados 

para possíveis complicações da COVID-19, exceto: 

a) pessoas pretas ou pardas.  

b) idade igual ou superior a 60 anos; tabagismo; obesidade; miocardiopatias de diferentes etiologias 

(insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.).  

c) hipertensão arterial; pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC).  

d) imunodepressão e imunossupressão. 

 

7. (Residência/UFF/2021) Em relação a COVID 19, aponte os casos que devem ser notificados.  

a) Indivíduos assintomáticos que tiverem contato com casos confirmados de COVID-19 

b) Indivíduos com diagnóstico de SG, de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG, independente da 

hospitalização, que atendam à definição de caso.  

c) Indivíduos sem confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de infecção recente por 

COVID-19, com tosse e febre.  

d) Indivíduos que vieram de países que estão vivenciando a segunda onda da pandemia. 

 

8. (Residência/UFF/2021) Em outubro de 2016, o Ministério da Saúde admitiu que o país enfrentava uma 

epidemia de sífilis. No Rio de Janeiro, a SMS atribuiu o aumento de casos ao aumento da cobertura dos 

serviços de atenção primária. Sobre as atribuições das equipes de saúde da família no manejo da sífilis. 

Nessa situação, indique a ação da equipe de saúde da família que poderia estar associada a esse aumento 

no número de casos notificados.  

a) Ausência de políticas preventivas ofertadas à população cadastrada nas equipes de saúde da família. 

b) Oferta adequada de tratamento aos casos confirmados e seus familiares.  

c) Realização testes rápidos nas unidades de Saúde da Família. 

d) nenhuma dessas opções. 

 

9. (Residência/UFF/2021) Sobre a atenção à hipertensão arterial e diabetes mellitus, aponte a opção 

correta. 

a) O diabetes é um estado hipoglicêmico crônico, acompanhado de complicações agudas e crônicas, que 

podem incluir dano, disfunção ou falência de órgãos, especialmente de rins, nervos, coração e vasos 

sanguíneos. 

b) São doenças crônicas não transmissíveis altamente prevalentes, de baixo custo social e pequeno 

impacto na morbimortalidade da população brasileira e do mundo. 

c) A identificação precoce e oferta de assistência, o acompanhamento adequado aos portadores de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus e o estabelecimento do vínculo com as unidades básicas de saúde 

são elementos imprescindíveis para o sucesso do controle desses agravos. 

d) O diabetes está associado à dor, ansiedade, inconveniência e menor qualidade de vida que afeta os 

doentes e suas famílias, contudo, no geral, não ocasiona custos financeiros elevados ao sistema. 
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Residência em Enfermagem Obstétrica/UFF/2021 
 

1. (Residência/UFF/2021) A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da 

morbimortalidade materna e infantil, considerando que 

a) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados. 

b) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso 
e para que os bebês sejam adequadamente amamentados. 

c) aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos 
anticoncepcionais. 

d) aumenta o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária. 
 

2. (Residência/UFF/2021) O acompanhamento pré-concepcional deve incluir anamnese e exame físico, 

com exame ginecológico completo, além de alguns exames laboratoriais. Dentre as ações específicas 

quanto aos hábitos e estilo de vida preconizadas pelo Ministério da Saúde incluem-se: 

a) orientações quanto ao uso de medicamentos e, interrupção de drogas que tenham efeitos sobre o feto.  

b) orientação nutricional visando à redução de peso da mãe, além da adoção de práticas alimentares 
saudáveis.  

c) orientações sobre os riscos do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas alcoólicas e outras drogas.  

d) administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, para a prevenção de defeitos 
congênitos do tubo neural, especialmente nas mulheres renais crônicas (5 mg, VO/dia, durante 60 a 90 
dias antes da concepção).  
 

3. (Residência/UFF/2021) Considera-se a unidade básica de saúde como a porta de entrada da gestante 

no sistema de saúde proporcionando um cuidado longitudinal e continuado. A integralidade do cuidado 

aliado a ferramentas de gestão em saúde permite uma assistência multiprofissional em um trabalho 

integrado das equipes da unidade básica contribuindo para a solução dos problemas enfrentados pelas 

usuárias do serviço. Dessa forma, é correto afirmar que integralidade 

a) traduz-se a capacidade de desenvolver ações de promoção e proteção à saúde restritas á unidade 
básica do território.  

b) é a capacidade de aliar demanda espontânea e a demanda programada, numa articulação entre os 
programas de saúde estruturados priorizando o planejamento determinado pelo nível central.  

c) implica em articular as ações de caráter estritamente individual considerando a necessidade da 
gestante.  

d) significa a capacidade de integrar os trabalhos disciplinares dos diversos profissionais das equipes com 
objetivo de poder ampliar os efeitos das ações em saúde propostas.  
 

4. (Residência/UFF/2021) Palpação obstétrica e medida da altura uterina (AU) são técnicas que objetivam 

identificar o crescimento fetal, permitindo diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação 

entre a altura uterina e a idade gestacional, bem como possibilita a identificação da situação e a 

apresentação fetal. A técnica de palpação abdominal é conhecida como manobra de 

a) McRoberts.  

b) Leopold.  

c) Jacob Dublin.  

d) Valsalva.  
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5. (Residência/UFF/2021) Os direitos sexuais e reprodutivos são reconhecidos em leis nacionais e 

internacionais e representam ponto importante na pauta governamental. A garantia das diretrizes 

preconizadas pela Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos tem sido foco 

também do controle social pois o reconhecimento da universalidade dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos garantidos pelo Estado. Assim todos os instrumentos a seguir são considerados marcos 

legais regulatórios nacionais dos direitos sexuais e reprodutivos, exceto: 

a) Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Estatuto da Criança e do Adolescente e a 
Constituição Federal de 1988.  

b) Constituição Federal de 1988, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher/MS/2004 e 
Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos/MS/2005.  

c) Lei nº 9.263/1996, que regulamenta o planejamento familiar, Constituição Federal de 1988 e Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher/MS/2004.  

d) Constituição Federal de 1988, Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos 
Reprodutivos/MS/2005 e Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher.  
 

6. (Residência/UFF/2021) O planejamento reprodutivo pode ser realizado pelo homem e pela mulher, 

independentemente da constituição familiar, e destaca o direito de planejar a vida de acordo com as 

necessidades de cada um, sendo importante por contribuir para a prática sexual mais saudável pois 

a) permite o controle da natalidade.  

b) evita o ciclo da pobreza com gestações indesejáveis.  

c) possibilita o espaçamento dos nascimentos e a recuperação do organismo da mulher após o parto, 
melhorando as condições que ela tem para cuidar dos filhos e para realizar outras atividades.  

d) ajuda a prevenir a sífilis congênita. 

 
7. (Residência/UFF/2021) Analise o quadro e marque, em seguida, a opção correta sobre as condutas à 

gestante e risco para SARS CoV-2. 

 

 
 

a) Mulheres com parâmetro sensório em Alerta e frequência cardíaca entre 50 e 59 bpm devem ser 
hospitalizadas para acompanhamento.  

b) Mulheres com dois sinais de alerta amarelo têm risco aumentado de evolução desfavorável e, portanto, 
merecem cuidado diferenciado.  
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c) Gestantes que apresentam PA Sistólica de 111mmHg e PA diastólica de 39mmHg têm aumentado o 
sinal de alerta para SARS CoV 2 e devem receber cuidado diferenciado.  

d) Toda gestante que apresentar alterações de frequência respiratória entre 12 a 15 rpm devem ser 
acompanhadas pois apresentam sinais de alerta para infecção por SARS CoV2.  
 

8. (Residência/UFF/2021) Dentre as opções a seguir, indique aquela que apresenta fator de risco que 

veda a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica. 

a) Macrossomia fetal.  

b) Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado.  

c) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas.  

d) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas.  
 

9. (Residência/UFF/2021) Você atende uma gestante que se encontra no final do segundo e início do 

terceiro trimestre de gestação, referindo o seguinte quadro clínico: sangramento indolor, autolimitado e 

presença de sangramento sentinela. Dessa forma, você conclui que ela pode estar apresentando sinais de 

a) placenta prévia.  

b) descolamento prematuro da placenta.  

c) uma migração placentária apenas.  

d) sangramento retro placentário.  
 

10. (Residência/UFF/2021) Entre as opções abaixo, apenas uma está correta em relação aos primeiros 

cuidados de enfermagem a gestante com descolamento prematuro da placenta. Assinale-a. 

a) Inicia-se pela avaliação da idade gestacional, vitabilidade e mobilidade fetal, verificando-se os 
batimentos cardiofetais.  

b) Começa-se pela aferição de sinais vitais com medidas iniciais das manobras de reanimação, verificando-
se se vias aéreas estão pérvias e checando-se respiração e circulação.  

c) Inicia-se pelo preparo do centro cirúrgico obstétrico, manobras de Leopold, exame especular e 
cardiotocografia.  

d) Começa-se com manobras de Leopold, testando-se alterações posturais da pressão e avaliando-se a 
dinâmica uterina.  
 

11. (Residência/UFF/2021) O Ministério da Saúde afirma que o conceito de infecção puerperal está 

diretamente ligado ao de morbidade febril puerperal, que é a temperatura de, no mínimo, 38°C durante 

dois dias quaisquer, dos primeiros 10 dias pós-parto, excluindo-se as 24 horas iniciais. Entre os principais 

fatores de risco, citamos: 

a) ruptura prematura das membranas ovulares.  

b) parto abrupto.  

c) síndrome hemorrágica.  

d) infecções urinarias de repetição.  
 

12. (Residência/UFF/2021) No protocolo do Ministério da Saúde acerca da classificação de risco e 

acolhimento, os parâmetros de avaliação dos sinais vitais em gestantes e puérperas envolvem alteração 

a) nos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica e frequência cardíaca.  

b) da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da pressão sistólica.  

c) nos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica e frequência respiratória.  

d) da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da temperatura corporal.  
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13. (Residência/UFF/2021) Se uma mulher busca orientação ou assistência em uma maternidade ou 

unidade de parto extra, peri ou intra-hospitalar e não está em trabalho de parto estabelecido (≤ 3 cm de 

dilatação cervical) a conduta preconizada é 

a) orientar e considerar as contrações dolorosas esparsas, comunicar que ainda não está em trabalho de 
parto, providenciar cardiotocografia e ultrassonografia.  

b) considerar que a mulher pode estar tendo contrações dolorosas, sem mudanças cervicais, e, embora 
ainda não esteja em trabalho de parto ativo, oferecer apoio e alívio da dor se necessário.  

c) hospitalizar a mulher, oferecendo apoio individual e alívio da dor se necessário, puncionar veia 
periférica e deixá-la em observação para controle das contrações.  

d) encorajar e aconselhar a mulher a retornar para casa, não considerar as contrações dolorosas esparsas 
e dores e nem a distância entre a unidade hospitalar e a residência, pois ela não está em trabalho de 
parto.  
 
14. (Residência/UFF/2021) No sentido de monitorar o primeiro período do trabalho de parto fisiológico, 

deve-se registrar o seguinte: 

a) exame vaginal de duas em duas horas.  

b) temperatura e PA de duas em duas horas.  

c) frequência respiratória e cardíaca de quatro em quatro horas.  

d) frequência das contrações uterinas e cardíaca de uma em uma hora.  
 

15. (Residência/UFF/2021) Pode-se caracterizar como diferença entre a fase inicial ou passiva e a fase 

ativa do parto no segundo período do trabalho de parto: 

a) Na fase inicial, há dilatação total do colo sem a sensação de puxo involuntário.  

b) Na fase ativa, há dilatação total do colo sem a visibilidade da cabeça do bebê.  

c) Na fase inicial, não se vê a cabeça do bebê, mas a mulher tem a sensação de puxo involuntário.  

d) Na fase ativa, tem-se a sensação do puxo involuntário, mas não há dilatação total do colo.  
 

16. (Residência/UFF/2021) A conduta fisiológica no terceiro período do parto envolve um conjunto de 

cuidados que inclui os seguintes procedimentos: 

a) coloca-se a puérpera em decúbito dorsal, clampea-se o cordão no primeiro minuto e realiza-se 
massagem vigorosa em fundo de útero para assegurar a involução uterina.  

b) utiliza-se uterotônicos de rotina para impedir hemorragia pós-parto e realiza-se massagem vigorosa em 
fundo de útero para assegurar a involução uterina.  

c) descartar o uso de uterotônicos de forma rotineira e clampear o cordão depois que parar a pulsação, 
devendo a expulsão da placenta ocorrer por esforço materno.  

d) posteriormente ao nascimento e clampear o cordão depois que parar a pulsação, realizando-se 
manobras de tração no cordão umbilical para facilitar a dequitação placentária.  
 

17. (Residência/UFF/2021) A Covid-19 não é indicação para alterar a via de parto e a cesariana será 

realizada por indicações obstétricas padrão. Assim, é correto afirmar que 

a) o uso de misoprostol e ocitocina de maneira concomitante para indução do parto, nesses casos, pode 
ser indicado.  

b) é recomendável realizar a cesariana com 39 semanas de gestação para imediatamente se restabelecer 
a função pulmonar materna, reduzida pela COVID-19.  

c) é fundamental aumentar a ingesta hídrica para favorecer a hidratação agressiva à gestante  

d) a cesariana pode piorar a condição materna, portanto, deve-se priorizar todas as tentativas clínicas 
antes de indicá-la.  
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18. (Residência/UFF/2021) Com as modificações circulatórias no pós-parto, os estímulos ao movimento 

devem ser favorecidos e os membros inferiores devem ser avaliados diariamente. Como enfermeiro você 

precisa ficar atento à 

a) redução de edemas com massagens em membros inferiores.  

b) manutenção da mulher em repouso o maior tempo possível.  

c) presença de edemas, dor e hiperemia local.  

d) presença de hematomas, edema e calor local.  
 
19. (Residência/UFF/2021) Em relação à anamnese materna, existem condições que estão associadas ao 

maior risco de necessidade de reanimação. São exemplos de fatores antenatais que estão associados à 

reanimação neonatal: 

a) bradicardia fetal; padrão anormal de frequência cardíaca fetal; anestesia geral.  

b) cesariana de emergência; uso de fórceps ou extração à vácuo; apresentação não cefálica.  

c) idade <16 anos ou >35 anos; diabetes; ausência de cuidado pré-natal.  

d) rotura prolongada de membranas (>18 horas antes do parto); trabalho de parto prolongado (>24 
horas); líquido amniótico meconial.  
 
20. (Residência/UFF/2021) Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, a mãe com o RN deve 
ir para o alojamento conjunto, que é um local dentro da maternidade que permite que eles fiquem juntos 
24 horas por dia até a alta hospitalar. O alojamento conjunto possui todas as vantagens descritas a seguir, 
exceto uma. Identifique-a. 
a) Humaniza-se o atendimento do binômio mãe-filho e sua família.  

b) Possibilita-se que os bebês durmam menos devido à presença contínua da mãe, que fica mais alerta 
para o aleitamento materno.  

c) Promove-se o aleitamento materno.  
d) Propicia-se a troca de experiências com outras mães quando compartilham o mesmo quarto, em 
especial com mães mais experientes que também estão cuidando dos seus filhos.  
 
21. (Residência/UFF/2021) Com relação à violência, assinale a opção correta. 

a) Toda e qualquer atitude que afeta a saúde e afeta a imagem provocando danos à autoestima, à 
identidade e alterações hematológicas é considerada violência psicológica.  

b) A violência de gênero expressa-se na autonomia do sujeito que reage às formas de dominação, 
opressão e crueldade nas relações de homens e mulheres, em geral é sofrida por mulheres.  

c) Considera-se violência estrutural ou social aquela que faz referência às diferentes formas de 
manutenção das estruturas de desigualdades sociais, culturais, e ainda de gênero, reforçando padrões de 
fome e miséria contribuindo para a exploração das pessoas.  

d) A violência coletiva caracteriza-se por distinção, exclusão ou restrição individual na tentativa de afetar 
direitos humanos e liberdades fundamentais nas áreas política, econômica, social e cultural.  
 

22. (Residência/UFF/2021) No Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças ao ano, das quais 98% em 

hospitais. Sabe-se que a maioria delas nasce com boa vitalidade, entretanto, manobras de reanimação 

podem ser necessárias de maneira inesperada. O preparo para atender o RN na sala de parto inclui 

necessariamente todos os itens a seguir, exceto 

a) presença de vacinas.  

b) realização de anamnese materna.  

c) disponibilidade do material para atendimento.  

d) presença equipe treinada em reanimação neonatal.  
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23. (Residência/UFF/2021) Imediatamente após o nascimento, a determinação da necessidade de 

reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de dois sinais. São eles: 

a) presença de mecônio e secreção nasal.  

b) respiração e frequência cardíaca (FC).  

c) respiração e presença de eliminações vesicointestinais.  

d) frequência cardíaca e cor do RN.  
 
24. (Residência/UFF/2021) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as recomendações para 

assistência ao recém-nascido com boa vitalidade ao nascer, na sala de parto, tendo a mãe com COVID-19 

suspeita ou confirmada, são: 

a) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e aspiração nasogástrica.  

b) ausculta cardíaca e contato imediato pele a pele.  

c) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e secagem do recém-nascido.  

d) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e contato imediato pele a pele.  
 
25. (Residência/UFF/2021) A asfixia pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxemia tecidual, 

diminuição da contratilidade miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca. A ventilação 

adequada reverte esse quadro na grande maioria dos casos. É necessário lembrar que a massagem 

cardíaca, por diminuir a eficácia da ventilação, só deve ser iniciada quando a expansão e a ventilação 

pulmonares estiverem bem estabelecidas. Assim, identifique a opção que apresenta procedimentos a 

serem descartados durante a massagem cardíaca. 

a) Com a melhora do RN, isto é, quando ele, após ventilação acompanhada de massagem cardíaca, 
apresentar frequência cardíaca acima de 60 bpm, interrompe-se apenas a massagem cardíaca. 
b) A massagem cardíaca só deve ser iniciada se, após 30 segundos de ventilação com oxigênio 
suplementar, o RN apresentar ou persistir com frequência cardíaca inferior a 60 bpm.  

c) A massagem cardíaca e ventilação são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 3:1, 
ou seja, três movimentos de massagem cardíaca para um movimento de ventilação, com uma frequência 
de 120 eventos por minuto (90 movimentos de massagem e 30 ventilações).  

d) Quando o RN recebe massagem cardíaca na sala de parto e necessita de intubação, é adequado 
transportá-lo para a UTI neonatal em incubadora de transporte e proceder sua intubação na unidade 
neonatal.  
 
26. (Residência/UFF/2021) Os reflexos primitivos característicos do RN devem ser avaliados, pois podem 

trazer informações importantes sobre seu estado de saúde. São diversos os reflexos primitivos 

encontrados no RN, porém não há necessidade de avaliação de todos durante o exame físico rotineiro do 

RN a termo. Os reflexos primitivos que habitualmente devem ser avaliados são: 

a) sucção, deglutição, preensão, marcha, cutâneo-plantar e moro.  

b) sucção, respiração, preensão, marcha, cutâneo-plantar e moro.  

c) respiração, voracidade, preensão, marcha, cutâneo-plantar e moro.  

d) sucção, voracidade, preensão, marcha, cutâneo-plantar e moro.  
 
27. (Residência/UFF/2021) O transporte neonatal pode se tornar um risco a mais para o recém-nascido 

criticamente doente e, por isso, deve ser considerado como uma extensão dos cuidados realizados na 

unidade hospitalar. A responsabilidade pela indicação desse tipo de transporte é da equipe que presta 

assistência ao recém-nascido na unidade de origem. Em relação ao transporte seguro neonatal inter ou 

intra-hospitalar, assinale a opção correta. 
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a) Mesmo em caso de risco iminente de vida, o profissional não está autorizado a transferir o neonato 
sem a autorização prévia do responsável.  

b) A principal indicação para o transporte inter-hospitalar é quando o recém-nascido apresenta 
dificuldade na amamentação, visto que ele precisa ser amamentado para se manter vivo.  

c) A equipe de transporte deve ter, de preferência, um pediatra ou neonatologista, acompanhado por um 
técnico de enfermagem ou por um enfermeiro que tenha conhecimento e prática no cuidado ao recém-
nascido. 
d) O transporte aéreo neonatal é ideal quando envolve longas distâncias, devido a rapidez, pouca 
vibração, pouco ruído, iluminação adequada e espaço suficiente para a monitorização e a manipulação do 
recém-nascido, não apresentando nenhum tipo de desvantagem, pois a aceleração nas decolagens e a 
desaceleração durante os pousos não causam nenhum malefício para o recém-nascido.  
 

28. (Residência/UFF/2021) Para melhor prevenir as infecções hospitalares, é importante conhecer como 

elas ocorrem nas unidades neonatais. Em relação aos fatores de risco para infecção hospitalar que estão 

relacionados ao próprio recém-nascido, assinale a opção correta. 

a) O peso ao nascer, a defesa imunológica diminuída, a alteração da microbiota bacteriana são fatores de 
risco para infecção hospitalar.  

b) A ocorrência de infecção no recém-nascido não tem relação com as condições locais onde o mesmo foi 
assistido.  

c) A presença de anomalias congênitas complexas favorece o desenvolvimento de infecções neonatais.  

d) A ocorrência de infecção a partir da colonização do recém-nascido não depende do seu grau de 
imunidade, da virulência do micro-organismo e do inóculo do patógeno que lhe é imposto.  
 

29. (Residência/UFF/2021) Com relação à infecção por SARS-CoV-2, assinale a opção correta. 

a) Para o feto, o aumento da pós maturidade é a principal consequência da infecção.  

b) A hipertermia pode provocar mudanças que aumentam o risco de anomalias congênitas.  

c) As gestantes infectadas por SARS-CoV-2 têm menor chance de hospitalização, admissão em unidade de 
terapia intensiva e ventilação mecânica devido as alterações gravídicas que contribuem para a melhora 
da a resposta imunológica.  

d) A triagem para a infeção por SARS-CoV-2 somente deve ser realizada para gestantes que tiveram 
contato com pacientes positivos para a doença.  
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RESMULTI - CE/2021 
 

1. (RESMULTI - CE/2021) Adulto de 40 anos, obeso, internado há 3 dias na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) por COVID-19. Equipe médica solicitou que o mesmo fosse colocado em prona no intuito de otimizar 

a ventilação. Considerando os aspectos relativos à segurança do paciente e redução do risco de úlceras 

por pressão, assinale o item correto.  

a) Posicionar a cama em trendelemburg evitando risco de aspiração.  

 b) Proteger locais de maior pressão instalando coxins nas áreas da face, abdome, pelve e joelhos para 

evitar fricção e cisalhamento.  

 c) Manter um dos braços fletido para cima e o outro estendido para baixo, invertendo o posicionamento 

a cada 2 horas para evitar lesões no plexo braquial.  

 e) Alternar lado da cabeça a cada 8 horas para reduzir o edema facial, riscos de lesões do nervo periférico 

e a cegueira decorrente da excessiva pressão sobre a área dos olhos. 

 

2. (RESMULTI - CE/2021) A enfermeira do ambulatório de curativos atende uma paciente de 61 anos, 

apresentando ferida em região maleolar esquerda, além de varizes bilaterais, dermatite ocre, edema, 

endurecimento e hiperpigmentação da pele (paniculite esclerosante) envolvendo panturrilhas, com 

aparência de “garrafa de champanhe invertida”. A partir da avaliação, a enfermeira infere ser uma 

provável lesão do tipo:  

 a) Arterial.  

 b) Venosa.  

 c) Por pressão.  

 d) Neuropática.  

 

3. (RESMULTI - CE/2021) Um paciente internado por síndrome de Fournier é avaliado pelo enfermeiro da 

unidade que, durante o exame físico, identifica edema em região glútea e peripeniana, com abcesso 

drenando exsudato purulento, intenso, fétido e de coloração amarronzada. Qual a opção mais apropriada 

para o manejo tópico após limpeza da região?  

 a) Aplicação de sulfadiazina de prata a 1%.  

 b) Aplicação de ácidos graxos essenciais.  

 c) Instalação de placa de hidrocoloide.  

 d) Aplicação de creme barreira. 

 

4. (RESMULTI - CE/2021) O enfermeiro de unidade de pronto-atendimento recebe um paciente vítima de 

acidente automobilístico e avalia seu nível de consciência, percebendo abertura ocular ao chamado, com 

reatividade pupilar unilateral (esquerda) ao estímulo de luz, verbalizando palavras soltas e localizando 

estímulo de pressão. A pontuação do paciente, de acordo com a escala de coma de Glasgow com resposta 

pupilar (ECG-P), é:  

 a) 9.  

 b) 10.  

 c) 11.  

 d) 12.  

 

5. (RESMULTI - CE/2021) Paciente do sexo feminino, 46 anos, procurou atendimento médico de 

emergência referindo episódio súbito de apreensão intensa, sem causa aparente, acompanhada por 

palpitações, sudorese, tremores, dor no peito, dispneia e sensação de morte. Após avaliação e realização 
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de eletrocardiograma, foi sugerida hipótese diagnóstica de Síndrome do pânico, sendo encaminhada para 

acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Diante do quadro, aponte as condutas de 

enfermagem adequadas.  

 a) Ajudar o cliente a identificar as necessidades contidas nas alucinações e administrar medicamentos 

antipsicóticos.  

 b) Transmitir segurança, permanecer ao lado da pessoa até que ceda o evento e discutir estratégias 

positivas de enfrentamento.  

 c) Utilizar-se de estratégias de comunicação terapêutica centrada na proteção do cliente e buscar suporte 

da família para prevenção de suicídio.  

 d) Deixar claro que você acredita que a pessoa pode mudar, encorajar a pessoa a verbalizar 

detalhadamente seus sentimentos, obsessões e rituais.  

 

6. (RESMULTI - CE/2021) O checklist de Cirurgia Segura da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apresenta uma lista de condutas para serem aplicadas em três momentos cirúrgicos: antes da indução 

anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operação. Indique as ações de 

segurança do paciente a serem realizadas no primeiro momento.  

 a) Identificação da presença de alergias, do risco de via aérea difícil e do risco de perda sanguínea.  

 b) Identificação do paciente, confirmação dos membros da equipe cirúrgica e profilaxia antimicrobiana.  

 c) Confirmação da cirurgia, contagem final de instrumentais e compressas e avaliação do acesso venoso.  

 d) Identificação do paciente, nome correto do procedimento e confirmação dos indicadores de 

esterilização.  

 

7. (RESMULTI - CE/2021) A prevenção de lesões de pele é um cuidado de enfermagem indispensável na 

assistência perioperatória. O uso de escalas preditoras de lesão por pressão é indicado para identificação 

do risco e garantia de assistência segura e de qualidade. Qual escala é recomendada para avaliação de 

risco de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico?  

a) ELPO.  

b) Norton.  

c) Braden.  

d) Waterlow.  

 

8. (RESMULTI - CE/2021) Paciente, sexo masculino, 62 anos, em pós-operatório imediato de 

pancreatoduodenectomia, foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva Pós-operatória (UTI-PO) 

apresentando hipotermia ao monitor. Qual conduta fornece melhores resultados para o controle 

adequado da temperatura corporal? 

a) Uso de compressas úmidas aquecidas. 

b) Sistema de ar forçado aquecido (manta térmica). 

c) Aumento da temperatura ambiental acima de 30° C. 

d) Administração de soluções de infusão venosa aquecida acima de 38° C.  

 

9. (RESMULTI - CE/2021) Uma paciente é encaminhada à consulta de enfermagem para ser orientada 

quanto aos cuidados para início de terapia insulínica prescrita. Sobre as práticas seguras para o preparo e 

aplicação de insulina, assinale a alternativa correta.  

 a) Para minimizar o risco de erro de aspiração da dose, as seringas para aplicação de insulina devem ter a 

graduação disposta em mililitros (mL).  

 b) Insulinas humanas (NPH e regular) em uso podem ser mantidas sob refrigeração, entre 2° e 8°C, ou em 

temperatura ambiente, até 30°C.  
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 c) Quando prescritas no mesmo horário, as insulinas humanas podem ser associadas na mesma seringa, 

respeitando a ordem de aspiração: NPH seguida de regular.  

 d) As insulinas são medicamentos com boa estabilidade, sendo a validade dos frascos em uso de 2 a 3 

anos a partir da data de fabricação, conforme disposto na embalagem.  

 

10. (RESMULTI - CE/2021) Uma paciente diagnosticada com síndrome metabólica comparece à consulta 

de enfermagem. No que se refere à síndrome metabólica e aos cuidados de enfermagem para o seu 

manejo, assinale a alternativa correta.  

 a) Comorbidades como esteato-hepatite não alcoólica e apneia obstrutiva do sono não estão comumente 

associadas à síndrome metabólica.  

 b) Dentre os fatores diretamente relacionados à síndrome metabólica estão a obesidade visceral, a 

dislipidemia aterogênica, a hipertensão e a resistência à insulina.  

 c) Com o aumento da obesidade, a síndrome metabólica vem aumentando em adultos e idosos, porém 

esse padrão não é observado em crianças e adolescentes.  

 d) Dentre as intervenções de enfermagem ao paciente acometido por síndrome metabólica, destacam-se 

as orientações para mudanças no estilo de vida, controle do peso, da pressão arterial, bem como dos 

níveis de transferrina sérica.  

 

11. (RESMULTI - CE/2021) Uma paciente de 67 anos foi encaminhada à sala para implante do cateter 

duplo lúmen, para início de terapia de substituição renal na modalidade hemodiálise. Ela está ansiosa e 

relata à enfermeira que reside em uma fazenda próxima à cidade e que adora cultivar frutas. Em virtude 

da presença de substância tóxica que, normalmente, é eliminada pelos rins, mas em pacientes em diálise 

pode se acumular e levar à morte, a enfermeira deve orientar que a paciente evite o consumo de qual 

fruta?  

 a) Figo.  

 b) Laranja.  

 c) Graviola.  

 d) Carambola.  

 

12. (RESMULTI - CE/2021) Durante consulta de enfermagem ao idoso, a enfermeira aferiu a pressão 

arterial em condições ideais e obteve valor de 136 x 88 mmHg, observando registro de valor similar na 

última consulta. O idoso informou que tinha aparelho de pressão em casa e que os valores sempre 

estavam normais. Diante do caso, a enfermeira recomendou realização da monitorização ambulatorial da 

pressão arterial (MAPA) e já iniciou orientações sobre dieta hipossódica e realização de atividade física, 

com base na última Diretriz de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), que classifica 

os níveis pressóricos apresentados pelo paciente indicativos de:  

 a) Pré-hipertensão.  

 b) Hipertensão estágio 1.  

 c) Hipertensão estágio 2.  

 d) Hipertensão do avental branco. 

 

13. (RESMULTI - CE/2021) O enfermeiro da UTI cardiológica está assistindo um paciente com insuficiência 

cardíaca severa apresentando o diagnóstico de enfermagem de Débito cardíaco diminuído (00029). Qual 

parâmetro hemodinâmico melhor reflete as pressões em ventrículo esquerdo durante a diástole do 

paciente?  

 a) Pressão venosa central.  

 b) Conteúdo arterial de oxigênio.  
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 c) Resistência vascular sistêmica.  

 d) Pressão de oclusão de artéria pulmonar. 

 

14. (RESMULTI - CE/2021) O enfermeiro está assistindo um paciente com linha arterial instalada na radial 

direita. Assinale o item que corresponde a possibilidade de uso adequado de uma linha arterial.  

 a) Monitorização da pressão arterial, frequência cardíaca e infusão de medicações.  

 b) Monitorização da frequência cardíaca, pressão arterial, pressão venosa central e infusão de 

medicações.  

 c) Monitorização da pressão arterial e obtenção de amostra sanguínea para gasometria e outros exames 

laboratoriais.  

 d) Obtenção de amostra sanguínea para gasometria e outros exames laboratoriais e infusão de 

hemocomponentes ou hemoderivados.  

 

15. (RESMULTI - CE/2021) Jovem de 30 anos, 80kg, deu entrada na emergência com frequência 

respiratória de 32 irpm, frequência cardíaca de 130 bpm, SpO2 de 70% ao oxímetro de pulso, utilizando 

musculatura acessória da respiração. Paciente foi intubada logo após admissão e encaminhada para 

tomografia computadorizada (TC) que evidenciou múltiplas opacidades pulmonares com atenuação em 

vidro fosco, com extensão de acometimento pulmonar superior a 50%. Assinale o item que corresponde 

aos parâmetros ventilatórios que caracterizam uma ventilação protetora.  

 a) VC: 640 ml; Driving pressure: 15 cmH2O.  

 b) VC: 640 ml; Pressão de platô: 20 cmH2O; Peep: 5 cmH2O.  

 c) VC: 320 ml; Pressão de platô: 20 cmH2O; Peep: 5 cmH2O.  

 d) VC: 320 ml; Pressão de platô: 40 cmH2O; Peep: 20 cmH2O.  

 

16. (RESMULTI - CE/2021) Jovem de 20 anos, sexo feminino, foi admitida na emergência de um hospital 

em crise de asma. Ao exame físico apresentava frequência cardíaca de 130bpm, pressão arterial de 

150x90mmHg, frequência respiratória de 30 irpm, em ar ambiente, saturando 93% ao oxímetro de pulso, 

utilizando musculatura acessória da respiração, acianótica, ansiosa, levemente agitada, referindo tontura. 

À ausculta pulmonar revelava sibilos difusos bilateralmente. Foi coletada gasometria arterial na admissão 

sendo diagnosticada alcalose respiratória. Com base no quadro clínico e resultado da gasometria, qual 

item contempla os achados esperados do referido exame?  

 a) pH: 7,26; PaO2: 74 mmHg; PaCO2: 44 mmHg; SpO2: 92%; HCO3: 19 mEq/L.  

 b) pH: 7,29; PaO2: 80 mmHg; PaCO2: 47 mmHg; SpO2: 93%; HCO3: 22 mEq/L.  

 c) pH: 7,46; PaO2: 93 mmHg; PaCO2: 44 mmHg; SpO2: 92%; HCO3: 30 mEq/L.  

 d) pH: 7,48; PaO2: 75 mmHg; PaCO2: 33 mmHg; SpO2: 93%; HCO3: 24 mEq/L.  

 

17. (RESMULTI - CE/2021) Idoso de 73 anos, masculino, 60kg, intubado por Insuficiência Respiratória 

Aguda. Em ventilação mecânica modo VCV, f: 12/12 irpm; VC: 300ml; Peep: 5 cmH2O; FiO2: 60%. 

Gasometria arterial evidenciava: pH: 7,33; PaO2: 92 mmHg; PaCO2: 33; HCO3: 17 mEq/L; BE: -8 mEq/L. Com 

base na definição de Berlim, assinale o item que apresenta a relação PaO2/FiO2 desse paciente e a 

respectiva classificação da Síndrome de angústia respiratória do adulto (SDRA).  

 a) PaO2/FiO2: 153, SDRA grave.  

 b) PaO2/FiO2: 1,53; SDRA grave.  

 c) PaO2/FiO2: 153; SDRA moderada.  

 d) PaO2/FiO2: 1,53; SDRA moderada.  
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18. (RESMULTI - CE/2021) Durante autoexame das mamas, uma jovem de 42 anos notou um nódulo no 

peito direito, com saída de secreção esverdeada. Buscou atendimento no serviço de saúde e foi 

diagnosticada com carcinoma de mama. Considerando a idade e estadiamento tumoral, a equipe médica 

decidiu realizar a quimioterapia antes da realização da mastectomia, visando diminuir o volume tumoral 

e aumentar a possibilidade de cirurgia conservadora. Nesse caso, qual a finalidade da quimioterapia? 

 a) Neoadjuvante. 

 b) Adjuvante. 

 c) Paliativa. 

 d) Curativa. 

 

19. (RESMULTI - CE/2021) Paciente do sexo masculino, 58 anos, ex-tabagista, foi diagnosticado com 

carcinoma de laringe e encaminhado ao serviço de radioterapia. Na consulta de enfermagem, quais 

orientações devem ser fornecidas para reduzir o risco de integridade da pele prejudicada?  

 a) Evitar lavagem frequente da área; expor a região ao sol uma vez ao dia e evitar roupas apertadas.  

 b) Banho com água fria e evitar uso de sabonetes; aplicar compressas frias na região eritematosa e uso 

de pomadas somente quando prescrito.  

 c) Banho com água morna e uso de sabonete somente se for neutro; evitar uso de produtos cosméticos e 

evitar tricotomia da área com lâminas ou cera.  

 d) Banho com água em temperatura ambiente; evitar uso de sabões ou quaisquer outros produtos na 

pele irradiada e usar pomadas a base de antibióticos para profilaxia de infecção cutânea. 

 

20. (RESMULTI - CE/2021) A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que cerca de 40% das mortes 

por câncer poderia ser evitada, o que faz da prevenção um componente essencial de todos os planos de 

controle do câncer. Assim, estratégias de promoção da saúde podem ser implementadas a partir da 

análise das causas/fatores de risco. Sobre esse tema, marque o item correto.  

 a) O surgimento do câncer depende da intensidade e da duração da exposição das células aos agentes 

causadores, independente da interação com os fatores internos.  

 b) As causas internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas são fatores 

determinantes na oncogênese, sobrepondo-se aos fatores externos.  

 c) A maioria dos casos de câncer estão associados a fatores causais ambientais, como tabagismo, agentes 

infecciosos, alimentação inadequada e sedentarismo.  

 d) Variações de peso, como sobrepeso e desnutrição, também tem sido associados a diferentes tipos de 

cânceres. 

 

21. (RESMULTI - CE/2021) A triagem clínica é uma etapa fundamental no processo de segurança 

transfusional, avaliando-se a história clínica do potencial doador, hábitos e fatores de risco para doenças 

transmissíveis pelo sangue. Além da anamnese do candidato, são realizadas avaliações física e 

laboratorial, sendo aferidos os seguintes parâmetros:  

 a) Glicemia de jejum ou pós-prandial.  

 b) Sinais vitais: pressão arterial, pulso e temperatura.  

 d) Dados antropométricos: peso, altura e dobras cutâneas.  

 d) Avaliação hematológica: hemoglobina, hematócrito e leucograma.  

  

22. (RESMULTI - CE/2021) Um enfermeiro é admitido em um setor de agência transfusional e fica 

responsável pela vigilância de hemocomponentes. Sobre as boas práticas para preservação de tais 

componentes, assinale a alternativa correta.  
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 a) O processamento e a modificação dos hemocomponentes são realizados em sistema aberto, 

mantendo-se a esterilidade mediante uso de métodos assépticos e soluções estéreis e apirogênicas.  

 b) Os hemocomponentes têm uma mesma temperatura ideal para conservação, sendo o controle da 

cadeia do frio uma medida fundamental para manutenção da qualidade e da funcionalidade dos produtos.  

 c) Para manutenção das propriedades dos hemocomponentes, seu transporte deve ser feito em 

temperatura ambiente, utilizando recipientes resistentes, protegidos contra vazamentos, passíveis de 

lavagem e desinfecção regular.  

 d) No Brasil, são realizados testes laboratoriais de alta sensibilidade para todas as bolsas coletadas, a fim 

de pesquisar doenças infeciosas que possam ser transmitidas pelas transfusões: hepatites virais B e C, 

SIDA, doença de chagas, sífilis, HTLV I e II.  

 

23. (RESMULTI - CE/2021) Em caso de denúncias contra os profissionais de enfermagem, os Conselhos 

Regionais de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem detêm dispositivos legais para análise das 

infrações e adoção de penalidades. Segundo a Resolução Nº 564/2017, do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), referente ao código de ética dos profissionais, em conformidade com o Art. 18, da 

Lei Nº 5.905, de 12 de julho de 1973, quais as formas de penalidades a serem impostas segundo ordem 

crescente de gravidade?  

 a) Advertência escrita; Exoneração do cargo e Cassação do direito ao Exercício Profissional.  

 b) Advertência escrita; Multa; Censura e Suspensão do Exercício Profissional por tempo indeterminado.  

 c) Advertência verbal; Censura e Cassação do direito ao Exercício Profissional por tempo indeterminado.  

 d) Advertência verbal; Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional e Cassação do direito ao 

Exercício Profissional.  

  

24. (RESMULTI - CE/2021) O processo de enfermagem é uma ferramenta de sistematização do cuidar que 

envolve etapas inter-relacionadas que direcionam a prática do enfermeiro. O diagnóstico de enfermagem 

é a etapa de julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos da vida, que 

pode ser focado em um problema, um estado de promoção da saúde ou um risco potencial (NANDA-I, 

2018). Indique a correlação entre o foco do diagnóstico de enfermagem e seus devidos indicadores. 

a) Os diagnósticos de risco costumam apresentar o título, as características definidoras e fatores de risco. 

b) Os diagnósticos de promoção da saúde apresentam o título, as características definidoras e resultados 

esperados. 

c) Os diagnósticos com foco no problema são formados pelo título, características definidoras e fatores 

relacionados. 

d) Os diagnósticos de enfermagem precisam conter todos os indicadores diagnósticos (características 

definidoras, fatores relacionados e/ou fatores de risco), independente do foco. 

 

25. (RESMULTI - CE/2021) A enfermeira de uma instituição de longa permanência acompanha um idoso 

com crônica “perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após uma forte sensação de 

iminência para urinar”, não conseguindo chegar ao banheiro em tempo de evitar a perda urinária. De 

acordo com a taxonomia NANDA-I (2018-2020), a enfermeira identifica que o idoso apresenta o 

diagnóstico de enfermagem:  

 a) Incontinência urinária de esforço.  

 b) Incontinência urinária de urgência.  

 c) Incontinência urinária funcional.  

 d) Incontinência urinária reflexa.  
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26. (RESMULTI - CE/2021) Durante a consulta, a enfermeira realiza avaliação neurológica de um paciente, 

procedendo com o teste para rotações oculares, movimentos conjugados, nistagmo, reflexos pupilares e 

inspeção das pálpebras para ptose. Segundo a descrição do exame, a enfermeira realizou exame de quais 

pares de nervos cranianos?  

 a) Vago/Troclear/Abducente.  

 b) Oculomotor/Troclear/Abducente.  

 c) Oculomotor/Troclear/Hipoglosso.  

 d) Oculomotor/Glossofaríngeo/Vago.  

 

27. (RESMULTI - CE/2021) S.G.R., 37 anos, G5P4A0, compareceu à primeira consulta pré-natal, realizada 

no dia 30/09/2020. Relata última gestação há um ano, em que apresentou macrossomia fetal, porém sem 

complicações para o binômio. O IMC pré-gestacional calculado foi 23. Relata DUM dia 22 de abril de 2020, 

com ciclo regular. Trouxe exames laboratoriais e relata nunca ter sido vacinada. Segundo as 

recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.  

 a) A gestante precisará tomar duas doses de dT e uma de dTpa.  

 b) Com a idade gestacional em que se encontra, há contraindicação para a vacinação de Hepatite B e 

dTpa.  

 c) A partir da classificação inicial do IMC da gestante, a recomendação de ganho de peso semanal médio 

no 2º e 3º trimestres é 300g.  

 d) A gestante não pode ser acompanhada no pré-natal de baixo risco da atenção primária, apesar da 

existência de fatores de risco gestacional.  

 

28. (RESMULTI - CE/2021) Os mecanismos do parto são uma série de movimentos que refletem as 

modificações de postura do feto, à medida que ele se adapta ao canal do parto. São, basicamente, três os 

tempos principais: insinuação, descida e desprendimento, além dos tempos acessórios. Descida se 

processa desde o início do trabalho de parto e só termina com a expulsão total do feto. No final da 

insinuação, a cabeça migra até as proximidades do assoalho pélvico, onde começa o cotovelo do canal. 

Assinale a alternativa correta acerca dos Mecanismos do parto.  

a) A insinuação é a passagem, pelo estreito superior, do menor diâmetro perpendicular à linha de 

orientação fetal (sutura sagital).  

b) A rotação interna da cabeça é o movimento de restituição, pelo qual a cabeça gira, voltando o ponto 

de referência fetal (lâmbda) para o lado em que se encontrava originalmente.  

c) O acavalgamento ósseo reduz as dimensões da cabeça óssea fetal porque os frontais e o occipital se 

locam por baixo dos parietais e a borda interna de um parietal se sobrepõe à outra.  

d) Devido ao volume grande da cabeça fetal e à dificuldade da passagem, ela se movimenta, podendo 

ocorrer o assinclitismo posterior, que ocorre quando a sutura sagital está mais próxima do promotório. 

 

29. (RESMULTI - CE/2021) Parturiente G1P0A0, 21 anos, deu entrada no CPN com contrações 2/30”/10’e 

com 5 cm de dilatação colo 70% apagado, centralizado, plano DE LEE -2 cm, bolsa íntegra. BCF: 145 bpm. 

Foram ofertados os métodos não farmacológicos. Nas avaliações sucessivas de toques vaginais, com 

intervalo de 2h, foram as seguintes: (7cm com -2 cm no plano de lee, 8 cm com -2 no plano de lee). Após 

4h desta última, ou seja, mais duas avaliações, a dilatação e altura da apresentação permaneceram as 

mesmas. Os BCFs em média 140bpm antes, 120 bpm durante e 130 bpm depois das contrações e a 

dinâmica uterina se manteve. Você possivelmente está diante de qual quadro? Quais as condutas 

possíveis de serem tomadas diante do mesmo?  

 a) As contrações já são bem efetivas para a dilatação em que a paciente se encontra e a conduta é 

expectante.  
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 b) A parturiente mostra uma imaturidade cervical, precisando utilizar drogas tocolíticas para acelerar o 

trabalho de parto.  

 c) Distocia motora e consequente parada de progressão, necessitando primeiro da correção com 

amniotomia para melhorar as contrações e descida da cabeça fetal.  

 d) Primeiro seria instalar a ocitocina em um gotejamento com equipo macrogotas começando com 24 

gotas por minuto e dobrando a cada 30 minutos para chegar na dilatação desejada.  

 

30. (RESMULTI - CE/2021) A hemorragia pós-parto (HPP) pode ser definida como a perda sanguínea maior 

que 500 ml no pós-parto vaginal ou maior que 1000 ml na cesariana. Contudo, o mais importante é 

considerar que qualquer perda sanguínea capaz de causar instabilidade hemodinâmica deve ser 

considerada como um caso de hemorragia pós-parto importante. A maioria dos casos de morte materna 

por hemorragia pós-parto é evitável. Acredita-se que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas, através 

da implantação de medidas de complexidade variável, propostas desde o pré-natal até o período 

puerperal. O tratamento da hemorragia não deve ser o único objetivo das discussões sobre o tema, mas 

também as estratégias de prevenção das hemorragias. Diante disso, assinale a alternativa correta acerca 

da HPP.  

 a) Para o tratamento é importante lembrar-se das causas da hemorragia pós-parto, através do 

mnemônico dos 4T´s.  

 b) A ocitocina é a droga de primeira escolha nos casos de hemorragia pós-parto, devendo ser administrada 

por via endovenosa, 04 ampolas (20 unidades internacionais), diluídas em 500 ml de soro glicosado.  

 c) Também tem sido introduzido no Brasil, recentemente, o traje antichoque não pneumático (TAN). 

Contudo, a indicação formal do TAN é posicioná-lo em pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou em 

iminência de instabilidade e deve ser retirado tão logo a paciente seja admitida no serviço de saúde de 

referência.  

 d) Caso esteja diante de um quadro de acretismo placentário na urgência, não há como estimar a perda 

sanguínea que a paciente terá. Dessa forma, devemos remover a placenta o quanto antes, para permitir 

a involução uterina e encaminhar a paciente para um serviço de referência de tratamento de acretismo 

placentário para confirmação diagnóstica e avaliação da extensão da invasão placentária.  

 

31. (RESMULTI - CE/2021) O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência por profissional 

capacitado, médico (preferencialmente pediatra ou neonatologista) ou profissional de enfermagem 

(preferencialmente enfermeiro obstétrico/obstetriz ou neonatal), desde o período imediatamente 

anterior ao parto, até que o RN seja encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à Unidade 

Neonatal, ou ainda, no caso de nascimento em quarto de pré-parto e puerpério (PPP) seja mantido junto 

à sua mãe, sob supervisão da própria equipe profissional responsável pelo PPP. Sobre a assistência ao 

recém-nascido imediatamente após o nascimento é correto afirmar:  

 a) Realizar o índice de Apgar ao primeiro e terceiro minutos de vida, rotineiramente.  

 b) Se recomenda a aspiração orofaringeana e nasofaringeana sistemática do recém-nascido saudável.  

 c) Se recomenda realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e retal para descartar atresias nos 

recém-nascidos saudáveis.  

 d) Em situações onde não é possível a presença de um médico pediatra, é recomendada a presença de 

um profissional médico ou de enfermagem adequadamente treinado em reanimação neonatal. 

 

32. (RESMULTI - CE/2021) Os cuidados prestados aos recém-nascidos após o nascimento vêm se 

modificando ao longo dos anos. Hoje prioriza-se que mãe e bebê permaneçam juntos imediatamente após 

o parto, promovendo com isso toda uma cascata hormonal benéfica a ambos. Porém alguns cuidados 
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devem ser realizados no recém-nascido. Sobre os cuidados realizados com o recém-nascido após o 

nascimento é correto afirmar:  

 a) Registrar a circunferência cefálica, temperatura corporal e peso imediatamente após o nascimento.  

 b) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados com o recém-nascido. 

Recomenda-se a utilização da pomada de eritromicina a 0,5% e, como alternativa, tetraciclina a 1% para 

realização da profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização de nitrato de prata a 1% deve ser reservado 

apenas em caso de não se dispor de eritromicina ou tetraciclina.  

 c) Ao nascimento, avaliar as condições do recém-nascido - especificamente presença de cianose (cor), a 

respiração, frequência cardíaca e tônus - no sentido de determinar se a ressuscitação é necessária de 

acordo com diretrizes reconhecidas de reanimação neonatal.  

 d) Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica, porém a 

vitamina K deve ser administrada por via intramuscular (IM), na dose única de 1 mg, somente se os pais 

recusem a vitamina K oral.  

 

33. (RESMULTI - CE/2021) Em virtude da pandemia pela COVID-19, O Ministério da Saúde tomou a decisão 

de realizar a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe com um mês de antecedência, visando 

reduzir a carga de circulação na população. Qual o tipo e proteção conferida pela vacina ofertada na rede 

pública durante a campanha de 2020?  

 a) Vacina trivalente, que possui proteção contra a Influenza dos tipos A, B e C.  

 b) Vacina bivalente, que protege contra o vírus da Influenza A e do Coronavírus.  

 c) Vacina quadrivalente, que possui dois subtipos do vírus Influenza A e dois subtipos B.  

 d) Vacina trivalente, que possui dois tipos da Influenza A (H1N1 e o H3N2) e um vírus da Influenza B.  

 

34. (RESMULTI - CE/2021) P.S.A., 24 anos, G2P1A0, IG: 22 semanas, compareceu à primeira consulta de 

pré-natal trazendo os exames realizados, quais sejam: ABO-RH O negativo, Sorologia para toxoplasmose 

(IgG não reagente e IgM não reagente), anti-HIV 1 e 2 não reagentes, glicemia de jejum 115mg/dl, VDRL 

1:32 sem história anterior de tratamento, Hb 12g/dL, HBsAg não reagente e urina tipo 1 com traços de 

proteinúria. Ao exame físico: PA 100x60mmHg, FC: 60bpm, FR: 16mrpm, edema (-). Segundo as 

recomendações atuais do Ministério da Saúde, assinale o item correto.  

 a) A gestante necessita ser imunizada para Hepatite B.  

 b) O exame de Coombs indireto somente deverá ser realizado com 24 semanas.  

 c) Diante dos exames apresentados, a paciente deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco.  

 d) O tratamento da gestante para sífilis deverá ser iniciado, sem necessidade de confirmação diagnóstica.  

 

35. (RESMULTI - CE/2021) A saúde sexual é parte fundamental da avaliação geral de saúde de qualquer 

pessoa. Conhecer a história sexual dos usuários é importante para uma abordagem centrada na pessoa, 

permitindo assim conhecê-la como um todo. Nesse contexto, o manejo das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) parte da premissa do conhecimento sobre a frequência dos agentes etiológicos das 

diferentes manifestações clínicas. Diante disso, assinale a alternativa correta acerca das IST.  

 a) Acerca do diagnóstico da sífilis, os testes treponêmicos: detectam anticorpos anticardiolipina não 

específicos para os antígenos do T. Pallidum, além disso, permitem a análise qualitativa e quantitativa.  

 b) O LGV é causado por Neisseria gonorrhoeae, sorotipos L1, L2 e L3. A manifestação clínica mais comum 

é a linfadenopatia inguinal e/ou femoral, já que esses sorotipos são altamente invasivos aos tecidos 

linfáticos.  

 c) A tricomoníase vaginal pode alterar a classe da citologia oncológica. Por isso, nos casos em que houver 

alterações morfológicas celulares e tricomoníase, deve-se realizar o tratamento e repetir a citologia após 

três meses, para avaliar se as alterações persistem.  
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 d) Quanto ao HPV, aproximadamente 1% a 2% da população apresentam verrugas anogenitais e 12% a 

15% das mulheres mostram alterações no exame preventivo de colo do útero provocadas por infecção 

pelo HPV. A prevalência é maior em mulheres abaixo dos 40 anos.  

 

36. (RESMULTI - CE/2021) Diante da emergência ocasionada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), diversas medidas de prevenção 

e controle vêm sendo adotadas no enfrentamento da COVID-19. Quais medidas são recomendadas pelo 

Ministério da Saúde, a fim de controlar a transmissão da COVID-19?  

 a) Distanciamento social mínimo de 1 metro de outras pessoas, higienização das mãos e uso de máscaras 

pela população em geral.  

 b) Distanciamento social mínimo de 2 metros entre as pessoas, etiqueta respiratória e uso de máscaras 

de tecido para pessoas sintomáticas.  

 c) Distanciamento social mínimo de 1,5 metro de outras pessoas, higienização das mãos com álcool gel e 

uso de máscaras N95 ou PFF2 para a população em geral.  

 d) Distanciamento social mínimo de 1 metro de outras pessoas, evitar contato próximo com outras 

pessoas se estiver doente e uso de profilaxia farmacológica para a população em geral.  

 

37. (RESMULTI - CE/2021) Paciente compareceu ao posto de saúde com sinais e sintomas característicos 

da COVID-19. O enfermeiro recomendou a triagem com a realização de teste sorológico do tipo 

imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido da COVID-19, que realiza a detecção 

qualitativa de anticorpos, com a finalidade de auxiliar no estabelecimento de condutas. Como deve ser 

feita a interpretação desse teste rápido?  

 a) A presença de IgM sinaliza presença de infecção recente por Coronavírus.  

 b) A presença de IgM sinaliza potencial exposição pregressa ao Coronavírus.  

 c) A presença de IgG sinaliza presença de infecção recente por Coronavírus.  

 d) A presença de IgM ou IgG confirma o diagnóstico atual para COVID-19.  

 

38. (RESMULTI - CE/2021) Paciente procurou Unidade de Atenção Básica com quadro de manchas de pele 

avermelhadas e perda de sensibilidade em um dos braços, com posterior confirmação do diagnóstico de 

hanseníase. A enfermeira iniciou a investigação de contatos para descobrir suas possíveis fontes de 

infecção e identificação de casos novos. Nesse contexto, quais condutas devem ser realizadas com os 

contatos?  

a) Avaliação clínica e quimioprofilaxia com rifampicina para todos os contatos mais prolongados.  

b) Avaliação clínica e recomendação da vacina BCG somente para os contatos dos casos multibacilares.  

c) Anamnese, avaliação dermatoneurológica e exame de baciloscopia para todos os contatos dos casos 

de hanseníase.  

d) Anamnese, exame dermatoneurológico e vacinação BCG para os contatos sem presença de sinais e 

sintoma de hanseníase no momento da avaliação.  

 

39. (RESMULTI - CE/2021) A partir de informações da Agente Comunitária de Saúde, a enfermeira do 

posto identificou um paciente, 39 anos, diagnosticado recentemente com tuberculose ativa, que iniciou 

tratamento por 20 dias e parou por conta própria. Com base na análise do caso, defina a situação clínica, 

indique o esquema de tratamento recomendado e a estratégia estabelecida pela enfermeira para melhora 

da adesão.  

 a) Retratamento, recomendado reiniciar o esquema básico 2RHZE/4RH e acréscimo do tempo de 

abandono, com indicação de acompanhamento ambulatorial.  
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 b) Falência terapêutica, recomendada mudança de esquema terapêutico com inclusão de outras drogas 

(Ex: Levofloxacino, Estreptomicina), com encaminhamento à unidade de referência terciária.  

 c) Caso novo, recomendado esquema básico de 4RHZE/2RH (4 meses - Rifampicina, Isoniazida, 

Pirazinamida e Etambutol; 2 meses - Rifampicina e Isoniazida), com acompanhamento clínico mensal.  

 d) Caso novo ou virgem de tratamento, recomendado esquema básico de 2RHZE/4RH (2 meses - 

Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol; 4 meses - Rifampicina e Isoniazida), com indicação de 

tratamento diretamente observado.  

 

40. (RESMULTI - CE/2021) No Centro de Material e Esterilização (CME), o enfermeiro é responsável por 

orientar e acompanhar a execução das atividades relativas ao processamento dos produtos para a saúde, 

com atenção ao processo de esterilização, que inclui a indicação correta do método de acordo com o tipo 

de material. Considerando a qualidade, durabilidade e menor toxicidade, qual método está indicado para 

a esterilização de materiais termossensíveis, como capilares hemodializadores, cabos de fibra ótica e 

lentes de contato?  

 a) Vapor/plasma de peróxido de hidrogênio.  

 b) Formaldeído gasoso à baixa temperatura.  

 c) Vapor úmido (autoclave).  

 d) Óxido de etileno (ETO).  
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Residência/Albert Einstein/2021 
 

1. (Residência/Albert Einstein/2021) Recomenda-se orientar as pessoas hiperuricêmicas quanto aos 

alimentos que podem desencadear uma crise de gota. Uma das recomendações aos portadores de gota 

é 

a) evitar o consumo dos alimentos ricos em purina. 

b) diminuir a ingesta hídrica. 

c) aumentar a ingesta proteica, principalmente carne vermelha. 

d) consumir, preferencialmente, sardinha e frutos do mar. 

e) controlar a ingestão de álcool, estando liberada a ingesta de vinho tinto. 

 

2. (Residência/Albert Einstein/2021) Ao paciente é indicada a passagem de sonda vesical de demora. 

Nesse contexto, uma das ações na execução desse procedimento é 

a) puncionar a parte terminal da sonda, com agulha fina conectada a uma seringa e coletar amostra de 

urina para exame. 

b) no paciente masculino, introduzir a sonda lubrificada cerca de 8 a 10 cm e, a seguir, fixar a sonda na 

porção mediana da coxa. 

c) não abrir o sistema cateter-tubo coletor e, quando necessário, realizar a lavagem vesical durante 30 

minutos antes de reconectar o cateter ao tubo coletor. 

d) garantir que somente enfermeiro e técnico de enfermagem treinado faça a inserção dos dispositivos 

urinários. 

e) após a passagem da sonda, insuflar o balão de retenção com água destilada, não sendo indicado o uso 

de soluções salinas. 

 

3. (Residência/Albert Einstein/2021) As Diretrizes Brasileiras em Terapia Nutricional, citadas no Parecer 

COREN-SP nº 003/2020, recomendam que, diante da previsão de tempo de utilização de nutrição enteral 

maior que quatro semanas, seja indicada 

a) sondagem orogástrica ou sondagem oroenteral. 

b) gastrostomia ou sondagem nasogástrica. 

c) jejunostomia ou sondagem nasoenteral. 

d) sondagem nasogástrica ou sondagem nasoenteral. 

e) gastrostomia ou jejunostomia. 

 

4. (Residência/Albert Einstein/2021) Um paciente com doença arterial obstrutiva periférica apresenta 

como manifestação clínica a claudicação intermitente. Esse sintoma é caracterizado por 

a) necrose intercalada com períodos de gangrena. 

b) frialdade intercalada com períodos de hiperemia. 

c) dor ou desconforto durante a caminhada e que desaparece após repouso. 

d) parestesia intercalada com períodos de paraplegia. 

e) vasculite generalizada com períodos de regressão da intensidade. 

 

5. (Residência/Albert Einstein/2021) Doença genética de herança autossômica recessiva, cuja principal 

característica é o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões e no trato digestivo, 

também conhecida como mucoviscidose, é a 

a) talassemia. 

b) cistinose. 
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c) porfiria. 

d) fibrose cística. 

e) ictiose. 

 

6. (Residência/Albert Einstein/2021) Ao realizar o exame físico de um paciente com diagnóstico de 

Dengue, o enfermeiro observou que a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica estava 

menor que 20 mmHg. Esse é um sinal característico de 

a) choque divergente da Dengue. 

b) queda substancial da pressão arterial. 

c) enchimento capilar prolongado. 

d) divergência arterial difusa. 

e) pressão arterial convergente. 

 

7. (Residência/Albert Einstein/2021) As cirurgias são classificadas por potencial de contaminação. É 

considerada operação potencialmente contaminada: 

a) Desbridamento de queimaduras. 

b) Cirurgia gástrica em pacientes hipoclorídricos. 

c) Vagotomia superseletiva, sem drenagem. 

d) Cirurgias cardíacas prolongadas com circulação extracorpórea. 

e) Fraturas expostas com atendimento após dez horas. 

 

8. (Residência/Albert Einstein/2021) Durante a pandemia de COVID-19 alguns medicamentos foram 

utilizados na tentativa de combater essa doença, dentre eles, a Ivermectina, a Hidroxicloroquina e a 

Cloroquina. De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), cada um desses 

medicamentos é indicado, respectivamente, para o tratamento de 

a) malária, febre amarela e lúpus eritematoso sistêmico. 

b) porfiria cutânea, infecção viral e malária. 

c) oncocercose, febre amarela e sarcoidose. 

d) ascaridíase, lúpus eritematoso sistêmico e malária. 

e) febre amarela, filariose e amebíase hepática. 

 

9. (Residência/Albert Einstein/2021) O Teste Rápido para COVID-19 IgG/IgM é um imunoensaio 

cromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em 

amostras de sangue total, soro ou plasma humano. No caso de um resultado reagente (positivo) para IgM, 

se deduz que 

a) a possibilidade do microrganismo estar circulando no paciente naquele momento é inexistente. 

b) a pessoa foi exposta e está na fase ativa da doença. 

c) a pessoa não teve infecção por esse vírus. 

d) o linfócito T4 está sendo o principal agente de defesa do organismo. 

e) a pessoa está na fase crônica se o IgG for não reagente (negativo). 

 

10. (Residência/Albert Einstein/2021) Em decorrência da diminuição da procura pela vacina contra o 

sarampo, existe uma preocupação quanto ao aumento do número de casos da doença. Nesse contexto 

epidemiológico, o enfermeiro deve saber que 

a) o sarampo é uma doença imunoprevenível, devendo receber a vacina quem tem entre 6 meses a 49 

anos, inclusive as grávidas após o 4º mês de gestação. 

b) o sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa. 
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c) a vacinação é a principal medida de controle da doença, sendo que a vacina é produzida com a toxina 

do vírus do sarampo vivo. 

d) as duas manifestações clínicas mais frequentes são a febrícula, em torno de 37,5 °C, e a conjuntivite 

purulenta. 

e) a endocardite viral é a complicação que mais causa morte por sarampo em crianças pequenas. 

 

11. (Residência/Albert Einstein/2021) O médico, ao atender um paciente adulto com suspeita de COVID-

19 no pronto-socorro, solicita a coleta de secreção nasofaríngea para o teste de PCR. Para a realização do 

procedimento, o profissional de saúde deve seguir algumas orientações do Ministério da Saúde, dentre 

elas 

a) introduzir o swab de nasofaríngea no tubo com solução glicosada a 5%, fazendo movimentos de rotação 

por alguns segundos, imediatamente após a coleta do material. 

b) utilizar, para a coleta do material, o swab de nasofaríngea de alginato de cálcio, preferencialmente com 

haste de madeira. 

c) usar o mesmo swab de nasofaríngea para colher a secreção na outra narina, em caso de obstrução por 

desvio de septo nasal ou outro bloqueio que impeça a coleta. 

d) inserir com rotação suave o swab de nasofaríngea em uma narina, paralelamente à mesma orientação 

do dorso nasal, inclinando a ponta do swab para cima ou para baixo. 

e) realizar a coleta do material na porção mais externa da cavidade nasal, pois isso leva à obtenção de alta 

concentração viral. 

 

12. (Residência/Albert Einstein/2021) Um paciente hipertenso e tabagista procurou uma Unidade de 

Pronto Atendimento com queixas de tosse persistente e piora da adinamia e hiporexia. Nessa situação 

hipotética, considerando os sinais e sintomas e as orientações do Ministério da Saúde, a Síndrome Gripal 

deve ser classificada como 

a) Moderada. 

b) Leve. 

c) Grave. 

d) Muito Grave. 

e) Discreta. 

 

13. (Residência/Albert Einstein/2021) Na unidade de Central de Material e Esterilização, a carga utilizada 

na qualificação de desempenho dos equipamentos, cujo desafio represente o pior cenário na rotina do 

serviço, é denominada, de acordo com a RDC15 da Anvisa, carga de 

a) desafio de tensão. 

b) testagem de desafio. 

c) barreira técnica de maior desafio. 

d) maior desafio. 

e) monitoramento de barreira técnica. 

 

14. (Residência/Albert Einstein/2021) Considerando a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos do 

Ministério da Saúde e a Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018, o novo coronavírus (2019-

nCov) está enquadrado como agente biológico classe de risco 3 e categoria A1. O enfermeiro da educação 

permanente, ao realizar um treinamento para os profissionais de saúde sobre o manejo dos resíduos 

provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, deve 

ressaltar que todos esses resíduos 

a) dispensam tratamento antes da disposição final ambientalmente adequada. 
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b) são de transmissão de alto risco individual. 

c) são de transmissão de médio risco individual e baixo risco para a comunidade. 

d) devem ser acondicionados em saco preto leitoso identificado pelo símbolo de substância perigosa. 

e) devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, e recolhidos pelo 

menos 1 vez a cada 72 horas, quando atingirem 1/3 de sua capacidade. 

 

15. (Residência/Albert Einstein/2021) De acordo com a NR (Norma Regulamentadora) 32, os agentes 

biológicos são classificados em classes de risco. 

 

Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. 

Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios 

eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 

Essa descrição diz respeito à classe de risco 

a) 4. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 5. 

e) 6. 

 

16. (Residência/Albert Einstein/2021) Uma das penalidades imposta pelo Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais de Enfermagem é a suspensão do exercício profissional. Essa penalidade consiste na proibição 

do exercício profissional da enfermagem por um período de 

a) até 90 dias. 

b) 60 a 100 dias para as infrações moderadas. 

c) 75 a 120 dias para as infrações graves. 

d) até 29 dias. 

e) até 45 dias. 

 

17. (Residência/Albert Einstein/2021) Dentre os componentes estruturais de uma teoria de enfermagem 

constam 

a) os desfechos. 

b) as definições de papéis. 

c) as proposições. 

d) os marcos regulatórios. 

e) as ações interdisciplinares. 

 

18. (Residência/Albert Einstein/2021) A Teoria de Alcance de Metas de Imogene M. King se baseia no 

modelo conceitual 

a) de abordagem ao atendimento à saúde da pessoa total. 

b) da diversidade e universalidade cultural do cuidado. 

c) de sistemas abertos interatuantes. 

d) de pessoas dependentes de suas relações com os outros. 

e) do déficit ou desenvolvimento do autocuidado. 
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19. (Residência/Albert Einstein/2021) De acordo com a NANDA-I (2018-2020), a base de um diagnóstico 

de enfermagem é 

a) o resultado de exames laboratoriais. 

b) o raciocínio clínico. 

c) a identificação dos fatores de risco. 

d) o plano de cuidado integrado. 

e) a definição do desfecho clínico. 

 

20. (Residência/Albert Einstein/2021) A acurácia do diagnóstico de enfermagem é validada quando o 

enfermeiro consegue, com clareza, identificar e ligar as características definidoras aos fatores 

relacionados e/ou aos fatores de risco encontrados com a avaliação do paciente. A NANDA-I define 

paciente como: 

a) indivíduo, família, grupo ou comunidade. 

b) indivíduo doente, parentes diretos e vizinhos. 

c) grupo de pessoas de acordo com a faixa etária e com diagnóstico definido. 

d) indivíduo em fase de reabilitação, cuidadores e sociedade. 

e) pessoas portadoras de fator de risco e vizinhos. 

 

21. (Residência/Albert Einstein/2021) Durante a consulta de enfermagem a uma paciente de 54 anos, 

diabética e hipertensa, em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro identifica que a paciente tem 

histórico de peregrinação aos diversos serviços de saúde onde, muitas vezes, não consegue atendimento, 

porém expressa o desejo de obter informações suficientes para transitar no sistema de saúde, assim como 

o desejo de aumentar a sua compreensão sobre informações de saúde para fazer escolhas de cuidados 

de saúde. 

Com as características definidoras identificadas, segundo a taxonomia II da NANDA-I (2018-2020), o 

enfermeiro deverá fazer o seguinte diagnóstico de enfermagem: 

a) Disposição para manutenção eficaz da saúde. 

b) Comportamento em saúde propenso a risco. 

c) Controle ineficaz da saúde. 

d) Disposição para controle da saúde melhorado. 

e) Disposição para letramento em saúde melhorado. 

 

22. (Residência/Albert Einstein/2021) Uma enfermeira foi contratada para ser a Responsável Técnica - 

RT da unidade de Central de Material e Esterilização de um hospital que vai ser inaugurado em 30 dias. 

Considerando a Resolução do COFEN nº 543/2017 para calcular a carga de trabalho dos profissionais de 

enfermagem dessa unidade, uma das atribuições da RT, quanto ao dimensionamento da equipe de 

enfermagem, é 

a) fundamentar-se na produção da unidade, multiplicada pelo tempo padrão das atividades realizadas nas 

diferentes áreas, para técnicos e auxiliares de enfermagem. 

b) utilizar-se do espelho diário padrão, adequando-se à necessidade do serviço, para toda a equipe de 

enfermagem. 

c) utilizar a média das horas de trabalho semanal e multiplicar pelo tempo médio de cada intervenção 

direta a ser realizada na unidade, para enfermeiros. 

d) levantar para cada categoria profissional as intervenções diretas e indiretas, bem como a sua produção 

anual. 

e) utilizar o sistema de classificação das áreas de acordo com a funcionalidade de cada uma para 

determinar as horas de enfermagem e aplicar a constante de Marinho. 
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23. (Residência/Albert Einstein/2021) Nos últimos três meses, a coordenadora de enfermagem do centro 

cirúrgico observou um aumento no número de cancelamentos de cirurgias programadas. Em reunião com 

a equipe foi identificado um grande número de fatores que contribuíram para os cancelamentos das 

cirurgias. Diante da situação, para que os problemas sejam eliminados, a coordenadora decide que é 

necessário realizar uma avaliação quantitativa dos problemas identificados, possibilitando que sejam 

priorizadas as ações corretivas e preventivas. A ferramenta gerencial da qualidade utilizada pela 

coordenadora foi 

a) o Diagrama de Ishikawa. 

b) o Histograma. 

c) o Ciclo de PDCA. 

d) a Folha de Verificação. 

e) a Matriz GUT. 

 

24. (Residência/Albert Einstein/2021) O gestor de uma unidade de saúde decide fazer a transição de um 

modelo de Gestão Tradicional para um modelo de Decisão Compartilhada. Um dos princípios norteadores 

desse modelo a ser adotado é a autoridade com responsabilidade tendo como requisito o foco 

a) na relação direta com a igualdade de papéis. 

b) no resultado. 

c) no equilíbrio emocional. 

d) no corporativismo profissional. 

e) na delegação de responsabilidades. 

 

25. (Residência/Albert Einstein/2021) Ao realizar o Planejamento Estratégico nível Tático, o gestor deve 

ter conhecimento de que no horizonte temporal esse planejamento é projetado para um prazo 

a) curto. 

b) médio. 

c) longo. 

d) indeterminado. 

e) imediato. 

 

26. (Residência/Albert Einstein/2021) Considerando a pandemia de COVID-19, é importante que o 

enfermeiro tenha conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, sendo um deles 

referente 

a) ao comando do sistema nervoso autônomo: o parassimpático estimula a respiração e o simpático 

possui ação inversa ao parassimpático. 

b) aos pulmões: cada um deles está dividido em lobos superior, médio e inferior. 

c) à cavidade pleural: a pressão intrapleural positiva é o principal fator atuante na respiração. 

d) ao centro respiratório: o hipotálamo é o local onde se aloja esse centro. 

e) aos surfactantes: substâncias que mantêm o alvéolo “não colabado”. 

 

27. (Residência/Albert Einstein/2021) Iniciou-se a infusão endovenosa de uma solução medicamentosa 

de 180 mL às 10 horas e com término previsto para às 12 horas. Para que isso ocorra, é necessário 

controlar o gotejamento da solução em 

a) 21 gotas/minuto. 

b) 30 gotas/minuto. 

c) 18 gotas/minuto. 

d) 42 microgotas/minuto. 
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e) 68 microgotas/minuto. 

 

28. (Residência/Albert Einstein/2021) Em uma região, 95% de uma população recebeu a vacina contra a 

doença X. Com 95% das pessoas imunizadas, o vírus não circula mais, a doença desaparece e quem não 

pode tomar a vacina fica protegido. Esse é o exemplo clássico de uma vacina que produz 

a) anticorpo monoclonal anti-IgE. 

b) imunidade reversa. 

c) imunidade de rebanho. 

d) anticorpo da classe IgE. 

e) antígeno de grupo ou coletivo. 

 

29. (Residência/Albert Einstein/2021) No PNI (Programa Nacional de Imunizações) consta uma vacina 

que deve ser conservada no nível local a uma temperatura entre +2 °C a +8 °C. Essa vacina administrada 

por via intradérmica é a 

a) VOP. 

b) dT. 

c) tríplice viral. 

d) BCG. 

e) VIP. 

 

30. (Residência/Albert Einstein/2021) No Programa de Atendimento ao Recém-Nascido de um hospital, 

consta a rotina de administração da vitamina K. Na execução desse procedimento, o enfermeiro deve 

saber que 

a) o medicamento tem ação anti-hemorrágica. 

b) a via de administração é subcutânea. 

c) o local de aplicação é o terço superior do vasto lateral direito da coxa. 

d) a agulha indicada é de 20 × 6 mm. 

e) a dosagem é de 1 mg/dia durante três dias. 

 

31. (Residência/Albert Einstein/2021) Considerando que a segurança do paciente é um direito dele e 

todos são responsáveis por ela, os profissionais de saúde de uma unidade de internação geriátrica 

decidem desenvolver iniciativas visando maior participação da família do paciente. Dentre as iniciativas 

que envolvem a família, nas responsabilidades e nas decisões do cuidado do paciente, destaca-se: 

a) Investigar sobre os medicamentos e tratamentos dos outros pacientes, buscando compará-lo ao do seu 

familiar. 

b) Participar das decisões sobre o cuidado com o seu familiar, apenas quando for abordado pela equipe. 

c) Procurar a ouvidoria da instituição quando tiver dúvidas sobre o tratamento. 

d) Educar-se quanto ao diagnóstico, aos exames e ao tratamento. 

e) Tirar dúvidas com os familiares de outros pacientes a respeito do tratamento do seu familiar. 

 

32. (Residência/Albert Einstein/2021) Em um paciente foi realizado um tratamento com a fonte de 

radiação em contato ou em grande proximidade aos volumes-alvo tumorais. Esse paciente recebeu o 

tratamento denominado 

a) RT3D - radioterapia conformada ou tridimensional. 

b) REF - radioterapia estereotáxica fracionada. 

c) IMRT - radioterapia com modulação da intensidade do feixe. 

d) braquiterapia. 
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e) radioterapia de fonte não selada. 

 

33. (Residência/Albert Einstein/2021) Ao elaborar uma matriz orientadora da prática do gerenciamento 

do cuidado a pacientes oncológicos internados em uma unidade hospitalar, os enfermeiros adotaram 

como marco conceitual a Teoria Humanista ou Humanitária de Martha Rogers. Essa teoria se sustenta nas 

seguintes premissas: 

I. Campo de energia. 

II. Sistemas Abertos. 

III. Padrão. 

IV. Pandimensionalidade. 

 

Está correto o que consta em 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) II, apenas. 

e) IV, apenas. 

 

34. (Residência/Albert Einstein/2021) Para o enfermeiro desenvolver ações de prevenção na área de 

saúde materna, é importante saber que a obesidade na gestação aumenta o risco para complicações, 

como 

a) o neonato apresentar anencefalia e microssomia. 

b) a gestante desenvolver diabetes mellitus gestacional. 

c) a gestante apresentar anemia falciforme. 

d) o neonato desenvolver hipobilirrubinemia neonatal e obesidade infantil. 

e) o neonato apresentar baixo peso ao nascer e hiperglicemia com cetonúria. 

 

35. (Residência/Albert Einstein/2021) Durante a visita domiciliar, uma gestante perguntou ao enfermeiro 

qual a data provável do seu parto. Tendo em vista que a data da última menstruação foi dia 27/01/2020 

e utilizando a regra de Näegele, a data provável do parto calculada é 

a) 31/10/2020. 

b) 27/10/2020. 

c) 30/11/2020. 

d) 03/11/2020. 

e) 20/10/2020. 

 

36. (Residência/Albert Einstein/2021) Um paciente com diagnóstico de COVID-19 está com ventilação 

mecânica invasiva em posição prona. Nessa situação, o paciente deve encontrar-se em decúbito 

a) supina. 

b) dorsal. 

c) ventral. 

d) dorsal com a cabeceira da cama elevada em 30°. 

e) lateral com a parte inferior da cama elevada em 15°. 

 

37. (Residência/Albert Einstein/2021) Ao realizar a punção de artéria radial para coleta de gasometria, 

uma das etapas do procedimento que o enfermeiro deve respeitar é 
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a) puncionar a artéria com a agulha posicionada em ângulo entre 30° a 45° em relação à pele. 

b) posicionar o paciente com a palma da mão virada para cima em hiperextensão, estendendo o pulso em 

ângulo de 75° sobre uma toalha enrolada. 

c) realizar até três tentativas de punção no mesmo local. 

d) ao término da coleta, retirar a agulha e pressionar o local por, no máximo, 1 minuto. 

e) encaminhar ao laboratório a amostra de sangue contendo bolha de ar ocupando 0,1 mL do espaço do 

tubo. 

 

38. (Residência/Albert Einstein/2021) Uma mulher de 48 anos de idade, sem comorbidades conhecidas, 

procura um serviço de emergência queixando-se de palpitação, tontura e sensação de desmaio. Informa 

que no dia anterior fez uso abusivo de bebida alcoólica. Durante o exame físico apresentou taquicardia e 

saturação normal de oxigênio. No eletrocardiograma foi constatado ritmo cardíaco irregular (FC > 130 

bpm), ausência de Onda P no traçado, intervalos R-R anormalmente irregulares, e presença de ondas “F” 

irregulares entre os complexos QRS, ondulações da linha de base com frequência > 300 bpm. Nesse caso, 

a principal hipótese é que a paciente apresenta quadro clínico compatível com 

a) Arritmia Sinusal. 

b) Ritmo idioventricular de escape. 

c) Torsades de pointes. 

d) Fibrilação Ventricular. 

e) Fibrilação atrial. 

 

39. (Residência/Albert Einstein/2021) Em um paciente, na fase aguda de Acidente Vascular Cerebral 

Isquêmico, foi administrado por via endovenosa o ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA). Após 

administração do rt-PA, um dos cuidados de enfermagem a serem prescritos pelo enfermeiro da unidade 

deve ser: 

a) Introduzir, se necessário, sonda nasoenteral nas primeiras 12 horas após a infusão do rt-PA. 

b) Realizar avaliação do estado neurológico a cada 60 minutos durante as primeiras 3 horas. 

c) Aguardar até pelo menos 30 minutos do término da infusão do rt-PA, caso haja necessidade de 

introduzir sonda vesical. 

d) Monitorar a Pressão arterial a cada 6 horas. 

e) Monitorar Escore Framingham e solicitar avaliação médica urgente caso ocorra aumento em 4 pontos 

na pontuação. 
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Residência/Sírio-Libanês/2021 
 

1. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A fim de identificar e obter informações pertinentes sobre um 

paciente recém-admitido na unidade de internação, a enfermeira realiza a coleta dos dados objetivos e 

subjetivos do paciente. Para completar essa etapa do processo de enfermagem, dá sequência às seguintes 

atividades: 

a) a organização dos dados coletados e documentação metódica. 

b) o relatório e a identificação dos fatores de risco. 

c) a busca de evidência e a classificação dos achados. 

d) a interpretação dos dados e a priorização. 

e) o planejamento do cuidado e a implementação. 
 

2. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de 

saúde/processos da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo 

ou uma comunidade. De acordo com a NANDA I, a frase acima é a definição de 

a) resultados esperados. 

b) diagnóstico de enfermagem. 

c) intervenção de enfermagem. 

d) planejamento em saúde. 

e) cuidados de enfermagem. 

 

3. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O diagnóstico de enfermagem costuma ter duas partes: (1) descritor 

ou modificador e (2) foco do diagnóstico ou conceito-chave do diagnóstico. Existem algumas exceções em 

que um diagnóstico de enfermagem é tão somente uma palavra, a saber, 

a) intolerância. 

b) fome. 

c) hipertensão. 

d) diabetes. 

e) ansiedade. 

 

4. (Residência/Sírio-Libanês/2021) De acordo com a Taxonomia II da NANDA I (2018-2020), um 

diagnóstico de enfermagem pode ser focado em um: 

I. problema. 

II. estado de promoção da saúde, 

III. risco potencial. 

IV. fator determinante. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

a) I. 

b) II, III e IV. 

c) I e II. 

d) I, II e III. 

e) III e IV. 
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5. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Para realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem de uma 

unidade de internação, a RT tomou como base a Resolução COFEN nº 543/2017, que recomenda para os 

cuidados mínimos a proporção de um profissional de enfermagem para 

a) 10 pacientes. 

b) 4 pacientes. 

c) 6 pacientes. 

d) 4,8 pacientes. 

e) 8 pacientes. 

 

6. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Na descrição das atribuições da enfermeira gestora de uma unidade 

de saúde consta que ela deve realizar a provisão de materiais da unidade. Essa atividade diz respeito à 

a) durabilidade dos materiais. 

b) reposição de materiais. 

c) classificação de produtos. 

d) estimativa de itens. 

e) especificação de materiais. 

 

7. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Para uma paciente, foi prescrito um antibiótico que deve ser diluído 

em 250 mL de Soro Fisiológico 0,9% e administrado logo após o almoço. A paciente terminou de almoçar 

às 13 horas e a infusão do medicamento iniciou exatamente 5 minutos após o término do almoço, com 

um gotejamento de 125 gotas/minuto. Nessa situação hipotética, a infusão deve terminar às 

a) 14h10. 

b) 14h00. 

c) 15h00. 

d) 13h30. 

e) 13h45. 

 

8. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Foram prescritos para um paciente 15 mg do medicamento X, por via 

intramuscular. A unidade dispõe de ampolas de 20 mg/mL (ampolas de 1 mL) do referido medicamento. 

Para cumprir a prescrição, o volume do medicamento X a ser administrado, em mL, deve ser 

a) 0,75. 

b) 2,00. 

c) 1,00. 

d) 0,50. 

e) 1,50. 

 

9. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Em uma unidade foram prescritos 500 mL de Soro Glicosado 10% 

(SG10%) para um paciente, por via endovenosa. A unidade dispõe apenas de frascos de 500 mL de Soro 

Glicosado a 5% (SG5%) e ampolas de 20 mL de glicose 50%. Nessa situação, para transformar 500 mL de 

SG5% em 500 mL de SG10%, é importante saber que a quantidade de glicose existente no SG5% e a 

quantidade de glicose existente no SG10% são, respectivamente, em gramas, 

a) 50 e 25. 

b) 10 e 5. 

c) 2,5 e 5,0. 

d) 25 e 50. 

e) 5 e 10. 
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Atenção: Para responder às questões de números 10 a 12, considere a situação hipotética abaixo. 

A equipe de saúde de um Pronto Atendimento - PA é comunicada da solicitação de vaga para um 

paciente de 80 anos, com história de queda da própria altura, que será transferido da Unidade Básica de 

Saúde - UBS pelo Serviço de Remoção Móvel. O enfermeiro da UBS faz contato telefônico com o enfermeiro 

do PA para informar os dados e a condição clínica do paciente a fim de garantir a transição do cuidado de 

forma segura. É relatado que o paciente reside com a filha de 50 anos, que há 03 dias foi diagnosticada 

com COVID-19, mas que ele não apresenta sinais e sintomas gripais sugestivos da doença. 

 

10. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Tratando-se de um paciente contactante com o vírus SARS-CoV-2, de 

acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 27/10/2020, a equipe de 

saúde deve saber, quanto às formas de transmissão da COVID-19, que 

a) a transmissão sintomática ocorre de uma pessoa enquanto ela está apresentando sintomas ou de um 

indivíduo que não desenvolve sintomas mas com confirmação laboratorial do SARS-CoV-2. 

b) a contaminação é por pessoas sintomáticas e assintomáticas devido à presença do SARS-CoV-2 ser mais 

alta no trato respiratório inferior. 

c) a transmissão pré-sintomática ocorre 24 horas antes do início dos sintomas somente em situações em 

que o vírus se espalha por meio de aerossol. 

d) o SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por pessoas sintomáticas e sua presença é mais alta no 

trato respiratório superior, principalmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas. 

e) o período de incubação, tempo entre a exposição ao vírus e a confirmação laboratorial do SARS-CoV-2 

por teste sorológico, é de 1 a 14 dias. 

 

11. (Residência/Sírio-Libanês/2021) São recomendações a serem adotadas no atendimento pré-

hospitalar móvel de urgência e no transporte interinstitucional do paciente com suspeita de COVID-19, de 

acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 27/10/2020, quanto ao 

procedimento e tipo de EPI: 

a) O motorista, ao auxiliar na colocação ou retirada do paciente na ambulância, deve adotar uso de 

avental, luvas de procedimento e máscara de tecido. 

b) Os profissionais de saúde, no transporte de pacientes sem sintomas respiratórios, devem utilizar luva 

de procedimento, máscara de tecido e óculos de proteção. 

c) Durante todo o percurso, o paciente com sintomas respiratórios em intubação orotraqueal deve ser 

mantido com a máscara cirúrgica ou quando em ventilação em ar ambiente com a máscara N95/PFF2. 

d) Todas as superfícies internas do veículo devem ser limpas após a realização do transporte, mantendo 

portas e janelas fechadas para reduzir a disseminação de aerossóis no ambiente externo. 

e) O motorista, ao transportar o paciente em ambulância sem separação entre os compartimentos do 

motorista e do paciente e que tenha nenhum contato a menos de 1 metro do paciente, caso seja realizado 

procedimento que possa gerar aerossóis, deve adotar o uso de máscara N95/PFF2 ou equivalente e o uso 

de gorro. 

 

12. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Dentre as manifestações clínicas extrapulmonares que podem estar 

associadas à infecção por SARS-CoV-2 encontram-se as alterações hepáticas, que podem ser identificadas 

na presença de 

a) anosmia e livedo reticular. 

b) arritmias cardíacas e diarreia. 

c) aumento de transaminases e bilirrubinas. 

d) hematúria e proteinúria. 

e) hiperglicemia e cetoacidose diabética. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

59 

13. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Devido à pandemia em decorrência da COVID-19, está sendo 

realizado um grande número de Teste Rápido de Detecção qualitativa de anticorpos totais IgG/IgM COVID-

19. Nesse contexto, os profissionais de saúde devem saber que 

a) o IgM indica a doença, enquanto o IgG atua na produção de anticorpos. 

b) IgG são os anticorpos produzidos na fase aguda da infecção e geralmente são detectáveis a partir do 1º 

dia de sintomas. 

c) resultado positivo para IgG pode indicar que a pessoa está na fase crônica e/ou convalescente ou já 

teve contato com a doença em algum momento da vida. 

d) IgM são anticorpos produzidos na fase tardia da doença e geralmente são detectáveis a partir do 15º 

dia de sintomas. 

e) resultado positivo para IgM indica que a pessoa nunca foi exposta ao vírus. 

 

14. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Para a esterilização em autoclave, algumas recomendações devem 

ser seguidas, dentre elas: 

a) Limpar a câmara interna do equipamento, no mínimo, mensalmente. 

b) Colocar os pacotes sobre superfícies frias após a esterilização para que não haja condensação. 

c) Acomodar os pacotes bem próximos uns dos outros para ajudar a penetração do vapor. 

d) Dispor os pacotes de modo horizontal para facilitar a entrada e a circulação do vapor, bem como a 

retenção do ar. 

e) Utilizar apenas 80% da capacidade do equipamento. 

 

15. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Na presença de matéria orgânica visível em qualquer superfície e em 

locais e instalações que possam constituir risco de contaminação para pacientes e funcionários, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária orienta o uso de produtos 

a) alcoólicos. 

b) derivados de formol. 

c) desinfetantes. 

d) enzimáticos. 

e) tensoativos. 

 

16. (Residência/Sírio-Libanês/2021) No processamento de produtos para a saúde, o enfermeiro deve 

saber, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 2015, que: 

a) produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia são classificados 

como não críticos e devem ser submetidos à limpeza e à esterilização com produtos saneantes. 

b) no processo de limpeza de produtos para saúde críticos utilizados em cirurgias de implantes 

ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas, o enxágue final deve ser realizado com 

água purificada. 

c) a sala de preparo e esterilização de materiais é considerada setor sujo e a sala de armazenamento e 

distribuição de materiais esterilizados é considerada setor limpo. 

d) é permitido o uso de caixas metálicas sem furos apenas para esterilização de produtos para saúde 

classificados como semi-críticos. 

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

desinfecção de alto nível, após a limpeza. 

 

17. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A enfermeira de uma unidade ambulatorial, ao realizar um 

treinamento sobre as recomendações do Ministério da Saúde em relação às medidas a serem 

implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo Coronavírus, deve ressaltar que 
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a) deve-se utilizar a máscara de proteção respiratória de uso coletivo, ao atuar em procedimentos com 

risco de geração de aerossol em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus. 

b) a máscara deve ser removida usando a técnica apropriada, ou seja, não toque na frente, mas remova 

sempre por trás. 

c) os pacientes devem ser orientados, ao tossir ou espirrar, a cobrir a boca e o nariz com a mão. 

d) o uso de máscara de tecido é permitido por, no máximo, 2 horas, na ausência de paciente confirmado 

de COVID-19. 

e) o uso da luva dispensa a higienização das mãos pelo profissional que tocou inadvertidamente em uma 

máscara usada. 

 

18. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica 

empregada. Com relação à técnica de fricção das mãos com antisséptico (preparações alcoólicas), a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que essa técnica tenha a duração de 

a) 15 a 60 segundos. 

b) 8 a 12 segundos. 

c) 5 a 10 segundos. 

d) 10 a 15 segundo. 

e) 20 a 30 segundos. 

 

19. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Para a prevenção da infecção primária de corrente sanguínea 

associada a um cateter venoso central é recomendado, dentre outros, realizar a 

a) troca do equipo e do dispositivo complementar de propofol a cada 48 horas e do equipo de 

monitorização hemodinâmica a cada 7 dias. 

b) troca de equipo de solução intermitente a cada 72 horas e de nutrição parenteral total a cada 96 horas. 

c) troca do curativo convencional com gaze e fita adesiva no local da inserção do cateter a cada 5 dias ou 

antes, se houver sujidade. 

d) desinfecção dos conectores por meio da fricção com solução degermante clorexidina a 0,5% por 30 

segundos e deixar secar espontaneamente por 2 minutos antes da infusão de medicamentos. 

e) desinfecção das conexões e portas de adição de medicamentos com álcool a 70% por 5 a 15 segundos 

antes do manuseio do cateter. 

 

20. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Durante a realização do exame obstétrico na fase inicial da gestação 

foi observada a presença de taqui-hipersistolia seguida de hipertonia uterina e alteração dos batimentos 

cardíacos fetais, sinais sugestivos de 

a) gravidez ectópica. 

b) descolamento prematuro da placenta. 

c) placenta prévia. 

d) pré-eclâmpsia. 

e) diabetes mellitus gestacional. 

 

21. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Um recém-nascido foi diagnosticado com um quadro de infecção 

associada com bolsa rota superior a 24 horas. Nesse contexto, essa infecção deve ser classificada como 

infecção 

a) comunitária. 

b) pré-hospitalar. 

c) hospitalar. 

d) prematura. 
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e) sindrômica. 

  

22. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite identificar, 

em tempo oportuno, distúrbios e doenças congênitas, e realizar acompanhamento e tratamento para 

diminuir ou eliminar os danos associados a eles. De acordo com o Ministério da Saúde, 2020, a triagem 

neonatal inclui os testes, dentre outros, 

a) da linguinha, do pezinho, do umbiguinho e da orelhinha. 

b) do ouvidinho, da linguinha, do pezinho e do pulmãozinho. 

c) do pezinho, da boquinha, do olhinho e do umbiguinho. 

d) do olhinho, do pulmãozinho, do coraçãozinho e do pezinho. 

e) do pezinho, do olhinho, da orelhinha e do coraçãozinho. 

 

23. (Residência/Sírio-Libanês/2021) No Estado de São Paulo, desde 2008, as maternidades e os 

estabelecimentos hospitalares congêneres ficam obrigados, dentre outros, a realizar gratuitamente 

exame de diagnóstico precoce de cegueira, catarata e glaucoma congênitos em todas as crianças nascidas 

em suas dependências, por meio do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), também conhecido como “teste 

do olhinho”. Para a realização desse exame é utilizado o oftalmoscópio com o objetivo de avaliar se existe 

algum obstáculo à chegada da luz até a retina. O Parecer COREN-SP 62/2013 destaca que a realização 

desse exame 

a) pode ser delegada ao técnico de enfermagem, sob a supervisão do profissional enfermeiro. 

b) compete ao enfermeiro devidamente capacitado. 

c) é vedada a toda a equipe de enfermagem. 

d) compete ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem, sob a supervisão do médico especialista. 

e) é exclusivamente da competência médica. 

 

24. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Dentre as afecções dermatológicas que acometem a infância, 

encontra-se a miliária, que é clinicamente caracterizada por 

a) vesículas de suor consequentes à obstrução dos ductos écrinos, o que impede a excreção normal. 

b) lesão inicialmente nodular, pustulosa, dolorosa e quente, que se torna flutuante e rompe-se formando 

tecido necrótico. 

c) lesões vesiculares ou pustulares, que formam crostas quando rompidas, podendo acometer tanto a 

face quanto demais partes do corpo. 

d) lesões em formato “umbilicado”, da cor da pele, com aspecto perolado, pequenas (2 a 5 mm) e com 

uma depressão no centro. 

e) lesões de bordas pustulosas e centro eritematoso ou marrom localizadas na virilha, coxas, nádegas e 

abdome. 

 

25. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A via subcutânea é utilizada para a administração de soluções que 

necessitam ser absorvidas mais lentamente, assegurando uma ação contínua. Algumas vacinas têm 

indicação específica para esta via, dentre elas, a vacina contra 

a) o sarampo. 

b) a raiva. 

c) a tuberculose. 

d) o tétano. 

e) a difteria. 
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26. (Residência/Sírio-Libanês/2021) No Programa Nacional de Imunizações (PNI), o único imunobiológico 

administrado por via oral é a vacina contra a 

a) varicela. 

b) tuberculose. 

c) coqueluche. 

d) poliomielite. 

e) difteria. 

 

27. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Ao calcular a pressão arterial média (PAM) o enfermeiro deve saber 

que 

a) a PAM é de 125 mmHg em um paciente com pressão sistólica de 140 mmHg e diastólica de 100 mmHg. 

b) para o seu cálculo deve-se considerar que a sístole é duas vezes maior do que a diástole durante um 

ciclo cardíaco. 

c) o valor de referência normal da PAM é de 80 a 120 mmHg. 

d) a PAM é usada para avaliar a perfusão dos órgãos vitais do corpo. 

e) a fórmula utilizada é a soma da pressão sistólica com a pressão diastólica dividida por 2. 

 

28. (Residência/Sírio-Libanês/2021) No suporte ventilatório ao paciente em ventilação mecânica é 

importante considerar que 

a) a remoção das secreções da orofaringe posterior com a aspiração subglótica reduz o risco de aspiração 

e pneumonia associada à ventilação mecânica. 

b) a pressão expiratória final positiva reduz a capacidade residual funcional ao insuflar alvéolos colapsados 

e ao melhorar a resistência pulmonar. 

d) pacientes com doenças associadas à diminuição da resposta simpática, como a hipervolemia, podem 

desenvolver hipertensão durante a ventilação mecânica com pressão positiva. 

d) o volume corrente é a porcentagem de oxigênio no ar administrado ao paciente e um nível superior a 

80% por mais de 24 horas pode causar toxicidade. 

e) no modo de ventilação com pressão controlada a pressão das vias respiratórias e intratorácica média 

reduz, resultando em aumento do débito cardíaco. 

 

29. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Na assistência ao paciente em ventilação mecânica compete ao 

enfermeiro, dentre outras atividades, a monitorização e manutenção da pressão do cuff (balonete) de 

cânulas de intubação e traqueostomia em níveis seguros que são, em cmH2O, de 

a) 35 a 45. 

b) 10 a 20. 

c) 20 a 30. 

d) 25 a 40. 

e) 05 a 15. 

 

30. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Dentre os dispositivos utilizados para o tratamento e a recuperação 

do paciente hospitalizado encontra-se 

a) o tubo T para umidificação de tubos endotraqueais e traqueostomias. 

b) o dreno abdominal laminar para a drenagem da via biliar principal. 

c) a sonda entérica para a remoção de líquidos e gases do trato gastrointestinal. 

d) o cateter totalmente implantável introduzido no espaço peritoneal para diálise. 

e) a cateterização venosa profunda por punção para o monitoramento da pressão arterial média. 
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31. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Considere os medicamentos e as classes terapêuticas. 

 

Medicamento Classe Terapêutica 

I. Rocurônio a. Hipnoanalgésico 

II. Fentanila b. Betabloqueador 

III. Amiodarona c. Bloqueador neuromuscular 

IV. Propanolol d. Antiarrítmico 

V. Digoxina e. Cardiotônico digitálico 

 

A correlação correta é: 

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

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

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

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

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

 

32. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Paciente adulto passou por um procedimento cirúrgico de remoção 

de placa de aterosclerose em carótida direita. Esse procedimento é denominado 

a) histeropexia. 

b) endarterectomia. 

c) tonsilectomia. 

d) laparotomia. 

e) mastoidectomia. 

 

33. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A equipe multidisciplinar da Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

(SRPA) de uma instituição hospitalar adotou o Índice de Aldrete e Kroulik como instrumento de avaliação 

do paciente adulto no pós-operatório imediato. Um dos parâmetros NÃO incluídos nessa avaliação é a 

a) circulação. 

b) respiração. 

c) temperatura. 

d) saturação de O2. 

e) atividade muscular. 

 

34. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A avaliação multidimensional da pessoa idosa é um processo 

diagnóstico para avaliar a saúde global, que auxilia na identificação de problemas ou riscos. As dimensões 

da avaliação multidimensional são: 

a) clínica, psicossocial e funcional. 

b) familiar, econômica e religiosa. 

c) biológica, física e social. 

d) social, financeira e espiritual. 

e) cognitiva, de promoção e de prevenção. 

 

35. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O cuidador de um paciente com 72 anos de idade informou à equipe 

de saúde que o idoso tem apresentado lentidão dos movimentos e da fala, redução do interesse, prejuízo 

para o desempenho das atividades instrumentais da vida diária (AIVDs) e sinais vegetativos. Esse quadro 

é sugestivo de 
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a) senilidade depressiva. 

b) depressão melancólica. 

c) depressão psicótica. 

d) síndrome depressiva. 

e) síndrome do envelhecimento. 

 

36. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Para a avaliação do risco de queda de pacientes, os profissionais de 

saúde adotam, dentre outras, a aplicação da Escala de 

a) Morse. 

b) ELPO. 

c) Braden. 

d) Norton. 

e) Waterlow. 

 

37. (Residência/Sírio-Libanês/2021) A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em 

agosto de 2020, é a legislação brasileira que regula a atividade sobre o uso de dados pessoais, de 

colaboradores e de terceiros, por todos os tipos de organizações que operam em território brasileiro. De 

acordo com essa lei, é classificado como um dado pessoal sensível 

a) hábito de compra. 

b) o número de documento. 

c) o nome completo. 

d) a origem racial. 

e) o endereço. 

 

38. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Está correta a correspondência entre o hormônio, com a respectiva 

glândula secretora, e a ação: 

 

 Hormônio Glândula Ação 

a) Calcitocina 
Córtex da 

suprarrenal 
Aumenta os níveis de cálcio sanguíneo. 

b) Epinefrina Adeno-hipófise 
Estimula a ação e o batimento cardíaco e aumenta a 
pressão sanguínea. 

c) Glucagon Pâncreas Age na queima da glicose sanguínea. 

d) Prolactina Ovário 
Atua no desenvolvimento das mamas e na formação do 
leite humano. 

e) Antidiurético Neuro-hipófise 
Estimula a reabsorção da água nos túbulos renais e 
aumenta a pressão arterial. 

 

39. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Sobre as doenças crônicas não transmissíveis, estudos comprovam 

que o surgimento dos hipoglicemiantes orais, no tratamento do diabetes, propiciou maior sobrevida aos 

portadores dessa doença. A partir desse fato, a taxa de prevalência de diabetes na comunidade 

a) aumentou, devido ao aumento da sobrevida dos doentes. 

b) diminuiu, pois a taxa de incidência da doença continua a mesma. 

c) diminuiu, pois reduziu o número de portadores da doença na comunidade. 

d) aumentou, em decorrência da diminuição do número de internações relacionadas a essa doença. 

e) não sofreu alteração, devido à redução no número de óbitos relacionados a doença. 
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40. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O tratamento utilizado no combate ao câncer de próstata que 

consiste na colocação de sementes radioativas (Iodo-125) por meio de agulhas pela pele, guiadas por 

ultrassonografia e Rx, é conhecido por 

a) radioterapia. 

b) prostatectomia. 

c) quimioterapia. 

d) pulsoterapia. 

e) braquiterapia. 
 

41. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Na Parada Cardiorrespiratória (PCR), de acordo com a American 

Heart Association 2015-2020, uma Reanimação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade consiste, dentre 

outras ações, em 

a) checar o pulso em, no máximo, 20 segundos, priorizando o pulso carotídeo, femoral e braquial. 

b) priorizar a massagem cardíaca e a desfibrilação o mais precoce possível nos ritmos de assistolia ou 

atividade elétrica sem pulso (AESP). 

c) iniciar as etapas ABC no Suporte Básico de Vida que são vias aéreas, respiração “Olhar, ouvir e sentir” 

e compressão. 

d) manter a taxa de compressão entre 100 a 120 batimentos por minuto para todas as pessoas. 

e) manter a profundidade das compressões em 1,5 polegada para adultos. 

 

42. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O reconhecimento precoce e a entrada imediata no pronto-socorro 

são essenciais para reduzir a morte e a invalidez por acidente vascular encefálico. Um dos tratamentos do 

acidente vascular encefálico isquêmico é a terapia trombolítica que tem, dentre os critérios de inclusão, 

a) tempo desde o início dos sintomas até 12 horas. 

b) o tempo desde o início dos sintomas inferior a 3 ou até 4,5 horas. 

c) paciente com mais de 05 anos de idade. 

d) tempo de tromboplastina parcial elevado. 

e) tratamento com heparina subcutânea nas últimas 48 horas. 

 

43. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Durante o exame físico geral do paciente adulto, o enfermeiro ao 

descrever “paciente orientado (I), brevilíneo (II), fácies hipocrática (III) e presença de liquenificação (IV)” 

está avaliando, respectivamente, as condições gerais como 

 

 I II III IV 

a) estado neurológico aparelho locomotor respiração 
aparelho 

cardiocirculatório 

b) estado neurológico dados antropométricos expressão facial pele 

c) estado geral tipo morfológico neurológica 
aparelho 

cardiocirculatório 

d) estado mental tipo morfológico expressão facial pele 

e) estado mental dados antropométricos pele aparelho digestório 

 

44. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Dentre as derivações unipolares torácicas no eletrocardiograma 

(ECG), encontra-se a derivação 

a) aVF com o eletrodo explorador no membro superior esquerdo. 

b) V4 situada no 5º espaço intercostal sobre a linha média axilar direita. 
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c) aVR com o eletrodo explorador no membro superior direito. 

d) V6R situada no 5º espaço intercostal sobre a linha axilar média direita. 

e) V6 situada no 6º espaço intercostal sobre a linha axilar média esquerda. 

 

45. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Os sopros cardiovasculares podem ser classificados de acordo com a 

dependência de fenômenos hemodinâmicos. Dentre eles estão os sopros 

a) diastólicos tipo ejeção, como na estenose aórtica. 

b) contínuos, como nas fístulas arteriovenosas. 

c) sistólicos tipo regurgitação, como na persistência do canal arterial. 

d) diastólicos, como na insuficiência mitral. 

e) sistólicos, como na estenose tricúspide. 

 

46. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Na fisiologia cardíaca, o controle automático do trabalho cardíaco 

pode sofrer influências externas, como 

a) a diminuição da temperatura corporal, que aumenta os impulsos cardíacos gerados no nó 

atrioventricular, que os transmite com ligeira defasagem para a musculatura atrial. 

b) as alterações de concentração de sódio, potássio e cálcio, que provocam aumento da frequência 

cardíaca, parada respiratória, aumento da força de contração do miocárdio. 

c) a elevação da temperatura corporal, que acelera os processos químicos e, portanto a febre aumenta a 

frequência cardíaca. 

d) excitações psicológicas, como alergia e a raiva, que podem diminuir a frequência cardíaca ou aumentar 

o batimento cardíaco, nos casos de depressão. 

e) o trabalho corporal físico, que diminui a atividade cardíaca, provocando a perda intermitente da 

consciência. 

 

47. (Residência/Sírio-Libanês/2021) Durante a anamnese, o paciente relatou ao enfermeiro a perda do 

sentido do paladar, que é denominada pelo termo 

a) dislalia. 

b) anosmia. 

c) ageusia. 

d) hiposmia. 

e) disfagia. 

 

48. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O volume de urina de 24 horas habitualmente observado em 

indivíduos normais na faixa etária de 60 dias a 1 ano é, em mL/24 horas, de 

a) 700 a 2.400. 

b) 30 a 60. 

c) 400 a 500. 

d) 800 a 1.400. 

e) 600 a 1.600. 

 

49. (Residência/Sírio-Libanês/2021) No cuidado com a sonda de alimentação nasoenteral, o enfermeiro 

deve saber que 

a) o risco de diarreia causada pela contaminação da fórmula pode ser reduzido ao usar fórmula aberta em 

até 48 horas. 

b) ela aumenta o risco de aspiração e refluxo, quando introduzida além do piloro. 
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c) é indicada em pacientes com fratura basilar de crânio, já que nesses casos está contraindicada a 

colocação de sondas de alimentação enteral por via oral. 

d) a nutrição enteral é fortemente indicada para pacientes com obstrução mecânica e dismotilidade 

intestinal. 

e) um método que pode ser usado para avaliar o posicionamento da sonda é medir o pH e observar a 

aparência do líquido retirado da sonda. 

 

50. (Residência/Sírio-Libanês/2021) O enfermeiro, ao avaliar a lesão por pressão em região sacra de um 

paciente, descreveu: Perda da pele em sua espessura total com gordura visível, tecido de granulação e 

epíbole, com presença de descolamento e túneis, sem exposição de fáscia e músculo. 

De acordo com a Classificação da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) de 2016, essa lesão por 

pressão é classificada em 

a) profunda: relacionada a Dispositivo Médico. 

b) não classificável: perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. 

c) estágio 3: perda da pele em sua espessura total. 

d) estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. 

e) estágio 4: perda da pele em sua espessura total e perda tissular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

68 

Residência/SES - PE/2021/Hospitalar 

 

1. (Residência/SES - PE/2021) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A criação do SUS é um legado das crenças democráticas e socialistas que surgiram com a 

redemocratização do Brasil, no final da década de 1980. 

b) Simultaneamente à implantação do SUS, houve privatização do seguro social, engrossando o número 

de consumidores de planos privados, ajudando a promover um sistema duplicado, que reproduz 

desigualdades sociais e aprofunda desigualdades de acesso dentro do sistema de saúde. 

c) O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde; presta assistência à saúde para milhões de pessoas 

que vai desde assistência básica até tratamentos que envolvem complexidade tecnológica média e alta, 

bem como serviços de emergência. 

d) Apesar de mais de 20 anos de existência do SUS, o Estado enfrenta dificuldades para materializar o 

direito social constitucional de acesso universal de atenção à saúde. 

e) A Constituição Federal de 1988 não previu a organização das ações e serviços públicos de saúde em 

rede regionalizada e hierarquizada; a proposta de rede regionalizada surge com a publicação do Pacto 

pela saúde. 

 

2. (Residência/SES - PE/2021) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. Sobre essa legislação, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

b) Um dos objetivos do SUS é identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

c) A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde. 

d) A participação da comunidade é um dos princípios do SUS. 

e) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. 

 

3. (Residência/SES - PE/2021) São diretrizes do SUS e da RAS, de acordo com a Portaria nº 2.436/2017, a 

serem operacionalizadas na Atenção Básica, todas as citadas abaixo, EXCETO 

a) Resolutividade. 

b) Cuidado centrado na doença. 

c) Coordenação do cuidado. 

d) Ordenação da rede. 

e) População adscrita. 

 

4. (Residência/SES - PE/2021) São atributos da Rede de Atenção à Saúde todos os citados abaixo, EXCETO: 

a) Prestação de serviços especializados em lugar adequado. 

b) Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por todo 

o contínuo da atenção. 

c) Definição da oferta de serviços de saúde a partir da existência de profissionais especialistas e 

capacidade instalada dos serviços privados. 

d) Participação social ampla. 

e) Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, considerando as particularidades 

culturais, gênero, assim como a diversidade da população. 
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5. (Residência/SES - PE/2021) No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde 

pública é desenvolvida por meio de uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conjuntamente articulada com Laboratórios de Saúde 

Pública. São objetivos da vigilância epidemiológica no enfrentamento à Covid-19 todos os citados abaixo, 

EXCETO: 

a) Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19. 

b) Estabelecer os procedimentos para investigação laboratorial. 

c) Notificar serviços de alimentação que não estavam adequados aos protocolos sanitários. 

d) Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19. 

e) Estabelecer as medidas de prevenção e controle. 

 

6. (Residência/SES - PE/2021) Em relação aos indicadores em saúde, analise as afirmativas abaixo e 

coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 

( ) A letalidade mede o risco de uma população morrer por determinada doença. 

( ) Prevalência é o número total de casos (novos e antigos) de uma doença em determinado local e ano 

considerados. 

( ) A taxa de mortalidade infantil diminui, à medida que as condições de vida e saúde de uma população 

melhoram. 

( ) O óbito materno é aquele ocorrido em consequência de complicações da gravidez, parto ou puerpério. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - F - V - V.  

b) V - V - V - V.  

c) V - F - F - V.  

d) V - V - V - F.  

e) F - V - V - F. 

 

7. (Residência/SES - PE/2021) A Caderneta de Saúde de Adolescente se configura como um instrumento 

de sucesso no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desse grupo populacional. 

Sobre esse recurso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os profissionais de saúde devem utilizar a caderneta como instrumento de apoio à consulta, registrando 

os dados relevantes para o acompanhamento dos adolescentes nos gráficos de peso, estatura e índice de 

massa corpórea para a idade. 

b) Quando o profissional de saúde utiliza o gráfico de Índice de massa corporal (IMC), presente na 

caderneta do adolescente para realizar a avaliação do crescimento pôndero-estatural, deve considerar 

como adequado para a idade o valor do IMC entre os escores +2 e -2. 

c) Na caderneta do adolescente, os profissionais de saúde, em qualquer nível de atenção à saúde, poderão 

registrar informações em saúde relevantes para a identificação de problemas relacionados à saúde, como 

o peso, a estatura, o IMC, a pressão arterial e a maturação sexual. 

d) A caderneta do adolescente permite a monitorização do desenvolvimento puberal, por meio da 

classificação de Tanner, que sistematiza a sequência dos eventos puberais em ambos os sexos, em quatro 

etapas, considerando, quanto ao sexo feminino, o desenvolvimento mamário e a quantidade e 

distribuição de pelos pubianos; e no masculino, o aspecto dos órgãos genitais e a quantidade e distribuição 

dos pelos pubianos. 

e) Os profissionais de saúde devem registrar as informações sobre o peso, a estatura e o IMC para idade 

nos gráficos da caderneta do adolescente, quando realizarem o atendimento de indivíduos entre 10 e 19 

anos de idade. 
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8. (Residência/SES - PE/2021) O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás 

apenas do câncer do colo do útero. Sobre esse tipo de câncer, leia as afirmações abaixo e coloque V nas 

verdadeiras e F nas falsas: 

( ) O risco de câncer de ovário é aumentado em mulheres com infertilidade e reduzido naquelas que 

tomam contraceptivos orais (pílula anticoncepcional) ou que tiveram vários filhos. 

( ) Mutações em genes, como BRCA1 e BRCA2, não estão relacionadas a risco elevado de câncer de ovário. 

( ) O exame preventivo ginecológico (Papanicolaou) não detecta o câncer de ovário, já que é específico 

para detectar o câncer do colo do útero. 

( ) Na fase inicial, o câncer de ovário não causa sintomas específicos. À medida que o tumor cresce, pode 

causar pressão, dor ou inchaço no abdômen, pelve, costas ou pernas; náusea, indigestão, gases, prisão de 

ventre ou diarreia e cansaço constante. 

( ) A escolha do tipo de tratamento, quimioterapia ou radioterapia, vai depender, principalmente, do tipo 

histológico do tumor, do estadiamento, da idade e das condições clínicas da paciente e se o tumor é inicial 

ou recorrente. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - F - V - V - F. 

b) F - F - F - V - V. 

c) F - V - V - F - V. 

d) V - V - V - F - V. 

e) V - V - F - F - F. 

 

9. (Residência/SES - PE/2021) A Hemorragia pós-parto (HPP) é uma emergência obstetrícia, tida como 

uma das principais causas de morbimortalidade materna no mundo. Quando se analisam os casos de óbito 

materno por HPP, frequentemente se encontram problemas relacionados ao acesso das pacientes ao 

sistema de saúde, problemas organizacionais ou de estrutura da rede assistencial e o manejo obstétrico 

da hemorragia. Frente ao exposto, identifique, entre as opções abaixo, a CORRETAMENTE relacionada ao 

manejo assistencial da puérpera com quadro de HPP. 

a) As puérperas hígidas manifestam os primeiros sinais de choque hipovolêmico somente após perdas 

volêmicas superiores a 40%. Contudo, pacientes anêmicas, brevilíneas ou portadoras de pré-eclâmpsia 

tendem a apresentar um quadro de choque hipovolêmico mais intenso e precoce. 

b) O Índice de Choque se constitui em marcador de instabilidade hemodinâmica mais precoce. Seu cálculo 

é feito por meio da divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial diastólica da puérpera. Na prática 

clínica, valores menores que 1 sinalizam a possibilidade real de transfusão. 

c) As recomendações científicas recentes incluem a indicação do ácido tranexâmico apenas nos casos de 

atonia, quando há falha de todos os uterotônicos após as primeiras três horas de tratamento. 

d) Deve-se ressaltar que o pior parâmetro (o mais alterado) é o que determinará a gravidade do choque 

hipovolêmico. Ou seja, se uma paciente apresentar frequência cardíaca > 120 bpm, ela será classificada 

como portadora de choque hipovolêmico grave, independentemente dos outros parâmetros. 

e) Balão de tamponamento intrauterino pode ser utilizado no controle temporário ou definitivo da HPP, 

sendo capaz de reduzir a necessidade de abordagem cirúrgica, em especial a histerectomia, tendo 

indicação apenas nos casos de HPP após o parto vaginal. 

 

10. (Residência/SES - PE/2021) No Brasil, as internações por aborto, na rede pública hospitalar são 

indicativas da expressiva gravidade dos problemas que afetam a saúde sexual e reprodutiva da população 

feminina. O aborto, especialmente em condições de risco, figura entre as principais causas das mortes de 

mulheres em idade fértil (MIF). Para evitar mortes maternas, todas as mulheres precisam ter acesso à 
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atenção de qualidade após o aborto. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que está CORRETAMENTE 

associada à qualidade da assistência à mulher durante ou após um abortamento. 

a) O dispositivo intrauterino (DIU) não deve ser colocado imediatamente depois do abortamento, porque 

o risco de infecção e a expulsão são maiores, quando o dispositivo é inserido após seis semanas da prática 

de um abortamento. 

b) Poucos métodos não devem ser recomendados depois da prática de um abortamento farmacológico 

ou cirúrgico, estando entre esses o diafragma ou capuz cervical, o qual deve ser evitado até 

aproximadamente seis semanas após um abortamento de segundo trimestre. Do mesmo modo, os 

métodos que considerem o período fértil da mulher só devem começar a ser aplicados depois que a 

menstruação regular retornar. 

c) É esperado que se produza uma hemorragia prolongada do tipo menstrual após o uso de métodos 

farmacológicos de abortamento. Em média, o sangramento vaginal diminui gradualmente ao longo de, 

aproximadamente, 45 dias. 

d) Após um abortamento, toda mulher deverá ter acesso a aconselhamento, planejamento reprodutivo, 

bem como aos métodos anticoncepcionais, incluídos os anticoncepcionais hormonais, exceto os 

contraceptivos de emergência. Esses últimos devem ser recomendados, apenas, na vigência de situações 

de violência sexual. 

e) A hemorragia decorrente de um abortamento pode ser resultado da retenção do produto da 

concepção, trauma ou laceração do colo uterino, coagulopatia ou perfuração uterina. Frequentemente, o 

tratamento adequado demanda a repetição de esvaziamento uterino ou laparotomia exploratória. 

 

11. (Residência/SES - PE/2021) A infecção pelo HIV cursa com um amplo espectro de apresentações 

clínicas, desde a fase aguda até a fase avançada da doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o 

tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de dez anos. 

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O diagnóstico da infecção aguda pelo HIV se faz realizando a detecção de anticorpos do Tipo IgG por 

meio do exame de ELISA. 

b) A presença de linfadenopatia generalizada persistente na fase de latência clínica é pouco comum e, 

quando presente, o diagnóstico diferencial inclui doenças linfoproliferativas e tuberculose ganglionar. 

c) A candidíase oral é um sinal clínico tardio de imunodepressão grave, associada ao subsequente 

desenvolvimento de pneumonia por Pneumocystis jiroveci. 

d) Os principais achados clínicos de Síndrome Retroviral Aguda (SRA) incluem febre, cefaleia, astenia, 

adenopatia, faringite, exantema e mialgia. 

e) Na história natural da doença HIV/AIDS, não se identificam doenças relacionadas à ação direta do vírus 

a certos órgãos, tais como miocardiopatia, nefropatia e neuropatia. 

 

12. (Residência/SES - PE/2021) Os sinais, os sintomas e as manifestações radiológicas da tuberculose (TB) 

dependem do tipo de apresentação. Classicamente, as principais formas de apresentação são a forma 

primária, a pós-primária (ou secundária) e a miliar. Sobre essas formas, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e 

emagrecimento, podem ocorrer em qualquer das três apresentações. 

b) A TB pulmonar primária normalmente ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo 

e, por isso, é mais comum em idosos. As manifestações clínicas são: irritação, febre baixa, sudorese 

noturna e inapetência. A tosse está sempre presente. O exame físico é sempre muito expressivo, 

facilitando o diagnóstico. 

c) A TB miliar é uma forma bem leve da doença que é mais comum em pacientes imunocomprometidos, 

como pessoas infectadas com HIV em fase avançada de imunossupressão. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

72 

d) Na TB primária, sintomas, como febre, astenia, emagrecimento e tosse, ocorrem em 80% dos casos, 

além de hepatomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) e 

alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-pápulo-vesiculosas (incomum). 

e) A TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, embora seja mais comum 

no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca com expectoração 

sanguinolenta em quantidade. A febre vespertina com calafrios ultrapassa os 39,5 °C. 

 

13. (Residência/SES - PE/2021) As reações hansênicas são fenômenos de aumento da atividade da 

doença, com piora clínica, que podem ocorrer de forma aguda antes, durante ou após o final do 

tratamento com a poliquimioterapia. 

Sobre essas reações, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas: 

( ) Suspeitar de reação hansênica tipo 1, se ocorrerem, sem mal estado geral do paciente, sinais e 

sintomas, como manchas ou “caroços” na pele, quentes, dolorosos e avermelhados. 

( ) Suspeitar de reação hansênica tipo 1, se ocorrerem, sem mal estado geral do paciente, sinais e 

sintomas, como piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular. 

( ) Suspeitar de reação hansênica tipo 2, se houver, ocasionalmente, dor nos nervos periféricos (mãos e 

pés) e/ou comprometimento dos olhos. 

( ) Suspeitar de reação hansênica tipo 2, se houver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos 

após a alta medicamentosa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F - F - F - V. 

b) F - V - V - F. 

c) V - V - F - F. 

d) V - F - V - F. 

e) V - V - V - V. 

 

14. (Residência/SES - PE/2021) A COVID-19 foi detectada em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Com 

o crescimento no número de casos, de óbitos e países afetados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou que o evento se constituía em uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), em 30 de janeiro de 2020. No Brasil, a epidemia foi declarada Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em 3 de fevereiro de 2020. Sobre esse tema, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) A elevada infectividade do SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, na ausência de imunidade prévia 

na população humana, bem como de vacina contra esse vírus, faz o crescimento do número de casos ser 

exponencial. 

b) A Covid-19 foi caracterizada como pandemia devido à ocorrência da mesma epidemia em várias partes 

do mundo, simultaneamente. 

c) A incidência da Covid-19 pode ser calculada a partir do número de casos novos da doença que se 

iniciaram no mesmo local e período. 

d) Atualmente, a Covid-19 é considerada uma doença endêmica no Brasil. 

e) A quarentena é definida como a restrição das atividades e/ou a separação de pessoas suspeitas de 

pessoas que não estão doentes ou de bagagens, containers, meios de transporte ou mercadorias 

suspeitos, de maneira a evitar a possível propagação de infecção ou contaminação. 
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15. (Residência/SES - PE/2021) Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos 

e animais. A maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa 

patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado comum. No entanto, podem 

eventualmente gerar infecções graves “especialmente” em grupos de risco. 

Quanto à COVID-19, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas Falsas: 

( ) O período médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é estimado em 5 a 6 dias, com intervalo 

que pode variar de 0 a 14 dias. 

( ) Sua transmissão entre humanos ocorre, principalmente, por meio do contato com pessoas 

assintomáticas (especialmente por meio das mãos não higienizadas) e pelo contato com gotículas 

respiratórias oriundas de pacientes. 

( ) O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo. No entanto, os principais sinais e 

sintomas relatados são: Febre (≥37,8°C), Tosse, Fadiga, Dispneia, Mal-estar e Mialgia, Sintomas 

respiratórios do trato superior, Sintomas gastrointestinais (mais raros). 

( ) O diagnóstico laboratorial para identificação direta do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio das 

técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. 

( ) Para pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar a possibilidade de repetir 

o PCR (teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual transferência para quarto de enfermaria sem 

isolamento, devido à possibilidade de excreção prolongada. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - F - V - V - V. 

b) F - F - F - V - V. 

c) V - V - F - F - V. 

d) F - F - V - V - V. 

e) F - V - F - V - F. 

 

16. (Residência/SES - PE/2021) As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser 

implementadas pelos profissionais, que atuam nos serviços de saúde, para evitar ou reduzir, ao máximo, 

a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Nesse contexto, os 

serviços de saúde devem garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a exposição a 

patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2. Sobre as recomendações para o uso de máscaras na 

prevenção da transmissão do SARS-CoV-2, analise as afirmativas abaixo: 

I. As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e da boca do profissional 

por gotículas respiratórias, quando este atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou 

confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2. 

II. A máscara cirúrgica deve ser constituída de material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-

hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um 

elemento filtrante. 

III. Na atuação profissional em procedimentos com risco de geração de aerossóis, em pacientes suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, deve-se utilizar a máscara de proteção respiratória 

com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). 

IV. São procedimentos com risco de geração de aerossóis em que é indicado o uso de máscara tipo N95 

ou equivalente: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, 

ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, broncoscopias, banho no leito 

e auxílio na alimentação do paciente. 

V. As máscaras de tecido poderão ser utilizadas por pacientes assintomáticos, visitantes e 

acompanhantes; profissionais que atuam na recepção e áreas administrativas (quando não tiver contato 

a menos de 1 metro com pacientes). 
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Estão CORRETAS 

a) apenas I e III. 

b) apenas I, IV e V. 

c) apenas II, IV e V. 

d) apenas I, II, III e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

17. (Residência/SES - PE/2021) O Ministério da Saúde publicou, em 2018, o livro intitulado: Saúde Brasil 

2018 Uma análise da situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas. 

Segundo a publicação, quais foram as duas causas de morte mais frequentes no Brasil, em 2016? 

a) Doença Cardíaca Isquêmica (DCI), seguida pelo Acidente cérebro-vascular (ACV). 

b) Diabetes mellitus e doença renal crônica. 

c) Infecções respiratórias baixas e Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

d) Acidente cérebro vascular e câncer de traqueia, brônquio e pulmão. 

e) Acidentes de transporte terrestre (ATT), seguidos pela doença cardíaca isquêmica. 

 

18. (Residência/SES - PE/2021) Sobre as doenças cardíacas, leia as afirmativas abaixo: 

I. A insuficiência cardíaca é a síndrome clínica, decorrente de alterações estruturais e/ou funcionais do 

coração que resultam em prejuízo ao seu enchimento e/ou esvaziamento do sangue. 

II. A insuficiência cardíaca representa uma via final comum possível para todos os distúrbios 

cardiovasculares. A principal etiologia, em ambos os sexos, é a doença arterial coronariana, responsável 

por 60 - 75% dos casos. 

III. O prognóstico da insuficiência cardíaca é considerado bom, estimando-se que 30 - 60% dos pacientes 

evoluem com bom prognóstico, após 1 ano do diagnóstico. 

Está CORRETO o que se afirma 

a) apenas em I. 

b) apenas em II.  

c) apenas em III.  

d) apenas em I e II. 

e) I, II e III. 

 

19. (Residência/SES - PE/2021) Sobre as estratégias para a promoção da adesão ao tratamento anti-

hipertensivo, analise os itens abaixo: 

I. Monitorização da pressão arterial domiciliar. 

II. Serviços de telemonitoramento a distância. 

III. Evitar doses elevadas em monoterapia. 

IV. Esquema com melhor comodidade posológica: dose única diária e dois ou três anti-hipertensivos 

combinados no mesmo comprimido. 

Estão CORRETOS 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas II, III e IV. 

c) apenas I e IV. 

d) I, II, III e IV. 

e) apenas II e III. 
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20. (Residência/SES - PE/2021) Sobre a pele da pessoa idosa, analise as assertivas abaixo: 

I. As alterações visíveis na pele da pessoa idosa são provenientes do processo de envelhecimento, 

constituição genética, fatores ambientais, repercussões cutâneas de outros órgãos, doenças sistêmicas 

ou da própria pele. 

II. Os efeitos do processo de envelhecimento resultam na redução da camada subcutânea, o que favorece 

a ampliação das terminações nervosas, aumentando a sensação à dor, sensibilidade tátil e temperatura. 

III. As alterações vasculares, decorrentes da fragilidade capilar e alteração patológica da aterosclerose, 

causam a púrpura senil sob a pele. Por outro lado, a redução da produção de linfócitos T e mastócitos 

torna a pele mais vulnerável às infecções oportunistas. 

IV. A prevenção de lesões na pele do idoso deve ser contínua devido à reconstituição da barreira 

epidermal após irritação ser retardada, visto que há redução de atividades enzimáticas na síntese e no 

processamento de lipídios, alteração do perfil de citocinas, acidificação reduzida e alterações na função 

do tronco da epiderme. 

 

Estão CORRETAS 

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

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

c) I, III e IV, apenas.  

 

21. (Residência/SES - PE/2021) A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, desenvolvida pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, estabelece a cirurgia em três fases, que são: 

a) I - Antes da indução anestésica; II - Antes da incisão cirúrgica; e III - Antes de o paciente sair da sala de 

cirurgia. 

b) I - Antes da conduta cirúrgica; II - Antes da incisão cirúrgica; e III - Antes de o paciente sair da sala de 

cirurgia. 

c) I - Antes do tratamento cirúrgico; II - Antes da incisão cirúrgica; e III - Antes de o paciente sair da sala 

de cirurgia. 

d) I - Após o tratamento cirúrgico; II - Após a incisão cirúrgica; e III - Antes de o paciente sair da sala de 

cirurgia. 

e) I - Antes da indução cirúrgica; II - Antes da incisão cirúrgica; e III - Antes de o paciente sair da sala de 

cirurgia. 

 

22. (Residência/SES - PE/2021) Os enfermeiros que atuam em Centro Cirúrgico podem utilizar a 

sistematização da assistência de enfermagem perioperatória (SAEP), com o propósito de promoverem 

assistência de qualidade ao paciente cirúrgico de forma contínua, participativa, individualizada e 

documentada. Entende-se como perioperatório: 

a) pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. 

b) assistência perioperatória, transoperatório e pós-operatório. 

c) assistência perioperatória e processo de enfermagem. 

d) assistência perioperatória e segurança do paciente. 

e) pré-operatório e pós-operatório. 

 

23. (Residência/SES - PE/2021) Sobre os cuidados de enfermagem no Pós-Operatório Imediato (POI), 

analise as afirmativas abaixo: 

I. Para os clientes submetidos à anestesia geral, recomenda-se o decúbito dorsal horizontal sem 

travesseiro, com a cabeça lateralizada para evitar aspiração de vômito (caso ocorra). 
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II. Para os clientes com sonda nasogástrica (SNG), indica-se a posição semi fowler, para prevenir a 

ocorrência de refluxo. 

III. Visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e/ou agitados devido à ação dos anestésicos, 

as grades da cama devem ser mantidas elevadas. 

IV. Normalmente, o cliente apresenta-se hipotérmico ao retornar da Sala de Operação, em vista da ação 

depressora do sistema nervoso, provocada pelo anestésico. Uma conduta é aquecê-lo com cobertores. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

24. (Residência/SES - PE/2021) Segundo o risco potencial de contaminação, as cirurgias podem ser 

classificadas em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. 

São exemplos de cirurgias limpas: 

I. Cirurgia Vascular 

II. Neurocirurgia com acesso através da nasofaringe 

III. Parto cesáreo 

IV. Histerectomia abdominal 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

25. (Residência/SES - PE/2021) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no 

CAPÍTULO III, DAS PROIBIÇÕES, é CORRETO afirmar que se deve 

a) executar atividades que não sejam da sua competência técnica, científica ética e legal, mas que 

beneficie a pessoa, família e comunidade em prol da instituição que exerce as atividades profissionais. 

b) colaborar ou acumpliciar-se com pessoas jurídicas que desrespeitem a legislação e os princípios que 

disciplinam o exercício profissional de enfermagem, exceto em casos de envolvimento com pessoas 

físicas. 

c) aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão 

motivada por necessidade do profissional em decorrência de motivos particulares e utilizando-se de 

concorrência leal. 

d) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento 

congênere, quando, nestes, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. 

e) utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, para induzir ordens, com o intuito de impor opiniões 

políticas, a fim de obter vantagem para si próprio. 

 

26. (Residência/SES - PE/2021) A estrutura organizacional de uma empresa é a maneira pela qual os 

órgãos e cargos estão distribuídos nos diversos níveis hierárquicos e nos diversos departamentos da 

empresa. O serviço de enfermagem segue o princípio da hierarquia, com aplicação do princípio da unidade 
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de comando, tendo na cúpula a centralização de todas as decisões. Assinale a alternativa que indica a 

denominação dessa organização, que constitui a forma da estrutura organizacional mais simples. 

a) Estrutura Linha de Assessoria. 

b) Estrutura Matricial. 

c) Estrutura Funcional. 

d) Estrutura Administrativo-Científica. 

e) Estrutura Linear. 

 

27. (Residência/SES - PE/2021) Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), “a avaliação é o processo 

de determinar, qualitativa ou quantitativamente, mediante métodos apropriados, o valor de uma coisa 

ou acontecimento. São objetivos da avaliação todos os citados abaixo, EXCETO: 

a) Ajudar no planejamento e na elaboração de uma intervenção. 

b) Fornecer informação para melhorar uma intervenção no seu decorrer. 

c) Determinar os efeitos de uma intervenção ao final para definir se ela deve ser mantida. 

d) Utilizar os processos da avaliação para manter uma situação injusta ou problemática, visando ao bem-
estar individual. 
e) Contribuir para o progresso do conhecimento. 
 

28. (Residência/SES - PE/2021) Quanto à administração de medicamentos, leia as afirmativas abaixo: 

I. Quanto à segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, devemos ficar alerta 

aos 11 certos: paciente, medicamento, hora, via, dose, tempo, validade, abordagem, registro adequado, 

orientação e armazenamento. 

II. Quando um medicamento modifica a ação de outro medicamento, caracteriza-se como interação 

medicamentosa; quando dois medicamentos possuem efeito sinergístico, o efeito combinado é maior que 

quando utilizado separadamente. 

III. Os medicamentos aplicados na pele e nas mucosas geralmente produzem efeitos locais; os efeitos 

sistêmicos podem ocorrer, caso a pele do paciente seja muito fina ou esteja apresentando ferimento, a 

concentração do medicamento for alta ou se o contato com a pele for prolongado. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) apenas I e II. 

b) apenas II e III. 

c) apenas I e III. 

d) apenas II. 

e) I, II e III. 

 

29. (Residência/SES - PE/2021) Sobre os fundamentos do diagnóstico de enfermagem, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Cada profissão na área de saúde tem uma maneira de descrever o que conhece e como age em relação 

ao que conhece. Os enfermeiros tratam as respostas humanas a problemas de saúde e/ou os processos 

de vida e usam a taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. 

II. A Taxonomia da NANDA-I oferece uma maneira de classificar e categorizar áreas de preocupação de 

um enfermeiro; ela possui 500 diagnósticos de enfermagem, agrupados em 13 domínios e 47 classes. 

III. Os enfermeiros lidam com respostas a problemas de saúde/processos de vida em indivíduos, famílias, 

grupos e comunidades em que essas respostas são a preocupação central dos cuidados de enfermagem 

e ocupam o círculo atribuído à profissão. 
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Está CORRETO o que se afirma em 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) I, apenas. 

 

30. (Residência/SES - PE/2021) Sobre anamnese e técnicas básicas do exame físico, leia as afirmativas 

abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas: 

( ) São objetivos da anamnese conhecer, por meio da identificação, os determinantes epidemiológicos do 

paciente que influenciam seu processo saúde-doença e fazer a história clínica, registrando, detalhada e 

cronologicamente, o problema atual de saúde do paciente. 

( ) Identificação, Queixa Principal, História da Doença Atual, Interrogatório Sintomatológico, Antecedentes 

Pessoais e Familiares, Hábitos de Vida e Condições Sócio-Econômicas e Culturais são os elementos que 

compõem a anamnese. Na História da Doença Atual, documentam-se hábitos e estilo de vida do paciente, 

incluindo ingesta alimentar diária e usual e a prática de exercícios. 

( ) No interrogatório sintomatológico, é importante avaliar práticas de promoção à saúde. Enquanto se 

avalia o estado de saúde passado e presente de cada sistema corporal, deve-se promover saúde, 

orientando e esclarecendo o paciente sobre maneiras de prevenir doenças e evitar riscos à saúde. 

( ) Há duas maneiras fundamentais de se fazer a inspeção: 1. Olhando frente a frente a região a ser 

examinada: isso se designa inspeção frontal que é o modo-padrão desse procedimento; 2. Observando a 

região tangencialmente: essa é a maneira correta para se pesquisarem movimentos mínimos na superfície 

corporal, tais como pulsações ou ondulações e pequenos abaulamentos ou depressões. 

( ) Na percussão com a borda da mão, com uma das mãos, o examinador golpeia o abdome com piparotes, 

enquanto a outra, espalmada na região contralateral, procura captar ondas líquidas, chocando-se contra 

a parede abdominal. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - F - V - F - V. 

b) V - F - V - V - F. 

c) F - F - V - V - F. 

d) F - V - V - V - V. 

e) F - F - V - F - F. 

 

31. (Residência/SES - PE/2021) Os Sinais Vitais (SSVV) expressam o funcionamento e as alterações dos 

órgãos e/ou sintomas mais relacionados com a manutenção da vida. Classicamente são considerados 

como sinais vitais o pulso, a pressão arterial, o ritmo e a frequência respiratória e a temperatura corporal. 

Sobre os SSVV, é CORRETO afirmar que 

a) para se avaliar a frequência do pulso, deve-se contar as pulsações durante 15 segundos e multiplicar 

por quatro; é conveniente comparar com a frequência cardíaca. O déficit de pulso não tem valor 

semiológico. 

b) ao admitir um paciente na emergência de um hospital geral, o enfermeiro identifica a pressão arterial 

(PA) igual a 130x85 mmHg e classifica o paciente como hipertenso estágio 2. 

c) ao examinar o pulso de um paciente, o enfermeiro identifica uma fibrilação atrial (FA), arritmia que se 

caracteriza por uma completa e constante irregularidade do pulso com intervalos que variam entre as 

pulsações, e a amplitude das ondas modifica-se constantemente. 
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d) na febre contínua, registram-se picos muito altos, intercalados por temperaturas baixas ou período de 

apirexia. Não há caráter cíclico nessa variação. 

e) a platipneia é uma condição na qual o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito 

lateral. Pode ocorrer no derrame pleural. 

 

32. (Residência/SES - PE/2021) Sobre Pressão Arterial em maiores de 18 anos, relacione a 2ª coluna de 

acordo com a 1ª. 

Níveis Tensionais (mmHg)  Classificação 

1. 120x 80 mmHg   (    ) HA Estágio 1 

2. 150x 50 mmHg   (    ) PA NORMAL 

3. 160x 100 mmHg   (    ) HA Estágio 3 

4. 180x 120 mmHg   (    ) HA Estágio 2 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) 3 - 2 - 1 - 4.  

b) 4 - 2 - 3 - 1. 

c) 1 - 2 - 4 - 3. 

d) 2 - 1 - 3 - 4.  

e) 2 - 1 - 4 - 3. 

 

33. (Residência/SES - PE/2021) M.S, sexo feminino, 52 anos, foi admitida em uma unidade de saúde, com 

diagnóstico de hipertensão portal. Ao exame, verificou-se a presença de abdome globoso, com aumento 

importante da circunferência abdominal, estrias e veias distendidas visíveis na parede abdominal. 

Segundo informações do cliente, vem observando, nas evacuações, fezes escuras com odor fétido. Teve 

um episódio de vômito com sangue em pequena quantidade. Diante do quadro apresentado, ficou 

decidido, como terapêutica, a instalação da sonda nasogástrica (SNG) para avaliar o conteúdo gástrico. 

Quais as principais intervenções de enfermagem para a instalação adequada da SNG? 

a) O posicionamento do paciente em Fowler assim como a inspeção das narinas para detectar obstrução 

são ações importantes para minimizar os efeitos da sondagem e manter o conforto do paciente. Quando 

a sonda alcança a nasofaringe, o cliente é orientado a abaixar a cabeça levemente e, se for capaz, começar 

a deglutir, à medida que o tubo é introduzido. Essa medida auxilia no fechamento da glote, protegendo 

as vias aéreas, evitando o erro de trajeto para o pulmão. 

b) Escolher o tipo de sonda a ser utilizada é de grande importância para o sucesso da realização do 

procedimento. Nesse caso, a sonda longa de Dubbhoff deverá ser a de escolha, uma vez que o objetivo 

da realização da intervenção é a lavagem gástrica e o controle do conteúdo gástrico. 

c) Instalar SNG de Levine, mantendo-a fechada com o objetivo de se avaliar quantidade de conteúdo 

gástrico drenado. 

d) Confirmar o posicionamento da sonda nasogástrica, observando-se o ponto de demarcação sinalizado 

antes do início da introdução da sonda; examinar visualmente o aspirado gástrico ou ainda imergir a ponta 

da sonda em um copo com água, observando se haverá ou não a formação de bolhas. 

e) A mensuração da sonda é fundamental para determinar um bom posicionamento. Tradicionalmente, o 

comprimento é determinado pela medição da distância a partir da ponta do nariz até o lóbulo da orelha 

e a partir do lóbulo da orelha até o processo xifoide, para o posicionamento da SNG. Para tanto, o paciente 

deve ser acomodado em decúbito lateral a 30° para a passagem da sonda de Levin e a 45° para a instalação 

da sonda de Dubbhoff. 

 

34. (Residência/SES - PE/2021) MJS, sexo feminino, 43 anos, com diagnóstico de esclerose múltipla há 6 

anos, desenvolveu a bexiga neurogênica e foi admitida em uma unidade de saúde, com dor na região 
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suprapúbica e história de retenção urinária há 36 horas. Após avaliação, a equipe de saúde decidiu pela 

realização da cateterização urinária de demora. 

Quais cuidados de enfermagem devem ser observados para a realização do procedimento? 

I. Utilizar técnica asséptica rigorosa no momento da inserção do cateter. Utilizar um sistema de drenagem 

urinária fechada, estéril e pré-montado. 

II. Preparar os materiais necessários para a cateterização, tendo o cuidado para definir o calibre da sonda, 

de acordo com o sexo e tamanho da paciente; para o caso acima, o indicado é uma sonda de Foley calibre 

10 Fr. 

III. Para evitar a contaminação do sistema fechado, nunca desconectar o equipo e manter o cuidado para 

a bolsa de drenagem não tocar o chão. 

IV. Manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga; esse procedimento evitará o fluxo retrógado da urina 

contaminada para a bexiga. 

 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, II e III.  

b) II e III.  

c) I e IV.  

d) I e III.  

e) II e IV. 

 

35. (Residência/SES - PE/2021) Os profissionais de saúde devem implantar estratégias de prevenção das 

lesões por pressão. Uma delas é garantir o reposicionamento do paciente no leito e sua colocação em 

superfícies de redistribuição de pressão para todos aqueles com risco identificado. 

Para garantir esse cuidado, a equipe de enfermagem deve: 

I. Utilizar colchões de espuma altamente específica em vez de colchões hospitalares padrão. 

II. Utilizar superfície de apoio ativo para os pacientes com maior risco de desenvolvimento de úlceras por 

pressão, quando o reposicionamento manual frequente não é possível. 

III. Utilizar uma almofada ou travesseiro abaixo das pernas, fazendo uma leve hiperextensão do joelho, 

para afastar os calcâneos da superfície da cama. 

IV. Evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas com 

hiperemia não reativa. 

V. Avaliar a pele e o conforto individuais. Se o indivíduo não responde ao regime de posicionamentos, 

conforme o esperado, reconsiderar a frequência e o método dos posicionamentos. 

 

Estão CORRETAS 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas II, III e IV. 

c) apenas I, II, IV e V. 

d) apenas I, II, III e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

36. (Residência/SES - PE/2021) A enfermeira Verônica atendeu M.A. 17 anos, em uma unidade de saúde, 

apresentando os seguintes sintomas: perda de peso (aproximadamente 5 Kg em 1 mês), visão turva, 

fraqueza e cefaleia. Evoluiu nas últimas 36 horas com anorexia, poliúria, polidpsia e náusea, tendo, nas 

últimas 3 horas, apresentado 3 episódios de vômito, pele seca e fria, fácies hiperemiada, presença de 

hálito cetônico e dor abdominal. Quais ações de enfermagem devem ser priorizadas no atendimento 

dessa paciente? 
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a) A pressão parcial de dióxido de carbono alta (PCO2 de 30 a 60 mmHg) reflete a compensação 

respiratória (respirações de Kussmaull) para a acidose metabólica. Nesse caso, a enfermeira deve 

prescrever, no plano assistencial, a verificação dos sinais vitais (respiração e pressão arterial) a cada 12 

horas. 

b) Além de resolver a hiperglicemia, o manejo da CAD tem por objetivo corrigir a desidratação, a perda 

de eletrólitos e a acidose, antes de corrigir a hiperglicemia com insulina. A enfermeira deverá manter uma 

via pérvia para administração do soro fisiológico a 0,9%, podendo ser administrado de 06 a 10 litros, em 

uma velocidade rápida, habitualmente de 0,5 a 1 ℓ por hora, durante 2 a 3h, conforme prescrição médica 

e acompanhamento cuidadoso, verificando-se o balanço hidroeletrolítico, assim como a glicemia. 

c) Identificar os sinais de CAD (cetoacidose diabética) como hiperglicemia < 180 mg/dl e pH > 7,30 e 

cetonúria importante. Uma vez caracterizado o distúrbio metabólico, transferir imediatamente para uma 

unidade de emergência ou um hospital de alta complexidade. 

d) A combinação de deficiência de insulina com aumento de hormônios contrarreguladores provoca a 

liberação excessiva de ácidos graxos livres do tecido adiposo (lipólise), os quais, no fígado, serão oxidados 

em corpos cetônicos. A acidose metabólica, causada por esse mecanismo fisiopatológico, leva o paciente 

a apresentar dor abdominal por desidratação. Nesse caso, o enfermeiro deverá estabelecer como 

principal conduta, em seu plano de ação, a administração de medicamentos antiespasmódicos prescritos 

para dor. 

e) A acidose que acontece na CAD deverá ser revertida com administração de bicarbonato e potássio. 

Como o potássio pode desencadear uma bradisfigmia, o enfermeiro deve incluir, em seu plano de ação, a 

avaliação da monitorização do paciente quanto aos sinais vitais a cada 08 horas. 

 

37. (Residência/SES - PE/2021) Quanto aos cuidados paliativos, é importante conhecer o manejo para o 

atendimento de enfermagem. Sobre esse tema, leia atentamente as afirmativas abaixo: 

I. Na dor leve (1-3), utilizam-se os medicamentos não opioides, como (AINEs, dipirona e paracetamol e 

adjuvantes); caso não haja melhora da dor (dor moderada 4-6), inicia-se: morfina, oxicodona, tramadol e 

os não opioides. 

II. Nos casos de hipersecreção respiratória, deve-se: elevar decúbito e reposicionar o paciente de 3 a 4 

horas de modo confortável, favorecer a mobilização de secreções, facilitando a respiração e deglutição, 

avaliar a real necessidade de aspiração das vias aéreas, uma vez que se trata de um procedimento 

doloroso, causando desconforto. 

III. Na hipodermóclise, é mantido um cateter no tecido subcutâneo do paciente, que é bastante seguro, 

de fácil manipulação, apresenta raros efeitos secundários e permite alta hospitalar precoce, por ser 

facilmente acessado por cuidador em casa. 

 

Está CORRETO o que se afirma 

a) apenas em I.  

b) apenas em II.  

c) apenas em III.  

d) apenas em I e III. 

e) em I, II e III. 

 

38. (Residência/SES - PE/2021) Quanto à Saúde Mental, é CORRETO afirmar que 

a) os Transtornos de Ansiedade Generalizado são marcados por aumento do estresse e da ansiedade após 

exposição a um evento traumático ou estressante. Esses eventos podem incluir: ser sequestrado, estar 

envolvido em um desastre natural, ser diagnosticado com uma doença com risco de morte e outros. A 
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pessoa reage à experiência com medo e impotência, revive persistentemente o acontecido e tenta evitar 

lembrar-se dele. 

b) a depressão bipolar é a presença de um humor deprimido que dura a maior parte do dia e está presente 

quase continuamente. Existem sentimentos associados de inadequação, culpa, irritabilidade e raiva; 

afastamento da sociedade; perda de interesse; e inatividade e falta de produtividade. 

c) o Centro de Atenção Psicossocial na modalidade CAPS III realiza atendimento a crianças e adolescentes 

para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. 

d) as Enfermarias Especializadas em Hospital Geral apresentam indicação para tratamento de pacientes 

com as seguintes características: incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízos graves 

à saúde, risco de autoagressão ou de heteroagressão, risco de prejuízo moral ou patrimonial e risco de 

agressão à ordem pública. 

e) os Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental são serviços compostos pelos seguintes 

profissionais: médico, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional no tratamento de pacientes 

que apresentam transtornos mentais. 
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Residência/SES - PE/2021/Atenção Básica 
 

1. (Residência/SES - PE/2021) As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. 

Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo: 

I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do 

álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos. 

II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; 

relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco. 

III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central. 

IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos 

anos. 

V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais 

semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Todas são corretas. 

b) Existem, apenas, quatro corretas. 

c) Existem, apenas, três corretas. 

d) Existem, apenas, duas corretas. 

e) Existe, apenas, uma correta. 

 

2. (Residência/SES - PE/2021) O termo ‘Saúde Mental e Apoio Psicossocial’ é utilizado pelas Diretrizes do 

Comitê Permanente Interagências sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências 

Humanitárias. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Saúde Mental e Apoio Psicossocial - é utilizado para descrever “todo tipo de apoio externo cujo objetivo 

seja proteger ou promover o bem-estar psicossocial e/ou prevenir ou tratar condições de saúde física e 

doença psiquiátrica.” 

b) Os níveis alinham a um espectro de saúde mental e necessidades psicossociais e são representadas 

pela pirâmide de Maslow. 

c) Os Princípios fundamentais incluem: não prejudicar, promoção dos direitos humanos e igualdade, não 

usar abordagem participativa, basear-se nas capacidades e recursos disponíveis, adotar intervenções em 

diversas camadas e trabalhar com sistemas de suporte integrados. 

d) Emergências sempre são estressantes, mas o surto da Covid-19 afeta e estressa a população de 

maneiras particularmente específicas. O constante medo, a preocupação, a incerteza e o estresse da 

população durante o surto da Covid-19 podem gerar consequências a longo prazo, dentro das 

comunidades, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. 

e) Pessoas idosas com moderado ou grave comprometimento cognitivo ou estágio avançado de demência 

precisam ser informadas do que está acontecendo e receber suporte para aliviar sua ansiedade e estresse. 
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(Residência/SES - PE/2021) No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de 

janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. 

 

Utilize essas informações para responder as questões 3 e 4. 

 

País Nº de Casos Nº de Óbitos Nº de Testes População 

Argentina 1.760.000 45.000 5.360.000 45.000.000 

Brasil 8.200.000 206.000 28.600.000 210.000.000 

China 87.800 4.600 160.000.000 1.400.000.000 

Estados Unidos 23.600.000 394.000 277.500.000 330.000.000 

Venezuela 117.800 1.100 2.500.000 28.400.000 

 

3. (Residência/SES - PE/2021) Qual a taxa de letalidade do Brasil? 

a) 3,98 por 101. 

b) 2,51 por 102. 

c) 980,1 por 106. 

d) 31.924 por 106. 

e) 6,2 por 106. 

 

4. (Residência/SES - PE/2021) Sobre os cuidados de enfermagem com a criança na Atenção Básica, analise 

as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas: 

( ) A primeira consulta de puericultura deve acontecer na primeira semana de vida do neonato. A(O) 

enfermeira(o) deve observar criteriosamente, no exame físico, o aspecto da pele e do coto umbilical, a 

presença de eliminações fisiológicas e os reflexos neurológicos. 

( ) Durante o acompanhamento da criança na puericultura, a(o) enfermeira(o) deve adotar medidas para 

prevenir e/ou combater as parasitoses intestinais. Para tanto, o Ministério da Saúde recomenda a 

administração de anti-helmínticos, a partir do segundo ano de vida, para todas as crianças acompanhadas 

na unidade de saúde. 

( ) Quando a genitora de uma criança acompanhada na puericultura tem contraindicação para amamentá-

la e não é possível ofertar a fórmula infantil, a(o) enfermeira(o) deverá orientar a oferta de leite de vaca 

modificado em casa até o quarto mês de vida. A diluição recomendada para o leite de vaca integral fluido 

é de 2/3 de leite para 1/3 de água fervida. 

( ) O calendário de consultas à criança, instituído pelo Ministério da Saúde, orienta a realização de sete 

consultas no primeiro ano de vida, duas consultas no segundo ano de vida e uma consulta a partir do 

terceiro ano de vida, próximas ao mês do aniversário. 

( ) Quando a criança apresenta ausência de um ou mais marcos do desenvolvimento para sua faixa etária, 

a(o) enfermeira(o) deverá marcar consulta de retorno com intervalo de 30 dias, orientar os cuidadores 

sobre como estimular a criança e como identificar sinais de alerta para o desenvolvimento. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) F - F - V - V - V.     b) V - F - V - F - V.    c) F - F - F - V - F.   d) V - F - V - V - V.     e) F - V - V - V - F. 
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5. (Residência/SES - PE/2021) A Educação em Saúde é uma prática social, cujo processo contribui para a 

formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua 

realidade e estimula a busca de soluções e organização para a ação individual e coletiva. Com base nas 

diretrizes da educação em saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trabalhador da saúde não busca transformar a consciência sanitária do indivíduo ou de uma 

comunidade. 

b) As atividades formais de ensino educam para transformar a nossa consciência com a indução a hábitos 

saudáveis. 

c) A educação em saúde precisa ter um caráter “marcadamente instrumental” para ser eficaz. 

d) O nível de comprometimento dos trabalhadores da saúde com seu agir educativo influencia as 

possibilidades de prática educativa em saúde. 

e) A prática educativa em saúde é resultante de uma relação de ensino/aprendizagem vertical e normativa 

entre o profissional de saúde e o usuário. 

 

6. (Residência/SES - PE/2021) Sobre o atendimento clínico de adolescentes na atenção integral primária 

em saúde, leia as afirmativas abaixo: 

I. O modelo clássico de anamnese clínica mostra-se inadequado ao atendimento do adolescente na 

Unidade Básica de Saúde, pois não são considerados os aspectos da vida social, de trabalho, da 

sexualidade, da situação psicoemocional e violência, entre outros. 

II. Se o adolescente procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos pais, ele tem o 

direito de ser atendido sozinho. 

III. Nas meninas, é frequente ocorrer um corrimento vaginal claro dos 6 aos 12 meses que antecedem a 

primeira menstruação ou menarca. 

 

Está CORRETO o que se afirma 

a) apenas em I. 

b) apenas em II. 

c) apenas em III.  

d) apenas em I e II. 

e) em I, II e III. 

 

7. (Residência/SES - PE/2021) A Atenção Integral à Saúde do Adulto possui um caráter transversal nas 

políticas públicas de saúde e está presente sob diferentes perspectivas, como nas políticas de promoção 

da saúde e de atenção às doenças, exigindo de gestores, profissionais e comunidade um esforço coletivo 

para o fortalecimento da rede de serviços de saúde e a melhoria das condições de vida. Quais seriam as 

ações de enfermagem para o fortalecimento do cuidado à saúde do adulto na atenção básica? 

I. As ações do (a) enfermeiro (a) estão pautadas em duas dimensões: 

a) produção do cuidado e gestão do processo terapêutico; 

b) atividades de gerenciamento do serviço de saúde e da equipe de enfermagem. 

II. As atividades de grupo são estratégias promissoras para o enfrentamento dos problemas crônicos 

apresentados pela população adulta, uma vez que facilitam o acompanhamento desses usuários e 

fortalecem o vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde. 

III. As ações de gerenciamento fortalecem o cuidado à saúde do adulto e, dessa forma, não devem ser 

associadas às ações de produção do cuidado. 

IV. A classificação de risco é uma ação utilizada para o cuidado à saúde do adulto, atendido, apenas, nas 

urgências e emergências das unidades hospitalares. 
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Estão CORRETAS apenas 

a) I, II e IV. 

b) I e IV. 

c) I e II. 

d) I, III e IV. 

e) II e III. 

 

8. (Residência/SES - PE/2021) De acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de 

Vacinação, sobre a Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)  VIP, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Administrar 3 (três) doses aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias 

entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses. 

b) A continuidade do esquema vacinal será com a vacina pentavalente [vacina adsorvida difteria, tétano, 

pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)], aos 2 (dois), 4 (quatro) e 

6 (seis) meses de idade. 

c) A dose são duas gotas, exclusivamente por via oral. 

d) Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses. 

e) Administrar 1,5 mL exclusivamente por via oral. 

 

9. (Residência/SES - PE/2021) Sobre a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva - CIPESC, leia as afirmativas abaixo: 

I. No CIPESC, foram estabelecidos três objetivos: estabelecer mecanismos de cooperação da prática de 

enfermagem em saúde coletiva no país; revisitar as práticas de enfermagem em saúde coletiva diante da 

implantação do Sistema Único de Saúde - SUS e construir um sistema de informação para a troca de 

experiências nacionais e internacionais. 

II. O CIPESC é uma arquitetura brasileira de classificação das práticas de enfermagem em construção. No 

se tratou de um processo investigativo, e sim, interventivo, pois, em seu desenvolvimento, contou com 

as necessárias intervenções e transformações da prática, observando-se a vertente da práxis. 

III. O CIPESC é a instauração de um processo gradual de pensar a prática da enfermagem extrainternação 

nos mais distintos cenários do Brasil, consideradas a dinâmica e a historicidade de sua produção social e 

de saúde. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I e II, apenas.  

b) II e III, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) I, II e III.  

e) I, apenas. 

 

10. (Residência/SES - PE/2021) O Processo de Enfermagem é “uma ferramenta intelectual de trabalho do 

enfermeiro, que norteia o processo de raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica, de resultados 

e de intervenções”. Tal processo também deve permear as ações de enfermagem na Atenção Básica. A 

respeito dessas considerações, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A territorialização e o mapeamento da área de atuação da equipe ajuda na identificação de grupos, 

famílias e indivíduos com riscos e vulnerabilidades, podendo se caracterizar como as fases de 

Intervenção/Implementação de enfermagem. 

b) O acolhimento dos usuários, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, pode se 

caracterizar como as fases de Investigação e Diagnóstico de enfermagem. 
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c) A elaboração e implementação de protocolos assim como diretrizes clínicas e terapêuticas podem se 

caracterizar como as fases de Planejamento e Avaliação de enfermagem. 

d) A prática do cuidado individual, familiar e dirigido às pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor 

intervenções que influenciem nos processos saúde-doença individual, das famílias e da própria 

comunidade, pode se caracterizar como as fases de Investigação e Diagnóstico de enfermagem. 

e) A discussão em conjunto e a avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis, visando à readequação constante do processo de trabalho, podem se caracterizar como as 

fases de intervenção e diagnóstico de enfermagem. 

 

11. (Residência/SES - PE/2021) As doenças sexualmente transmissíveis frequentemente causam 

morbidade, além de influenciar as taxas de mortalidade materna e infantil. Assim, a redução da incidência 

dessas doenças se constitui em objetivo das autoridades e profissionais da saúde. 

Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que está CORRETAMENTE associada a cervicites. 

a) São assintomáticas em torno de 70% a 80% dos casos. Nos sintomáticos, as queixas mais frequentes 

são: corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunia e disúria. 

b) Devido ao grande número de mulheres assintomáticas e à baixa sensibilidade das manifestações 

clínicas na ausência de laboratório, a principal estratégia de manejo das cervicites não requer o 

tratamento das parcerias sexuais. 

c) No caso de necessidade de tratamento de parceiros sintomáticos, é recomendado tratar os portadores 

de uretrites com os quais a mulher teve contato sexual nos últimos 90 dias. 

d) As principais complicações por gardnerella e trichomoníase, quando não tratadas, incluem: doença 

inflamatória pélvica (DIP) e dor pélvica crônica. 

e) Devido à possibilidade de coinfecção e desenvolvimento da doença infecciosa pélvica, justifica-se o seu 

tratamento combinado por clamídia e gonorreia em todos os casos sintomáticos. 

 

12. (Residência/SES - PE/2021) O(A) enfermeiro(a) desenvolve ações fundamentais para a prevenção e o 

controle da Hanseníase e suas complicações. Quanto às atribuições desse profissional no cuidado ao 

portador dessa patologia, analise as afirmativas abaixo: 

I. Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições 

legais da profissão. 

II. Orientar o usuário e a família para evitar a realização de autocuidados, deixando essa atividade para os 

profissionais de saúde. 

III. Avaliar e registrar o grau de incapacidade física em prontuários e formulários, no diagnóstico e 

acompanhamento do usuário. 

IV. Orientar quanto à necessidade de solicitar acompanhamento profissional para realizar técnicas simples 

de prevenção de incapacidades físicas. 

V. Realizar exame dermatoneurológico em todos os contatos intradomiciliares dos casos novos, orientá-

los sobre a hanseníase e importância do autoexame, registrar prontuários e fichas/boletins de 

acompanhamento e realizar a vacinação com BCG nos contatos sem sinais da doença. 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, II, III e V. 

b) I, III e V.  

c) IV e V.  

d) I, IV e V. 

e) II e IV. 
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13. (Residência/SES - PE/2021) Sobre as estratégias de controle da tuberculose, leia as afirmativas abaixo: 

I. Para crianças expostas ao HIV, a vacina BCG deve ser feita de acordo com as seguintes recomendações: 

ao nascimento ou o mais precocemente possível; em crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias que 

chegam ao serviço ainda não vacinadas; não está indicada a revacinação; a partir dos 5 (cinco) anos de 

idade, crianças vivendo com HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de 

imunodeficiência. 

II. A População privada de liberdade apresenta alto risco de adoecimento por Tuberculose (TB). A Busca 

Ativa de sintomático respiratório deve ser realizada, idealmente, 2 vezes ao ano, com o objetivo de 

identificar precocemente os doentes. Essa atividade tem um importante papel no controle da TB nessa 

população. 

III. A Estratégia Saúde da Família (ESF)/Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS): a Busca Ativa 

deve ser estendida à comunidade adscrita, com a inclusão da identificação do sintomático respiratório 

(SR) em todas as visitas domiciliares, com o devido encaminhamento para o rastreamento da tuberculose. 

IV. A internação compulsória será considerada uma situação de exceção, podendo ser adotada somente 

em casos específicos, depois de esgotadas todas as abordagens de adesão ao tratamento, em especial 

onde haja exposição de terceiros, sobretudo de crianças ao risco de infecção. 

 

Estão CORRETAS 

a) apenas I e IV. 

b) apenas II e III.  

c) apenas II, III e IV.  

d) apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

14. (Residência/SES - PE/2021) A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível 

(DCNT), definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou 

medicamentoso) superam os riscos. Sobre HA, leia as afirmativas abaixo: 

I. Uma das estratégias da Atenção Básica, nesse momento de pandemia (Sars-Cov-2 - Covid-19), é fazer 

uso de alternativas não presenciais de atendimento e monitoramento dos usuários com HA, como a 

realização de teleconsulta, considerando a estratificação de risco e de maneira a avaliar a necessidade de 

realização de visitas domiciliares e/ou atendimentos presenciais. 

II. Pessoas com hipertensão têm risco aumentado ao novo coronavírus. No sistema cardiovascular, tanto 

a síndrome respiratória aguda grave quanto o novo coronavírus (SARS-CoV-2) infectam as células 

hospedeiras por meio de receptores da proteína ACE2, levando à pneumonia relacionada à doença por 

coronavírus (COVID-19), além de causar lesão miocárdica aguda e danos crônicos ao sistema 

cardiovascular. 

III. Tem alta prevalência, sendo considerada um dos principais fatores de risco para as Doenças 

Cardiovasculares (DCV) e renais. Por se tratar de uma doença frequentemente assintomática, existe uma 

grande dificuldade à adesão aos cuidados. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de 

risco modificáveis para a prevenção e o controle da HA e das DCV. Recomenda-se que a ingestão de sódio 

seja limitada a, aproximadamente, 4 g/dia (equivalente a cerca de 7 g de sal por dia) na população em 

geral. 

IV. Recomenda-se que o seu diagnóstico seja baseado nas medições repetidas da PA, no consultório, em 

mais de uma consulta, exceto quando é HA estágio 2 e especialmente nos pacientes de médio risco. A 

cada consulta, três medidas da PA devem ser registradas, com 2 a 5 minutos de intervalo, e medidas 

adicionais devem ser realizadas, se as duas primeiras leituras resultarem em > 15 mmHg. A PA do paciente 

é a média das duas últimas leituras da PA. 
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Somente está CORRETO o que se afirma em 

a) I, II e IV. 

b) II, III e IV. 

c) II e III. 

d) I e II. 

e) I e IV. 

 

15. (Residência/SES - PE/2021) Quanto à atenção integral à saúde do adulto, leia atentamente as 

afirmativas abaixo: 

I. A promoção da saúde é uma estratégia de produção de saúde que deve estar articulada às demais 

políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para a construção de 

ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde. Tem como foco principal a atuação 

nas condições específicas, entre as quais: hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase 

e a saúde do homem. 

II. As ações de vigilância em saúde têm como objetivo: análise permanente da situação de saúde da 

população, organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos principais 

problemas de saúde-doença das comunidades. É composta por ações de vigilância, promoção, prevenção 

e controle de doenças e agravos à saúde, ações essas que devem estar inseridas, cotidianamente, na 

prática das equipes de saúde na Atenção Básica. 

III. Diante da relevância das doenças crônicas, foi elaborado, em 2011, o Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas 

em evidências para a prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

16. (Residência/SES - PE/2021) É imprescindível para o planejamento das ações que as equipes de 

referência conheçam a população de diabéticos do seu território de ação mediante o cadastramento e a 

classificação de risco, possibilitando, assim, a programação do acompanhamento sistematizado e a 

vigilância dos casos de maior vulnerabilidade. Em quais premissas deve estar baseada a sistematização da 

assistência de enfermagem para esses usuários? 

a) Incentivo a ter a contribuição de um cuidador, visando à realização do controle glicêmico e 

administração de insulina, mesmo quando o usuário for avaliado como apto. 

b) Educação em saúde, voltada para o cuidado exclusivo com a cavidade oral. 

c) Incentivo à redução do uso de medicamentos hipoglicemiantes; incentivo ao controle glicêmico por 

terceiros, para não haver risco de erro de verificação. 

d) Educação em saúde voltada para a educação alimentar, educação para a atividade física, educação para 

o autocuidado, 

autoaplicação de insulina, automonitoramento glicêmico e prevenção do pé diabético. 

e) Verificação da dor, voltada para as articulações e para a cefaleia. 
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17. (Residência/SES - PE/2021) As diretrizes internacionais com recomendações para a prevenção e 

tratamento das lesões por pressão existem desde a década de 1990 e têm sido revisadas a cada cinco 

anos. Os profissionais precisam atualizar seu conhecimento, e os protocolos devem ser amparados nessas 

diretrizes. Diante dessa premissa, quais os cuidados para a prevenção de lesão por pressão? 

I. Uso de colchão de espuma D20, associar com colchão do tipo caixa de ovo ou colchão d’água e coxins 

ou luva d´água. 

II. Hidratação diária da pele do paciente com hidratantes, óleos e hidrogéis. 

III. Uso de barreiras protetoras da umidade excessiva, quando necessário, como película semipermeável, 

hidrocoloides e espuma de poliuretano. 

IV. Orientação ao paciente e à família sobre a prevenção e o tratamento das lesões por pressão. 

V. Mudança de posição para reduzir a pressão local, evitando manter a mesma posição durante períodos 

prolongados. 

 

Estão CORRETOS os itens 

a) I, II e III, apenas. 

b) III, IV e V, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) II, IV e V, apenas. 

e) I, II, III, IV e IV. 
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Residência/SES - PE/2021/Interiorização de Saúde 
 

1. (Residência/SES - PE/2021) O princípio da integralidade do SUS diz respeito tanto à atenção integral 

em todos os níveis do sistema como também à integralidade de saberes, práticas, vivências e espaços de 

cuidado. Sobre Educação em Saúde e Educação na Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

a) As ações de educação em saúde devem ser emancipadoras, participativas e criativas, contribuindo para 

a autonomia do usuário de saúde. 

b) A Educação Popular permite a aproximação entre agentes formais de saúde e população, uma vez que 

se propõe à intervenção pontual sobre a doença em tempo e espaço determinados. 

c) A Educação Popular visa criar sujeitos educados: sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água 

fervida, comendo farinha de soja e utilizando fossas sépticas. 

d) A educação na saúde enfatiza o processo de transmissão de conhecimento, sem necessariamente 

ampliar os espaços de interação cultural e de negociação entre os diversos atores envolvidos nesse 

processo de formação. 

e) A Educação é uma atividade a mais que se realiza nos serviços de saúde, uma ação que orienta as 

práticas de saúde, apresentando soluções técnicas, restritas aos problemas de saúde. 

 

2. (Residência/SES - PE/2021) Quanto à estratégia da saúde da família, leia as afirmações abaixo: 

I - Visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, 

tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação 

e consolidação da atenção básica. 

II - Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 10.000 pessoas, sem com 

isso necessitar de critérios de equidade para essa definição.  

III - O estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF) é composta, 

no mínimo, por: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de 

enfermagem, apenas.  

IV - A implantação das equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais tem legislação específica, porém 

não segue os mesmos critérios das equipes e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

Está(ão) CORRETA(S) apenas 

a) I.                   b) I e III.           c) III e IV. 

d) I e IV.           e) IV. 

 

3. (Residência/SES - PE/2021) São atribuições dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família: 

I - Consulta de enfermagem. 

II - Solicitar exames complementares, conforme protocolos. 

III - Prescrever medicações, conforme protocolos. 

IV - Consulta clínica. 

Estão CORRETAS apenas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) I e IV. 
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4. (Residência/SES - PE/2021) A redução da mortalidade materna no Brasil é ainda um desafio para os 

serviços de saúde e para a sociedade como um todo. As altas taxas encontradas se configuram como um 

grave problema de saúde pública, atingindo desigualmente as regiões brasileiras, com maior prevalência 

entre mulheres das classes sociais com menor ingresso e acesso aos bens sociais. Frente às afirmativas 

descritas abaixo, assinale aquela que apresenta CORRETAMENTE os conceitos relativos à mortalidade 

materna. 

a) A maioria dos óbitos maternos registrados no Brasil decorreu de causas obstétricas indiretas, devido às 

intervenções, omissões ou tratamentos incorretos. 

b) No Brasil, a pandemia do novo coronavírus (por Covid-19) contribuiu para o aumento de óbitos 

maternos por causas obstétricas diretas. 

c) As causas obstétricas de morte materna, do tipo obstétrica indireta, que se destacam no Brasil são: 

doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, AIDS, doenças infecciosas e 

parasitárias maternas. 

d) As causas obstétricas diretas resultam de doenças existentes antes da gestação ou que se 

desenvolveram durante esse período, provocadas por causas agravadas pelos efeitos fisiológicos da 

gravidez. 

e) A mortalidade materna é o indicador utilizado para mensurar a mortalidade materna por meio da razão 

entre o número de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, parto e puerpério e o número de 

nascidos maiores de 1000 gramas, multiplicando-se por 10.000. 

 

5. (Residência/SES - PE/2021) Sobre os princípios e diretrizes para a organização da Rede de Atenção à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, analise as afirmativas abaixo: 

I - Humanização da atenção, buscando-se a efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas 

suas necessidades de saúde. 

II - Formação profissional e educação permanente por meio de atividades que visem à aquisição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado, de acordo 

com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

III - Monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços por meio de indicadores de estrutura, processo 

e desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção. 

Está(ão) CORRETA(S) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

 

6. (Residência/SES - PE/2021) Sobre a enfermagem e o cuidado na saúde da família, analise as afirmativas 

abaixo, identificando-as como (V) as Verdadeiras e (F) as Falsas: 

( ) O enfermeiro assume um papel cada vez mais decisivo e pró-ativo no que se refere à identificação das 

necessidades de cuidado da população, bem como na promoção e proteção da saúde dos indivíduos em 

suas diferentes dimensões. 

( ) O cuidado de enfermagem é um componente fundamental no sistema de saúde local, que apresenta 

os seus reflexos em nível regional e nacional e, por isso, também motivo de crescentes debates e novas 

significações. 

( ) A enfermagem pode ser amplamente definida como a ciência do cuidado integral e integrador em 

saúde, tanto no sentido de assistir e coordenar as práticas de cuidado quanto no sentido de promover e 

proteger a saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. 
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( ) A enfermagem como prática comunitária se cunhou de novos significados conceituais, possibilitados 

pela concepção de saúde coletiva, campo ainda em constituição e que, crescentemente, vem assumindo 

diversas formas e abordagens. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V - F - V - F. 

b) V - V - V - V. 

c) V - V - F - V. 

d) F - V - V - V. 

e) F - F - V - V. 

 

7. (Residência/SES - PE/2021) Sobre o Processo de Enfermagem na atenção básica, analise as afirmativas 

abaixo: 

I - O enfermeiro no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) deve atuar com base nos pilares 

estruturantes, como a integralidade, a longitudinalidade, a orientação familiar e comunitária, a 

acessibilidade e a coordenação do cuidado. 

II - O enfermeiro destaca-se no contexto de saúde devido as suas atribuições específicas na prática clínica, 

realizando atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes; consulta de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupo, conforme protocolos ou outras normativas técnicas, observadas as 

disposições legais da profissão. 

III - Na APS, a prática clínica do enfermeiro envolve vários processos que são articulados e colaboram para 

que haja um cuidado integral ao cliente, como consulta de enfermagem; gestão do processo familiar e 

gestão da prática clínica composta pelas ações organizacionais, coordenação e avaliação do cuidado às 

pessoas e famílias. 

IV - É relevante destacar que a prática clínica do enfermeiro deve se constituir em uma assistência 

sistematizada de enfermagem, centrada no cliente e realizada de forma planejada, no entanto a consulta 

de enfermagem e o processo de enfermagem não são obrigatórios no âmbito da APS. 

 

Estão CORRETAS 

a) I, II, III e IV. 

b) II e III, apenas.  

c) I, III e IV, apenas.  

d) I, II e III, apenas. 

e) II, III e IV, apenas. 

 

8. (Residência/SES - PE/2021) Em 2020, o Ministério da Saúde lançou a segunda edição da “Caderneta da 

Criança: passaporte da cidadania”, instrumento estratégico para registro de todas as informações sobre 

o atendimento à criança nos serviços de saúde, de educação e de assistência social desde o seu 

nascimento até os 9 anos de idade. Sobre o conteúdo presente nesse instrumento, analise as afirmativas 

abaixo: 

I - A caderneta da criança traz orientações aos cuidadores das crianças sobre os sinais de perigo para 

crianças menores de 2 meses, como convulsão e/ou perda da consciência, dificuldade para respirar, febre 

e saída de secreção purulenta do ouvido. 

II - O documento apresenta orientações sobre as formas de armazenamento do leite materno ordenhado 

que pode ser conservado por 24 horas em geladeira e por 15 dias, no congelador ou freezer comum. 

III - Em relação à alimentação complementar para crianças que receberam aleitamento materno exclusivo 

até o sexto mês, recomenda-se a introdução de uma fruta no lanche da manhã; almoço à base de 1 
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alimento do grupo dos tubérculos ou cereais, feijão e carnes ou ovos e 1 ou mais alimentos dos grupos 

dos legumes e verduras. 

IV - No capítulo destinado à avaliação do desenvolvimento infantil, o profissional de saúde pode avaliar e 

registrar os marcos do desenvolvimento, sendo considerado adequado quando todos os 

reflexos/posturas/habilidades para a faixa etária estão presentes. 

 

Estão CORRETAS 

a) I, II e III, apenas. 

b) II, III e IV, apenas.  

c) I, III e IV, apenas.  

d) II e III, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

9. (Residência/SES - PE/2021) A adolescência é marcada por um complexo processo de crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial e necessita de acompanhamento dos profissionais de saúde. 

Sobre a atenção integral à saúde de adolescentes, analise as afirmativas abaixo: 

I - O Ministério da Saúde, em 2018, orienta que, durante o atendimento do adolescente, deve-se 

considerar puberdade tardia a ausência de caracteres sexuais secundários aos 13 anos em meninas e aos 

16 anos nos meninos. 

II - A adolescência também é um período crítico para o desenvolvimento da obesidade, que tende a se 

perpetuar na vida adulta, e de outros agravos em saúde, como a diabetes tipo 2, dislipidemias e 

hipertensão arterial. 

III - O período da adolescência é reconhecido como vulnerável a problemas psíquicos, como a depressão, 

que podem culminar com situações extremas, a exemplo da violência autoinfligida e o suicídio. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) nenhuma. 

 

10. (Residência/SES - PE/2021) De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), a Vacina BCG 

deve ser administrada por via 

a) intramuscular. 

b) exclusivamente oral. 

c) subcutânea. 

d) intramuscular ou subcutânea. 

e) intradérmica. 

 

11. (Residência/SES - PE/2021) O Trabalho em equipe é o nível mais profundo de trabalho 

interprofissional. Ocorre quando diferentes profissionais trabalham de forma integrada, com intensa 

interdependência de suas ações, compartilhando uma identidade de equipe. Sobre essa temática, assinale 

a alternativa CORRETA. 

a) A colaboração implica o compartilhamento de um objetivo comum a todos, centrado nos profissionais 

de saúde. 
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b) As práticas interprofissionais devem ser desenvolvidas, apenas, com a vontade dos profissionais ou dos 

gestores. 

c) O planejamento interprofissional assegura que aspectos relevantes das profissões da saúde sejam 

contemplados, evitando a valorização de uma em detrimento de outras. 

d) A liderança na perspectiva interprofissional é sempre liderada pelo profissional mais experiente e de 

maior valor na equipe, a fim de superar melhor as dificuldades nas relações interpessoais. 

e) Profissionais colaborativos asseguram práticas em saúde integrais por meio do trabalho colaborativo, 

porém com menor capacidade de resolução dos problemas e das necessidades de saúde. 

 

12. (Residência/SES - PE/2021) O câncer de boca é uma doença, que pode ser prevenida de forma simples, 

desde que seja dada ênfase à promoção à saúde, ao aumento do acesso aos serviços de saúde e ao 

diagnóstico precoce. Sobre o câncer de boca, leia as afirmações abaixo: 

I - São fatores que aumentam o risco para o câncer de boca: tabagismo, consumo regular de bebidas 

alcoólicas, exposição ao sol sem proteção, excesso de gordura corporal, exposição a óleo de corte e 

amianto. 

II - Na visita domiciliar, o enfermeiro pode observar sinais e sintomas presentes no câncer de boca: lesões 

na cavidade oral ou lábios, manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca, 

nódulos no pescoço e rouquidão persistente. 

III - O diagnóstico do câncer de cavidade oral normalmente pode ser feito com o exame clínico, mas a 

confirmação depende da biópsia. Não há indicação de se realizarem exames de imagem, uma vez que o 

diagnóstico é feito exclusivamente, através do exame físico. 

IV - Na grande maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, tanto para lesões menores, com cirurgias mais 

simples, quanto para tumores maiores. A radioterapia e a quimioterapia são indicadas, quando a cirurgia 

não é possível ou quando o tratamento cirúrgico traz sequelas funcionais importantes e complicadas para 

a reabilitação funcional e a qualidade de vida do paciente. 

 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) II e III. 

 

13. (Residência/SES - PE/2021) Sobre o cuidado à saúde mental da pessoa idosa, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) Envelhecer significa o surgimento inexorável de múltiplas doenças, físicas ou mentais. 

b) A pessoa idosa não pode levar uma vida sem prejuízos em sua capacidade, devido aos transtornos 

mentais que o próprio processo de envelhecimento lhe impõe. 

c) O ser humano envelhece num tempo e de uma maneira diferente, atingindo todas as células, órgãos e 

sistemas, independente de fatores externos. 

d) O idoso apresenta aumento do tamanho e peso do cérebro, redução do fluxo sanguíneo e alteração no 

número de sinapses, acarretando alterações cognitivas significativas. 

e) Doenças infecciosas, grandes cirurgias, intoxicação medicamentosa, abstinência a sedativos, álcool, 

drogas e fatores genéticos, eventualmente, levam a um quadro psiquiátrico na pessoa idosa. 
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14. (Residência/SES - PE/2021) Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária 

de saúde é 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. Quanto à depressão, assinale a 

alternativa CORRETA.  

a) Fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão são: Histórico familiar, 

Transtornos psiquiátricos correlatos, Estresse crônico, Ansiedade crônica, Disfunções hormonais, 

Dependência de álcool e drogas ilícitas, entre outros. 

b) A época comum do aparecimento é o final da 3ª década da vida, embora possa começar em qualquer 

idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 12 nas mulheres e 20 nos homens. 

c) Dores e sintomas físicos difusos, tais como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, 

taquicardia, sudorese, não estão presentes na depressão.  

d) A Depressão psicótica caracteriza-se pela predominância de sintomas, como perda de interesse ou 

prazer em atividades normalmente agradáveis, piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão 

psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e perda de peso, muito desânimo e 

tristeza.  

e) A causa da depressão pode ser por fatores genéticos, psicossociais ou biológicos. Destacamos a 

importância do papel da serotonina em que ocorre a correlação entre a down regulation dos receptores 

β-adrenérgicos e as respostas clínicas aos antidepressivos. 

 

15. (Residência/SES - PE/2021) Lesões por pressão causam danos consideráveis aos pacientes, 

dificultando o processo de recuperação funcional e frequentemente causando dor e levando ao 

desenvolvimento de infecções graves, também têm sido associadas a internações prolongadas, sepse e 

mortalidade. Em relação à classificação e estadiamento das lesões por pressão, analise as afirmativas 

abaixo: 

I - As lesões Inclassificáveis/Não graduáveis caracterizam-se pela perda total da espessura da pele ou de 

tecidos, de profundidade indeterminada devido à presença de tecido necrótico no leito da ferida. 

II - O Estágio I, também chamado de eritema não branqueável, caracteriza-se por pele íntegra, com rubor 

não branqueável, numa área localizada, normalmente sobre uma proeminência óssea. 

III - O Estágio II caracteriza-se por perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida 

superficial (rasa) com leito vermelho - rosa sem esfacelo. Pode também se apresentar como flictena 

fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou sero-hemático. 

IV - O Estágio III caracteriza-se pela perda total da espessura da pele, podendo o tecido adiposo 

subcutâneo ser visível, no entanto não estão expostos os ossos, tendões ou músculos. 

V - O Estágio IV caracteriza-se pela perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões 

ou músculos. 

 

Estão CORRETAS 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas I, II e V.  

c) apenas I, III e IV.  

d) apenas II, III, IV e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

16. (Residência/SES - PE/2021) Na consulta de Enfermagem, o Enfermeiro orienta o usuário em relação 

ao tratamento medicamentoso. Sobre o tratamento medicamentoso, leia as afirmações abaixo e coloque 

V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 
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( ) São características desejáveis do fármaco anti-hipertensivo: ter demonstrado a capacidade de reduzir 

a morbidade e a mortalidade cardiovascular, ser eficaz por via oral; ser bem tolerado; ser administrado, 

preferencialmente, em dose única diária e poder ser usado em associação. 

( ) As classes de anti-hipertensivos, consideradas preferenciais para o controle da PA em monoterapia 

inicial, são apenas os diuréticos e os bloqueadores dos canais de cálcio. 

( ) Os principais efeitos adversos dos diuréticos são fraqueza, câimbras, hipovolemia e disfunção erétil. A 

hipopotassemia é o efeito metabólico mais comum e frequentemente vem acompanhada de 

hipomagnesemia, podendo provocar arritmias ventriculares. 

( ) O paciente deverá ser orientado sobre a importância do uso contínuo da medicação anti-hipertensiva, 

da eventual necessidade de ajuste de doses, da troca ou da associação de medicamentos e, ainda, do 

eventual aparecimento de efeitos adversos. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - V - V - F. 

b) F - F - V - V. 

c) F - V - F - V. 

d) V - F - V - V. 

e) V - V - V - V. 

 

17. (Residência/SES - PE/2021) A consulta de enfermagem é um instrumento importante para avaliar os 

riscos de um indivíduo desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2. Para estabelecer um plano terapêutico e 

classificar o tipo de diabetes e o estado glicêmico, o enfermeiro deve estar atento 

a) à importância de estimular a monitorização da glicemia que deve ser realizada com a ajuda de 

familiares, independente da condição do paciente, favorecendo o melhor controle glicêmico. 

b) a incentivar hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular, redução do consumo de 

bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. 

c) a identificar barreiras psicológicas, desmistificando que qualquer problema dessa ordem possa 

comprometer a capacidade do paciente em aderir à terapêutica. 

d) à história atual do paciente, ao seu contexto social e econômico, avaliando que o grau de escolaridade 

e a condição de saúde não são fatores determinantes para o desenvolvimento do potencial para o 

autocuidado. 

e) a não ser imprescindível se avaliar o índice de massa corporal, uma vez que o paciente diabético não 

apresenta risco para obesidade e comprometimento cardiovascular. 

 

18. (Residência/SES - PE/2021) Hanseníase é infecção granulomatosa crônica, causada pelo bacilo 

Mycobacterium leprae. Apresenta alta contagiosidade e baixa morbidade. Quanto a essa patologia, 

analise as afirmativas abaixo: 

I - A transmissão da hanseníase se dá por meio de uma pessoa com essa enfermidade na forma infectante 

da doença multibacilar (MB), sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras 

pessoas suscetíveis. 

II - A hanseníase indeterminada (paucibacilar) tem como sintomas: lesão única, mais clara do que a pele 

ao redor (mancha), sem alteração de relevo, apresenta bordas mal delimitadas, é seca (“não pega poeira” 

- uma vez que não ocorre sudorese na respectiva área). Há perda da sensibilidade (hipoestesia ou 

anestesia) térmica e/ou dolorosa, mas a tátil (habilidade de sentir o toque) geralmente é preservada. 

III - A hanseníase dimorfa manifesta-se por uma placa (mancha elevada em relação à pele adjacente) 

totalmente anestésica ou por placa com bordas elevadas, bem delimitadas e centro claro (forma de anel 
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ou círculo). Com menor frequência, pode se apresentar como um único nervo espessado com perda total 

de sensibilidade no seu território de inervação. 

IV - Os doentes com poucos bacilos - paucibacilares (PB) - são considerados importantes como fonte de 

transmissão da doença e constituem o grupo contagiante mais importante, mantendo-se como fonte de 

infecção enquanto o tratamento específico não for iniciado. 

 

Estão CORRETAS apenas 

a) I e II.  

b) I, III e IV.  

c) II e IV.  

d) III e IV.  

e) I e III. 

 

19. (Residência/SES - PE/2021) Todo ambiente onde circulam pessoas com tuberculose (TB) pulmonar ou 

laríngea, que estão eliminando aerossóis, contendo o M. tuberculosis, oferece algum risco de transmissão 

de TB. Sobre as etapas para a busca ativa de Sintomático Respiratório (SR) em instituições de saúde, 

relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

1. RASTREAR           

2. EDUCAR           

3. SEPARAR           

4. PRIORIZAR          

5. INVESTIGAR TUBERCULOSE 

 

A. Primazia no atendimento do paciente no serviço, independentemente do motivo da procura. O 

paciente deve passar à frente na fila de consultas, exames e/ou dispensa de medicamentos. 

B. Sintomático respiratório ou pessoas com TB pulmonar ou laríngea ainda infectantes devem esperar 

pelo atendimento ou procedimentos em áreas bem ventiladas. 

C. Oferecer ao SR máscara cirúrgica para uso durante sua permanência na unidade e instruí-lo com relação 

à etiqueta da tosse (levar o braço ou lenço à boca, quando tossir). 

D. Proceder à averiguação necessária para afastar ou confirmar o diagnóstico de TB nos SR. 

E. Reconhecer o SR e/ou pessoa com TB pulmonar ativa é o primeiro passo nas medidas administrativas. 

Pode ser obtido com a preparação de um profissional de saúde para realizar a busca ativa de SR em todo 

paciente que chega à unidade, interrogando a presença e a duração da tosse. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA. 

a) 1B; 2A; 3C; 4E; 5D 

b) 1A; 2E; 3D; 4B; 5C. 

c) 1C; 2B; 3A; 4D; 5E. 

d) 1D; 2A; 3E; 4C; 5B. 

e) 1E; 2C; 3B; 4A; 5D. 

 

20. (Residência/SES - PE/2021) A detecção precoce de surtos e epidemias e mudanças na distribuição 

espacial da ocorrência das doenças nos grupos mais afetados e na gravidade dos quadros dessas doenças 

pode ser considerada o principal objetivo da vigilância epidemiológica. Sobre ela, analise as afirmativas 

abaixo: 
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I - A operação do sistema de vigilância em saúde pública inclui a coleta de dados, a identificação dos 

problemas de saúde prioritários, a definição dos objetivos de vigilância de cada doença, sem que a análise 

seja feita para recomendar as medidas de controle. 

II - A definição de caso suspeito é uma questão central para a operação dos sistemas de vigilância, 

permitindo a comparabilidade dos dados, mesmo que coletados por distintos serviços de saúde. 

III - A rede de serviços de saúde ambulatorial ou hospitalar fornece os dados para os sistemas de saúde 

proceder às notificações e investigações dos casos. 

IV - A investigação epidemiológica se dá em dois momentos: a investigação clínica laboratorial e 

epidemiológica do caso-índice e a investigação epidemiológica de campo. 

 

Estão CORRETAS 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas II, III e IV. 

c) apenas I, III e IV. 

d) apenas III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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Residência/SES - DF/2021/Comum a todos os cargos 
 

Avançada para a sua época, mas, ao mesmo tempo, conservadora, Florence Nightingale popularizou o 
exercício da enfermagem, permitindo o estabelecimento de uma nova profissão para a mulher. Mulher 
bem formada e culta, recorreu aos seus conhecimentos e estatuto social para influenciar a política de 
saúde e educação na sua época. Prestou cuidados de enfermagem aos doentes durante a Guerra da 
Crimeia (1854-1856), afirmando a profissão de enfermagem e dando início à sua caminhada para o 
estatuto de ícone e lenda.                                                                       LOPES, L. M. M.; Santos, S. M. P. dos. Florence Nightingale -  

Apontamentos sobre a fundadora da Enfermagem Moderna. Revista de  
Enfermagem Referência. III Série. n. 2. Dez. 2010, com adaptações.  

 
(Residência/SES - DF/2021) Acerca de Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna, julgue 
os itens a seguir.  
 
1. Nightingale sempre assumiu uma postura altamente reivindicativa perante as autoridades militares, 
comportamento esse que deu origem a um crescente interesse em torno dos seus empreendimentos, os 
quais lhe proporcionaram um ímpeto pouco comum entre os reformadores no seio do Exército. Em 
resposta a isso, as orientações dela rapidamente constituíram-se em normas, e ela foi nomeada para a 
Royal Comission on the Health of the Armyem maio de 1857. Das atividades dessa comissão, ocorreu a 
criação imediata da Army Medical School. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. Nightingale revelou-se uma mulher com grande capacidade de trabalho, de gestão e de liderança e é 
dessa experiência, em uma cultura hostilizante e em meio à guerra, que ela extraiu o conhecimento 
prático que lhe permitiu criar as bases para a reforma da saúde hospitalar da segunda metade do século 
20, incluindo a reorganização dos serviços de enfermagem. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

3. Nightingale considerava a enfermagem como uma oportunidade profissional, com um conteúdo 
específico por investigar. A sua concepção da enfermagem incidia particularmente na doença e no curar, 
contrariando as concepções de enfermagem da sua época, que valorizavam, acima de tudo, o militarismo 
e a hierarquia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
A Resolução nº 564/2017, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), aprovou o novo Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), que se aplica a enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras.  
 
(Residência/SES - DF/2021) Em conformidade com o CEPE, julgue os itens a seguir.  
 
4. Como princípio fundamental, o CEPE aponta que o cuidado da enfermagem fundamenta-se na defesa 
das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, a 
integralidade da assistência, a resolutividade, a preservação da autonomia das pessoas, a participação da 
comunidade, a hierarquização e a descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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5. O CEPE atesta que é direito profissional exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, 
científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os 
princípios e os pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. O CEPE dispõe que é proibido aos profissionais anunciar a prestação de serviços para os quais detenha 
habilidades e competências técnico-científicas e legais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. Para aplicação das penalidades impostas pelo CEPE, considera-se cometer infração dolosamente uma 
circunstância atenuante. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
O processo de enfermagem (PE) tem por diferença essencial do método de solução de problemas ser 
proativo, destacando-se pela necessidade de investigação contínua d o s fatores de risco e de bem-estar, 
mesmo quando não houver problemas. Então, deve existir, de forma inequívoca a intenção e a consciência 
em reconhecer o objeto de trabalho, para que a transformação do indivíduo, da família e da comunidade 
possam acontecer e para que se tenha um produto. Essa condição poderá proporcionar ao enfermeiro o 
desenvolvimento do trabalho sustentado por modelos de cuidados, que o levará a utilizar o pensamento 
crítico, formando a base para a tomada de decisão. Esses pressupostos alinham-se com conceitos que 
promovem a reflexão e a realização do trabalho em enfermagem.  

Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/>.  
Acesso em: 2 nov. 2020, com adaptações.  

 
(Residência/SES - DF/2021) Com relação ao tema do texto, no que tange ao PE, julgue os itens a seguir.  
 
8. O PE indica um trabalho profissional específico, sendo definido pela Professora de enfermagem Wanda 
Horta, que o introduziu no Brasil na década de 1970 como a dinâmica das ações sistematizadas e 
interrelacionadas, visando à assistência ao ser humano. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. O PE tem como propósito, para o cuidado, oferecer uma estrutura na qual as necessidades 
individualizadas da pessoa (indivíduo, família, grupos, comunidades) possam ser satisfeitas. Para tanto, 
deve ser moroso, ou seja, envolver mudanças contínuas, de acordo com o estado da pessoa, identificadas 
na relação enfermeiro-pessoa; é, portanto um processo ininterrupto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Quanto à etapa da coleta de dados, a avaliação inicial tem como finalidade verificar a presença ou a 
ausência de um diagnóstico em particular. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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11. Dados confiáveis são obtidos por meio de instrumentos acurados e que são representativos da 
resposta humana; nesse caso, pode-se considerar a utilização de equipamentos calibrados, como um 
esfigmomanômetro. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. Conforme define a NANDA (2018-2020), o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre 
uma resposta humana a condições de saúde/processos da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de 
um indivíduo, de uma família, de um grupo ou de uma comunidade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

Para reconhecer o tipo respiratório, devem-se observar atentamente o tórax e o abdome, a fim de 
identificar quais são as áreas em que os movimentos estão mais amplos. O exame físico do sistema 
respiratório deve incluir as alterações da coloração da pele e das mucosas, o baqueteamento digital, o 
formato do tórax, o tipo de respiração, o ritmo e a amplitude da respiração, a tiragem e a utilização de 
musculatura acessória, a expansibilidade, a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta do tórax.  
 
(Residência/SES - DF/2021) Em relação ao exame físico aplicado às condições dispneicas, julgue os itens 
a seguir.  
 
13. Ponopneia é a respiração dolorosa e ocorre em casos de pleurodínea, dor reumatismal paroxística nos 
músculos e nervos intercostais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. Na dispneia expiratória, a desordem predomina na inspiração, que se torna prolongada e difícil, como 
na asma brônquica e no enfisema pulmonar. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Trepopneia é a dispneia ao decúbito lateral; a dificuldade respiratória aparece ou é intensificada em 
determinado decúbito, levando o paciente a decúbitos preferenciais, como pode ocorrer no pleuris. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. A escala de dispneia do Medical Research Council (MRC) indica o grau 4 como a dispneia que 
interrompe a marcha para respirar após caminhar em torno de 100 metros ou após andar poucos minutos 
no plano. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 

 
Disponível em: <https://paginas.uepa.br/>. Acesso em: 10 nov. 2020. 

 
17. Espirometricamente, o gráfico apresentado demonstra a respiração de Biot, com fase de apneia, 
seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto à sua amplitude e à frequência. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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A palavra cianose vem do grego cyanos e significa azul escuro. A cianose é caracterizada pela coloração 

azulada da pele e das mucosas em consequência do aumento anormal da taxa de hemoglobina reduzida, 

ou seja, quando a concentração de hemoglobina desoxigenada (insaturada) atinge valores maiores que 4 

g/dL na circulação sanguínea. 

 

(Residência/SES - DF/2021)  Com relação à cianose, à sua fisiopatologia e às condições associadas, julgue 

os itens a seguir.

 

18. O grau de cianose é modificado por uma série de fatores como a hiperpigmentação, a espessura da 
pele do paciente e a iluminação do ambiente. A acurácia da detecção clínica da cianose é alta por se tratar 
de uma avaliação objetiva. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. Sinais e sintomas auxiliares de hipoxemia, como, por exemplo, taquicardia, taquipneia e alterações do 
estado mental, são específicos e de importante valor na detecção da hipoxemia e da cianose. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. As condições patológicas que levam à cianose são aquelas que propiciam a redução (desoxigenação) 
do sangue arterial nos capilares, onde normalmente o sangue é saturado (hemoglobina combinada ao 
oxigênio). 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
21. Entre as afecções pulmonares que cursam com cianose periférica de forma aguda, as principais são 
edema pulmonar, embolia pulmonar, pneumonia, pneumotórax e hidrotórax. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
22. Tetralogia de Fallot, comunicação interatrial ou interventricular com hipertensão pulmonar e a 
síndrome de Eisenmenger são causas de cianose por shunts direito-esquerdo. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Embora a maioria dos pais sejam amorosos e afetuosos, alguns não podem ou não querem prestar os 
devidos cuidados aos próprios filhos, e outros, deliberadamente, causam danos a eles. Os maus-tratos, 
sejam eles perpetrados pelos pais ou por outras pessoas, consistem em expor a criança a risco 
intencionalmente ou quando isso poderia ser evitado. Os maus-tratos assumem diversas formas 
específicas, e a mesma criança pode ser vítima de mais de um tipo. 
 
(Residência/SES - DF/2021) No que tange aos maus-tratos na infância e à assistência de enfermagem, 

julgue os itens a seguir: 

 

23. Rejeição, aterrorização, isolamento, exploração, ridicularização ou negação de apoio emocional, de 

amor e de afeição ou outras ações ou inações que possam causar transtornos comportamentais, 

cognitivos, emocionais ou mentais são exemplos de maus-tratos emocionais. 

(   ) Certo  (   ) Errado 
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24. As crianças são vítimas de abuso e de negligência em todas as idades, mas os índices mais altos de 
vitimização e de morte por maus-tratos referem-se a adolescentes e pré-adolescentes. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
25. Maus-tratos por parte dos pais são sintomas de extrema perturbação na criação dos filhos, geralmente 
agravados por outros problemas da família, como pobreza, falta de instrução, alcoolismo, depressão ou 
comportamento antissocial. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
26. Dois fatores culturais associados à agressão contra crianças são a violência social e a punição física dos 
filhos. Nos países em que o crime violento não é frequente, como Japão, China e Taiti, as agressões contra 
crianças são raras. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 

 
27. A síndrome do bebê sacudido é uma forma de maus-tratos vivenciada principalmente por crianças 
com menos de 2 anos de idade, geralmente bebês. Como o bebê tem uma musculatura fraca no pescoço 
e uma cabeça grande e pesada, sacudi-lo faz o cérebro se deslocar de um lado para o outro dentro da 
caixa craniana. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Com relação aos resíduos de serviços de saúde (RSS), é importante salientar que, das 149 mil toneladas 
de resíduos residenciais e comerciais geradas diariamente, apenas uma fração inferior a 2% é composta 
por RSS e, desses, apenas 10% a 25% necessitam de cuidados especiais. Portanto, a implantação de 
processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em sua fonte e no momento de sua geração 
conduz certamente à minimização de resíduos, em especial daqueles que requerem um tratamento 
prévio à disposição final. Nos resíduos em que predominam os riscos biológicos, deve-se considerar o 
conceito de cadeia de transmissibilidade de doenças, que envolve características do agente agressor, tais 
como capacidade de sobrevivência, virulência, concentração e resistência, da porta de entrada do agente 
às condições de defesas naturais do receptor.  

Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/>.  
Acesso em: 12 nov. 2020, com adaptações.  

 
(Residência/SES - DF/2021) No que concerne ao gerenciamento dos RSS, julgue os itens a seguir.  
 
28. Os RSS ganharam destaque legal no início da década de 1990, quando foi aprovada a Resolução nº 
6/1991, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que obrigou a incineração de resíduos sólidos 
provenientes dos estabelecimentos de saúde. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
29. Entre os componentes biológicos presentes nos resíduos urbanos, destacam-se Escherichia coli, 
Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp., Staphylococcus sp., Enterococcus, Pseudomonas sp., Bacillus 
sp. e Candida sp., que pertencem à microbiota normal humana. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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30. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), e com a Resolução nº 358/2005, do CONAMA, são definidos como geradores 
de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços 
de assistência domiciliar e os de trabalhos de campo. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
31. O grupo A de RSS contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. Medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório e resíduos contendo metais pesados 
são exemplos dessas substâncias. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
32. O risco no manejo dos RSS está principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem em razão de 
falhas no acondicionamento e na segregação dos materiais perfurocortantes sem a utilização de proteção 
mecânica. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
É competência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República assessorar, direta e 
indiretamente, o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes voltadas à defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência e à promoção da sua integração à vida comunitária, o que inclui a 
promoção da acessibilidade.  

Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/ 
recomendacoes_acessibilidade.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2020, com adaptações.  

 
(Residência/SES - DF/2021) Em conformidade com o documento Acessibilidade nas Unidades Básicas de 
Saúde, julgue os itens a seguir.  
 
33. A acessibilidade é um atributo essencial do ambiente, que garante a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, e que deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte e na comunicação, 
exceto nos sistemas e em tecnologias da informação e comunicação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
34. De acordo com o referido documento, para vencer desníveis existentes no acesso principal às 
unidades básicas de saúde, além de trabalhar com rampa suave garantindo um acesso em nível para a 
edificação, propor também escada. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Urgência e Trauma 
 

Um paciente de 22 anos de idade estava dirigindo sozinho, sem cinto de segurança, em direção ao 

trabalho quando perdeu o controle do veículo e, assim, sofreu acidente automobilístico. O carro colidiu 

frontalmente contra um poste a uma velocidade de 72 km/h; o limite da via onde ocorreu o acidente era 

de 60 km/h.  

 

(Residência/SES - DF/2021) Considerando a cinemática do trauma e os fatores envolvidos em possíveis 

fraturas, julgue os itens a seguir. 

 
1. A quantidade de dano ao veículo indica a velocidade aproximada do carro no momento do impacto. 
Quanto maior for a intrusão na cabine do veículo, maior terá sido a velocidade no momento do impacto. 
Quanto maior for a velocidade do veículo, maior será a troca de energia e maior será a probabilidade de 
os passageiros se ferirem. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

2. Presumindo que esse passageiro teve o movimento do corpo para cima e sobre o volante após o 
impacto, o abdome, em contato com o volante, pode-se comprimir e esmagar os órgãos 
parenquimatosos, o que pode causar lesões por hiperpressão e ruptura de órgãos ocos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

3. No caso desse paciente ter o movimento do corpo para baixo e haver choque do joelho contra o painel 
do carro, com ponto de impacto na tíbia, o fêmur permanece em movimento e o sobrepõe; assim, a artéria 
femoral tem maior risco de rompimento que a artéria poplítea. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. Pressupondo que esse impacto foi traseiro, resultante de uma colisão com outro carro de porte 
semelhante, e que o veículo do paciente descrito era o veículo alvo, no ato do impacto, tudo o que estiver 
ligado ao chassi do carro se move para a frente, mas as partes que estão mais longes do ponto de impacto 
terão velocidade reduzida. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. O socorrista que atende a esse tipo de acidente deve avaliar a cena por meio da obtenção da impressão 
geral para avaliar a segurança da cena, analisar a causa e os resultados do incidente e fazer uma 
observação de familiares e expectadores. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Um paciente de 36 anos de idade foi agredido com golpes no tórax do lado direito; estava em estado de 

embriaguez e, diante disso, foi levado ao serviço de emergência. Na admissão, demonstrava dor ao 

respirar e dispneia. Na ausculta, apresentava diminuição do murmúrio vesicular no lado da lesão. A lesão 

estava fechada, e o paciente mostrava-se normocorado e anictérico. Os seguintes sinais vitais foram 

coletados: FC = 112 bpm, PA = 100 mmHg x 60 mmHg, FR = 20 irpm e SatO2 = 90%. 
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(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue 
os itens a seguir. 
 
6. É importante avaliar a via aérea para garantir que esteja permeável (aberta e limpa) e para que não 
haja perigo de obstrução. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. No manejo do trauma, é importante a avaliação do pulso quanto à presença, à qualidade e à 
regularidade. Na presença de pulso periférico palpável, ele fornece uma estimativa da pressão arterial. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. A avaliação de cor de pele e de mucosa tem uma relação com a perfusão, e mudanças nesta, em geral, 
aparecem inicialmente em lábios, gengiva, extremidade de dedos e região periorbitária. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. Em casos de traumas penetrantes, se o paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória, os esforços 
devem continuar na ausência de reflexo pupilar, sem movimentos espontâneos, e quando não há nenhum 
ritmo cardíaco organizado, no ECG, superior a 40 batimentos por minuto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Pelos sinais e sintomas apresentados no caso descrito, o paciente possivelmente apresenta um 
pneumotórax. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) refere-se a uma série d e ações de emergência realizadas em um 

esforço para ressuscitar manualmente uma pessoa em parada cardiorrespiratória (PCR). Como a RCP 

requer vários tratamentos de emergência em um curto espaço de tempo, os procedimentos essenciais de 

tratamento são estabelecidos em diretrizes padronizadas e embasadas em recomendações 

internacionais. 

 
(Residência/SES - DF/2021) A esse respeito, com base nas diretrizes atuais de 2020 da American Heart 
Association (AHA), julgue os itens a seguir. 
 
11. É recomendado que leigos iniciem a RCP em uma suposta PCR, já que os riscos de danos à vítima em 
que são feitas as compressões torácicas sem PCR são baixas. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. Para realizar a administração de drogas durante o manejo da parada, a via intraóssea é utilizada como 
primeira escolha. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

108 

13. Antes da alta hospitalar, são importantes o planejamento e a execução da reabilitação multimodal e 
o tratamento para prejuízos fisiológicos, cognitivos e neurológicos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. Na RCP durante a gravidez, a prioridade inicial será a avaliação materna. Após a possível recuperação 
materna, recorre-se à avaliação fetal.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Em ritmo chocável, após as tentativas de desfibrilação inicial sem sucesso, pode ser administrada a 
epinefrina. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
O trauma torácico tornou-se a segunda lesão traumática mais comum no trauma não intencional; por isso, 

rápidas ações e intervenções precoces são fatores-chave para avaliações, manejo e sobrevivência. O 

trauma torácico pode ser resultado de um trauma penetrante ou contuso. O trauma contuso geralmente 

é uma causa mais comum de lesões traumáticas e pode ser igualmente fatal. É importante conhecer o 

mecanismo, pois o manejo pode ser diferente. 

(Residência/SES - DF/2021) Tendo em vista esse assunto e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a 
seguir. 
 
16. Em casos de trauma torácico, a hipóxia é a característica mais grave; portanto, ela deve ser evitada e 
corrigida. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. O pneumotórax aberto leva a uma ventilação prejudicada e, em consequência, à hipóxia e à 
hipercapnia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. O pneumotórax aberto deve ser tratado com fechamento imediato da lesão com curativo estéril. O 
curativo deve fechar todo o ferimento e ser totalmente fixado para total oclusão e regularização da 
pressão intrapleural com a pressão atmosférica. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. Hemoptise, enfisema subcutâneo ou pneumotórax são sinais e sintomas comuns da lesão da árvore 
tranqueobrônquica. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. O dreno de tórax é utilizado no tratamento do hemotórax e, em casos de suspeita de hemotórax 
maciço, é importante ter a autotransfusão. Se a drenagem for inferior a 1.500 mL com persistência de 
sangramento, deve-se considerar a necessidade de realização de toracotomia sem precisar avaliar o 
estado fisiológico geral. 
(   ) Certo  (   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Saúde da Criança 
 

Uma enfermeira está recebendo o plantão na Ala pediátrica de um hospital de grande porte do Distrito 

Federal e é surpreendida por uma genitora que começa a gritar no corredor, referindo que o respectivo 

filho, de 2 anos de idade, possui encefalopatia e diagnóstico prévio de pneumonia aspirativa e está ficando 

roxo. Imediatamente a profissional dirige-se ao leito, verifica que a criança está em gasping e inicia as 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

 

(Residência/SES - DF/2021) Com relação a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir. 

 

1. Para bebês e crianças com pulso, mas esforço respiratório ausente ou inadequado, é aconselhável 
fornecer uma respiração a cada 2 ou 3 segundos (20 respirações a 30 respirações por minuto). 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. O uso rotineiro de pressão cricoide não é recomendado durante a intubação endotraqueal de pacientes 
pediátricos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Para pacientes pediátricos em qualquer situação, é aconselhável administrar a dose inicial de epinefrina 
em até cinco minutos depois do início das compressões torácicas. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. Quando houver recursos disponíveis, o monitoramento contínuo por eletroencefalografia é 
recomendado para a detecção de convulsões depois de uma parada cardiorrespiratória (PCR) em 
pacientes com encefalopatia persistente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. Recomenda-se que os sobreviventes de PCR pediátrica sejam avaliados com relação à necessidade de 
serviços de reabilitação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. Para os pacientes em parada respiratória, a ventilação de resgate ou a ventilação com bolsa-máscara 
deverá ser mantida até que a respiração espontânea retorne, e as medidas de suporte básico de vida em 
pediatria (SBVP) ou suporte avançado de vida em pediatria (SAVP) padrão devem continuar se o retorno 
da respiração espontânea não ocorrer. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Uma criança de 4 anos de idade foi levada ao pronto-socorro pediátrico com os seguintes sintomas: febre, 

cefaleia e anorexia seguida por otalgia que é agravada com a mastigação. A criança foi diagnosticada com 

caxumba. 
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(Residência/SES - DF/2021) Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 

7. A transmissão da caxumba ocorre por contato direto com gotículas disseminadas por uma pessoa 
infectada. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. A caxumba é uma doença infecciosa que não pode ser prevenida por meio de vacina. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. São complicações da caxumba: miocardite, artrite, hepatite, esterilidade e meningite. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. É considerada cuidado de enfermagem a estimulação à ingesta hídrica e de alimentos macios e mais 
leves, evitando alimentos que exijam mastigação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Deve-se implementar precaução respiratória para gotículas e contato durante a hospitalização da 
criança. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Uma criança de 7 anos de idade, com diagnóstico de doença falciforme, foi levada ao hospital com 

aparência pálida e referindo cansaço, apatia, falta de apetite e priapismo. Apresenta nível de hemoglobina 

abaixo do valor esperado e contagem de reticulócitos = 1,0%. Na semana anterior apresentou tosse, febre 

e coriza. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Com relação a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir.  

 

12. O tratamento para crises aplásticas em uma criança com doença falciforme é a hemotransfusão, já 

que a medula óssea pode demorar várias semanas para se recuperar e produzir novas células vermelhas.  

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
13. O priapismo é considerado uma crise vaso-oclusiva desencadeada pelo afoiçamento das hemácias nos 

corpos cavernosos sinusoides. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. A hidratação adequada evita a obstrução de vasos sanguíneos por afoiçamento. 

(   ) Certo 

(   ) Errado 
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15. A administração de vacinas (pneumococos e meningococos) está recomendada para crianças com 

doença falciforme por causa da suscetibilidade destas a infecções como resultado de asplenia funcional. 

(   ) Certo 

(   ) Errado 
 
Uma criança de 10 anos de idade, com diagnóstico de diabetes mellitus há três anos, está hospitalizada 

para tratamento de cetoacidose diabética. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca da cetoacitose diabética e dos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir. 

 

16. A cetoacidose diabética constitui uma situação de emergência; a prioridade é obter um acesso venoso 

para administração de fluidos, eletrólitos e insulina.  

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. A criança com cetoacidose diabética deve ser pesada, medida e monitorada hemodinamicamente.  

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. A sondagem nasogástrica não está indicada em crianças inconscientes e com cetoacidose diabética.  

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. O potássio deve ser administrado independentemente do respectivo nível sérico em crianças com 

cetoacidose diabética. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. Quando o período crítico é superado, a criança e os respectivos familiares devem ser ativamente 

envolvidos com o cuidado relacionado à administração de insulina, dieta e à atividade física.  

(   ) Certo 

(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Obstetrícia 
 

Uma gestante de 38 anos de idade, com gravidez atual planejada e com data da última menstruação 

(DUM) em 27/7/2020, retorna à Unidade Básica de Saúde no dia 7/10/2020 para a segunda consulta. A 

enfermeira realiza a interpretação dos exames de entrada no pré-natal solicitados, entre os quais 

destacam-se hemoglobina = 13 g/dL; glicemia em jejum = 220 mg/dL; cultura de urina sem alterações; 

toxoplasmose = IgM negativo e IgG negativo; e testes rápidos para HIV e sífilis não reagentes. 

Antecedentes pessoais: nega doenças crônicas e uso contínuo de medicamentos e apresenta índice de 

massa corporal (IMC) = 37 (obesidade). Antecedentes obstétricos: em 2017, teve hipertensão gestacional 

e realizo u o tratamento com metildopa 750 mg por dia, sem mais intercorrências. Apresenta o cartão de 

vacina, no qual consta o reforço de dT, em 2016, e o esquema completo para hepatite B, feito em 2010. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 

1. É correto afirmar que a gestante é suscetível a toxoplasmose e que deverá repetir o exame para essa 
patologia em outro trimestre. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. A vacina dTpa deve ser administrada nessa gestante, que pode ser encaminhada à sala de vacina para 
receber a dose. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Segundo os exames interpretados pela enfermeira, é correto afirmar que a gestante apresenta critérios 
para o diagnóstico de diabetes gestacional. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. O exame anti-HbsAg pode ser solicitado para confirmação da imunidade para hepatite B nessa gestante. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. O ganho de peso esperado para mulheres que apresentam estado de obesidade anterior a gravidez 
varia de 10 kg a 14 kg. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. É correto afirmar que a gestante se encontra no primeiro trimestre de gravidez. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Uma gestante com idade gestacional de 40 semanas e 3 dias encontra-se internada no Centro de Parto 

Normal em trabalho de parto ativo. Está consciente, ansiosa, FC = 130 bpm; FR = 20 irpm; SatO2 = 99%; 

PA = 125 mmHg x 78 mmHg. Ao exame físico obstétrico, percebe-se dinâmica uterina = 4/45”/10’, 

contrações de intensidade moderada, não apresentando puxos; frequência cardíaca fetal = 155 bpm. Ao 
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toque, colo pérvio para 10 cm, plano de De Lee 0, bolsa íntegra, feto em posição occipito-direita-anterior 

(OAD). 

 

(Residência/SES - DF/2021) Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 

7. É esperado que, após completar a rotação e descida, o feto tenha o desprendimento cefálico em 
posição occipito-pública. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. Nessa fase do trabalho de parto, a frequência cardíaca fetal deve ser aferida a cada 30 minutos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. A massagem e o uso de spray de lidocaína na região perineal são recomendados, como medidas para 
preparo do períneo para o parto. Devem ser realizados imediatamente antes do nascimento. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. A gestante se encontra na fase passiva do período expulsivo do trabalho de parto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Há critérios para indicação de ocitocina como conduta ativa no período expulsivo dessa gestante. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Uma puérpera encontra-se em centro obstétrico, 15 minutos após o parto normal, primípara e com 

tipagem sanguínea A negativo. O recém-nascido (RN) é colocado em contato pele a pele com a mãe, e a 

enfermeira realiza avaliação do Apgar de primeiro minuto, na qual o RN se encontrava chorando, com FC 

> 100 bpm, com cianose em extremidades e membros flácidos. Após estímulo tátil, o RN evolui com 

movimento corporal ativo e mantém todos as outras características citadas. De forma concomitante, a 

enfermeira obstetra realiza assistência à dequitação, por meio do manejo ativo. Logo após, faz a palpação 

abdominal e percebe que o útero não formou o globo de Pinard. A enfermeira realiza a estimativa visual 

de perda sanguínea pós-parto, com contagem de quatro compressas encharcadas. A paciente se encontra 

desorientada, levemente hipocorada, sem força muscular, com PA = 70 mmHg x 55 mmHg; FR = 29 irpm; 

FC = 120 bpm; e SatO2 = 97%. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a 

seguir. 

 
12. É correto afirmar que a puérpera se encontra em choque hipovolêmico. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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13. A primeira medicação indicada para o tratamento da hipotonia uterina é a ocitocina. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. O RN apresenta Apgar sete no primeiro minuto e nove no quinto minuto após o nascimento. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. O clampeamento do cordão deve ser precoce, em razão da necessidade de reanimação neonatal. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. O RN deve receber uma dose da vacina hepatite B, a vitamina K e a credeização durante os cuidados 
pós-parto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. Esse RN deverá permanecer em contato pele a pele com a mãe durante a primeira hora após o 
nascimento. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. A puérpera deve receber a dose da imunoglobulina anti-D em até 72 horas após o parto, e, mesmo 
após esse procedimento, o respectivo Coombs indireto será positivo na próxima gestação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. O sulfato ferroso e o ácido fólico são prescritos por três meses após o parto para a profilaxia da anemia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Centro Cirúrgico 
 

Um paciente de 70 anos de idade, hipertenso, com histórico de doença arterial coronariana estável, 

compareceu para consulta ambulatorial um mês antes de uma artroplastia total eletiva do joelho 

esquerdo. O paciente passou por uma intervenção coronária percutânea em artéria coronária 

descendente anterior esquerda há dois anos. Faz uso de ácido acetilsalicílico, clopidogrel 75 mg, 

anlodipino 10 mg, lisinopril 5 mg e atorvastatina 40 mg. Não é tabagista, e exames recentes revelam 

função renal normal. Ele perdeu 3 kg nos últimos 30 dias e não tem conseguido se alimentar de maneira 

habitual. 

 

(Residência/SES - DF/2021) No que se refere a esse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir. 

 

1. O pré-operatório é o período compreendido desde a decisão de realizar a cirurgia até o paciente ser 
transferido para a sala de operação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. Caso seja identificado, no paciente, um déficit nutricional, a correção deve acontecer previamente à 
cirurgia, uma vez que quantidades adequadas de proteínas auxiliam no reparo tecidual. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. A hipertensão arterial não controlada não é uma razão para adiar essa cirurgia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. No preparo para a cirurgia desse paciente, uma recomendação é a descontinuação do uso do ácido 
acetilsalicílico de sete dias a dez dias antes da cirurgia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Um paciente de 75 anos de idade encontra-se em cirurgia para abordagem de hérnia inguinal esquerda. 

Ele sentiu dor transitória e edema na região inguinal esquerda por cinco meses, e recentemente decidiu 

procurar o pronto atendimento por causa de dor abdominal e vômitos. A tomografia computadorizada foi 

feita e mostrou uma hérnia inguinal esquerda encarcerada, e uma cirurgia de emergência foi realizada. A 

anestesia para a abordagem cirúrgica foi do tipo peridural e adotou-se o posicionamento em decúbito 

dorsal. A observação ocorreu por laparotomia. O intestino delgado foi reduzido após pneumoperitônio, e 

nenhum achado sugeria necrose do trato intestinal. 

 

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir.  

 

5. Por se tratar de um paciente idoso, a dose de agentes anestésicos deve ser menor. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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6. Como atribuições, o profissional de enfermagem na função de instrumentador cirúrgico precisa garantir 
a limpeza adequada da sala, bem como a temperatura, a umidade, a iluminação, a disposição de materiais 
e o funcionamento dos equipamentos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. Na raquianestesia, o agente anestésico local é injetado no espaço epidural. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. Se, durante o ato cirúrgico, o paciente apresentar engasgos, o procedimento adequado é virar a cabeça 
dele para o lado, abaixar a cabeceira da mesa cirúrgica e fornecer um recipiente para coletar o vômito. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. O prefixo “laparo” é relativo à parede abdominal. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. No posicionamento do paciente para a cirurgia, evita-se comprimir vasos, nervos e órgãos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. A posição de Trendelenburg reversa, comparada à posição dorsal, dificulta a função respiratória do 
paciente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. As unhas postiças ou artificiais não devem ser utilizadas para profissionais por terem a capacidade de 
abrigar micro-organismos e causar infecções hospitalares. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
O cuidado pós-operatório começa na própria sala de cirurgia, estende-se à admissão na sala de 

recuperação pós-anestésica e ainda continua na casa do paciente até o período de cicatrização da ferida 

operatória. O objetivo principal do cuidado no pós-operatório é a prevenção de qualquer infecção no local 

da ferida operatória, garantindo assim a cicatrização completa. O cuidado de enfermagem visa 

restabelecer o paciente à sua forma física e ao estado mental anteriores. Portanto, os pacientes devem 

ser monitorados e avaliados de perto quanto a qualquer deterioração da condição de saúde e em relação 

ao plano de cuidados adequadamente implementado. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse assunto e considerando os conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir. 

 

13. Um dos principais objetivos do cuidado no pós-operatório é manter a ventilação para evitar hipoxemia 
e hipercapnia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

117 

14. O paciente permanece na sala de recuperação pós-anestésica até sua completa recuperação da ação 
do agente anestésico. Nessa sala, também se verificam a pressão arterial, a função respiratória e a 
saturação de oxigênio. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Como critério para a alta da sala de recuperação pós-anestésica, utiliza-se a escala de Aldrete, em que 
a indicação de alta é dada com pontuações a partir de 5. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. Como medida de prevenção de possíveis complicações respiratórias pós-cirúrgicas, recomenda-se a 
deambulação precoce. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. Se o paciente apresentar dificuldade em urinar, pode ser prescrito um cateter de alívio. O cateterismo 
intermitente é utilizado apenas em situações especiais, uma vez que o risco de infecção é maior se 
comparado ao cateterismo de demora. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. O hematoma decorrente de um coágulo é uma complicação cirúrgica que pode aparecer na ferida 
operatória. Em geral, coágulos pequenos são absorvidos e assim não precisam ser tratados. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. A cor das paredes da sala de recuperação pós-anestésica deve ser neutra, suave e fosca. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. O pós-operatório tardio compreende o período a partir de 24 horas após o término da cirurgia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Saúde do Adulto e do Idoso 
 

Uma paciente de 88 anos de idade foi diagnosticada com incapacidade cognitiva caracterizada por quadro 

de demência. 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

1. Para o estabelecimento do diagnóstico de incapacidade cognitiva, é fundamental a constatação do 
prejuízo na funcionalidade do indivíduo ou da perda de atividades de vida diárias. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. É recomendado o uso de normas padronizadas para a detecção das alterações na funcionalidade dos 
idosos pelo desempenho nas respectivas atividades básicas ou instrumentais de vida diária, por 
intermédio das escalas de Katz e de Lawton-Brody. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. A demência é um quadro de início insidioso e que progride lentamente com alteração da memória 
recente e remota sem intenção e com dificuldade em se achar as palavras. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. Entre as principais causas primárias de demência, está a demência associada à doença de Parkinson. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

Um paciente de 53 anos de idade foi submetido a retossigmoidectomia após diagnóstico de neoplasia. 

Está utilizando sonda vesical de demora há sete dias. Ao inspecionar o débito urinário, o enfermeiro 

observa grumos de sangue e pus.  

  

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 

5. A infecção do trato urinário (ITU) associada ao cateterismo é a principal causa de infecções da corrente 
sanguínea nosocomiais secundárias. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. Medidas simples como a higiene das mãos e o rigor na técnica, na manutenção e na forma como o 
cateter é removido contribuem para prevenção da ITU. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. O cateterismo urinário desnecessário e o tempo de permanência do cateter influenciam o 
desenvolvimento de infeção, sendo fatores modificáveis. O enfermeiro deve questionar junto à equipe 
multiprofissional a necessidade de permanência do cateterismo. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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8. A utilização de bundles relacionados à técnica de inserção e manutenção do cateterismo vesical é uma 
forma de prevenir ITU. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Um paciente de 73 anos de idade, hipertenso, diabético e cardiopata está hospitalizado na unidade de 
clínica médica de um hospital de grande porte em Brasília. Durante a hospitalização, foi submetido a 
cateterismo cardíaco em decorrência do respectivo motivo de internação, infarto agudo do miocárdio. A 
acompanhante do paciente chega ao posto de enfermagem e comunica ao enfermeiro que o paciente não 
responde a comando. O profissional rapidamente avalia o paciente e constata parada cardiorrespiratória 
(PCR). 
 
(Residência/SES - DF/2021) Com relação a esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 

9. Recomenda-se que leigos iniciem a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para uma suposta PCR, pois o 
risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Com relação à marcação do tempo, para PCR com um ritmo não chocável, é aceitável administrar-se 
a epinefrina assim que for possível.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. É aconselhável que os profissionais estabeleçam acesso intraósseo (IO) se o acesso intravenoso (IV) 
não estiver prontamente disponível. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. Recomenda-se que os sobreviventes de PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e 
tratamento para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta hospitalar. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
13. Assistolia é um ritmo chocável. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. Em adultos com PCR, a dose de epinefrina deve ser de 1 mg a cada três minutos a cinco minutos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. A hipotermia é uma causa reversível de PCR.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

120 

16. As compressões cardíacas devem ser de pelo menos 8 centímetros e rápidas (100/min a 120/min), 
aguardando-se sempre o retorno total do tórax. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Uma paciente de 35 anos de idade foi diagnosticada com câncer de cólon e foi submetida à colostomia. 
Durante o respectivo período de hospitalização, a enfermeira observou que a paciente possuía baixo 
letramento, assim como a respectiva cuidadora, que demonstrava estar assustada com a nova rotina após 
a alta hospitalar. 
 
(Residência/SES - DF/2021) Com relação às orientações e aos cuidados quanto à estomia desse caso 

clínico, julgue os itens a seguir. 

 

17. Com relação à troca da bolsa de colostomia, a enfermeira deverá explicar de forma clara que a 
coloração da placa protetora (resina sintética) é amarela. É preciso trocar a bolsa quando essa placa 
estiver ficando quase completamente branca (o chamado ponto de saturação). A partir daí, há risco de 
descolamento e vazamento. Isso geralmente acontece após 4 dias da última troca. A troca deve ser feita 
preferencialmente na hora do banho, porque é mais fácil descolar o adesivo.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. Após a troca da bolsa, a orientação é a permanência em repouso de 15 minutos a 20 minutos, evitando 
se abaixar ou sentar, para ajudar a bolsa ter melhor aderência e evitar que o coletor descole. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. Deve-se observar sempre a cor (deve ser vermelho vivo), o brilho, a umidade, o tamanho e a forma. A 
limpeza do estoma deve ser feita delicadamente. Não deve ser esfregado, pois pode sangrar facilmente. 
Qualquer alteração ou ausência de saída de fezes por três dias ou mais deverá ser comunicada. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. A limpeza da pele ao redor do estoma deve ser feita com água e com a espuma do sabonete, sem 
esfregar, nem usar esponjas. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Oncologia 
 

A palavra “câncer” tem origem no grego karkínos e significa caranguejo. Foi utilizada pela primeira vez 

por Hipócrates, que viveu entre 460 a.C e 377 a.C. Além disso, essa doença foi detectada em múmias 

egípcias, comprovando que o câncer já afetava a humanidade mais de 3 mil anos antes de Cristo.  

  

(Residência/SES - DF/2021) A respeito do exposto, julgue os itens a seguir. 

 

1. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, as quais têm em comum a perda do 
controle da divisão celular. Dessa forma, há um crescimento ordenado de células, com capacidade para 
invadir outras estruturas orgânicas.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. As neoplasias malignas são formadas por células atípicas em relação ao tecido de origem, as quais 
podem ser resistentes ao tratamento e causar a morte do hospedeiro. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. O câncer não invasivo, também chamado de carcinoma in situ, pode ser o primeiro estágio de 
classificação da doença. Grande parte dos cânceres in situ é curável se for tratada antes de progredir para 
a fase invasiva. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. A nomenclatura dos diferentes tipos de câncer está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao 
tumor. A regra é acrescentar o sufixo -oma ao termo que designa o tecido que originou a doença, como 
nos termos melanoma, linfoma e sarcoma. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. A capacidade de disseminação por meio da corrente sanguínea ou linfática, produzindo novos tumores 
em outras partes do corpo, é a principal característica do câncer. Esses novos focos da doença são 
denominados metástases. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece 
rapidamente por meio de três estágios: iniciação, promoção e progressão. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
No Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

estimou a ocorrência de cerca de 625 mil casos novos de câncer, o qual está entre as doenças não 

transmissíveis que acarretam impacto na mudança do perfil de adoecimento da população brasileira. 
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(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

7. Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, é indicada a realização da mamografia de rastreamento, 
a cada dois anos, em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, na faixa etária de 50 anos a 75 
anos de idade, ou segundo recomendação médica. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. No Brasil, para o triênio 2020-2022, espera-se que, nos homens, os tipos mais frequentes de câncer 
sejam os de próstata, pulmão e intestino, enquanto, nas mulheres, sejam os cânceres de mama, intestino 
e colo do útero, nessa ordem, com exceção do câncer de pele não melanoma. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. De acordo com os dados de 2018, os cânceres de pulmão, intestino, mama, próstata e estômago, nessa 
ordem, aparecem entre as cinco maiores causas de mortalidade por câncer na população brasileira. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. A prevenção primária do câncer refere-se a um conjunto de medidas que reduzem ou evitam a 
exposição de um indivíduo a fatores de risco modificáveis, os quais aumentam a possibilidade do 
desenvolvimento da doença. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Em conformidade com o protocolo do Ministério da Saúde, é indicada a realização de pesquisa de 
sangue oculto nas fezes, a cada dois anos, em indivíduos sem sinais e sintomas de câncer de intestino, na 
faixa etária de 50 anos a 75 anos de idade, ou segundo recomendação médica.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. Existem diversos fatores de risco com potencial carcinogênico, como tabaco, álcool, radiação, vírus 
HPV, vírus HIV, bactéria Helicobacter pylorie algumas substâncias químicas, como amianto, benzeno e 
formaldeído. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
As principais metas do tratamento contra o câncer são a cura, o prolongamento da vida e a melhora da 

qualidade de vida dos pacientes. Para isso, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, de forma exclusiva ou 

combinada, são as três principais modalidades terapêuticas utilizadas. 

  

(Residência/SES - DF/2021) Quanto a esse tema, julgue os itens a seguir. 

 

13. A quimioterapia é a forma sistêmica de tratamento do câncer, que se utiliza de medicamentos 
antineoplásicos administrados em intervalos regulares, que variam de acordo com o esquema terapêutico 
escolhido. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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14. É uma das responsabilidades da equipe de enfermagem a orientação dos pacientes submetidos à 
quimioterapia antineoplásica, principalmente em relação aos possíveis efeitos adversos da terapêutica e 
aos cuidados necessários para controlá-los. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. A quimioterapia é dita adjuvante ou profilática quando é realizada após o tratamento cirúrgico 
curativo, quando o paciente não apresenta evidências de câncer detectáveis por exame físico e exames 
complementares. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. O port-a-cath, cateter venoso central semi-implantado, é ideal para os pacientes com câncer 
submetidos à quimioterapia em razão do desgaste progressivo da respectiva rede venosa periférica, tendo 
em vista as características das drogas e o caráter prolongado do tratamento. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. A radioterapia consiste no uso da radiação não ionizante com o objetivo de inibir a multiplicação das 
células doentes e (ou) de determinar a morte dessas por apoptose. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. Entre os três principais tratamentos utilizados, a quimioterapia e a radioterapia exercem efeitos 
terapêuticos sistêmicos ao paciente, enquanto a cirurgia exerce controle locorregional da doença. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. A braquiterapia também é conhecida como radioterapia de contato, já que as fontes de radiação são 
dispostas a poucos centímetros ou dentro do tumor a ser irradiado. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. A equipe de enfermagem deve ficar atenta à pele do paciente que recebe radiação, orientando-o a 
respeito dos cuidados necessários, como higiene apropriada, proteção da luz solar e de extremos de 
temperatura, além da não utilização de produtos que contenham álcool na respectiva composição. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

124 

Residência/SES - DF/2021/Cuidados Paliativos 
 

No Brasil, o cuidado paliativo teve início na década de 1980 e apresentou um crescimento significativo a 

partir dos anos 2000. Está relacionado às estratégias de promoção da qualidade de vida e de prevenção e 

alívio do sofrimento de indivíduos e dos respectivos familiares diante de doenças crônicas que ameaçam 

a continuidade da vida. 

  

(Residência/SES - DF/2021) Com relação ao contexto descrito, julgue os itens a seguir. 

 

1. Cuidados paliativos consistem na assistência prestada por uma equipe essencialmente multidisciplinar, 
tendo em vista os diversos contextos e as necessidades dos pacientes e dos respectivos familiares. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. Apesar de o núcleo familiar e social do paciente também sofrer com ele, os cuidados paliativos devem 
ser oferecidos apenas ao portador da doença. Caso o paciente chegue a óbito, tais cuidados poderão ser 
direcionados para auxiliar os respectivos familiares durante o luto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os pacientes diagnosticados com uma doença 
grave, progressiva e incurável recebam cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. Além da identificação, da avaliação e do tratamento dos sintomas físicos, os cuidados paliativos 
também preconizam a abordagem dos sintomas sociais, psicológicos e espirituais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. O encaminhamento para os cuidados paliativos deve ser feito quando o paciente não apresenta mais 
condições de autocuidado, buscando-se a equipe de saúde para realizar as medidas de higiene e conforto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. No Brasil, assim como em outros países, pacientes em cuidados paliativos podem optar pela eutanásia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Pacientes “fora de possibilidade de cura” muitas vezes recebem assistência inadequada, ainda focada na 

tentativa de cura, utilizando-se de métodos invasivos e de alta tecnologia. Essas abordagens insuficientes, 

exageradas e desnecessárias quase sempre ignoram o sofrimento humano e são incapazes de tratar os 

sintomas mais prevalentes. 
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(Residência/SES - DF/2021) Com relação ao contexto descrito, julgue os itens a seguir. 

 
7. Prevenir e aliviar o sofrimento do paciente em cuidados paliativos são ações relacionadas à dor e a 
outros sintomas de ordem física, psicossocial e espiritual. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. Os cuidados paliativos envolvem a assistência de enfermagem direcionada às intervenções quanto à 
higiene, a ostomias, à troca de curativos e à alimentação, por exemplo. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. As ações referentes aos cuidados paliativos não permitem a abordagem holística do paciente com 
doença incurável, tendo em vista o prognóstico desfavorável e a impossibilidade de cura. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Algumas medicações, como anticoagulantes, anti-hipertensivos e hipoglicemiantes, são indicadas 
como essenciais aos cuidados prestados aos pacientes em possibilidade de morte iminente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Na fase paliativa, não são prioridades as condutas e as prescrições relativas à dieta do paciente, que 
sejam embasadas unicamente em indicadores antropométricos e bioquímicos para avaliação do estado 
nutricional. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. O respeito à morte como um processo natural do ciclo da vida, buscando a sua antecipação em 
oposição ao respectivo adiamento por meio de medidas invasivas, é um dos objetivos dos cuidados 
paliativos, como modo de interrupção do sofrimento do paciente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
O desafio da assistência prestada por profissionais de saúde a pacientes “fora de possibilidade de cura” 

está no alcance do equilíbrio necessário entre o conhecimento científico e a humanização, como forma 

de se valorizar a dignidade da vida humana e a possibilidade de se morrer em paz.  

 

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

13. Diante da mortalidade humana, os profissionais de saúde devem exercer o respectivo papel, tendo a 
cura e o prolongamento da vida como focos do exercício profissional, independentemente do desejo do 
paciente e da respectiva família. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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14. A equipe de enfermagem deve ter atenção à oferta de um sistema de suporte para auxiliar os 
pacientes a viverem o mais ativamente possível até o momento da própria morte. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Pacientes idosos portadores de síndromes demenciais ou com graves sequelas neurológicas podem 
ter a respectiva qualidade de vida melhorada com a implantação dos cuidados paliativos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. Uma criança com paralisia cerebral deverá ser assistida por um neurologista. Ao atingir uma idade 
avançada frente à expectativa de vida dela, precisará ser acompanhada também por uma equipe de 
cuidados paliativos, pensando-se, inclusive, no alívio da carga emocional dos pais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. Práticas relacionadas aos cuidados paliativos também fazem parte das ações de controle do câncer, 
assim como aquelas relacionadas à prevenção, à detecção precoce, ao diagnóstico e ao tratamento da 
doença. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
18. Pacientes oncológicos em cuidados paliativos frequentemente apresentam significativos sinais e 
sintomas, como, por exemplo, dor, falta de apetite, náuseas e vômitos, constipação ou diarreia, edema e 
fadiga. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. Quando o objetivo do tratamento contra o câncer não for mais a cura, mas sim a paliação das 
consequências da doença e a melhora da qualidade de vida do paciente, não será mais possível a indicação 
de quimioterapia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. A radioterapia antiálgica é um cuidado paliativo bastante utilizado para pacientes com câncer que 
apresentam dor, tendo o objetivo de aliviar tal sintoma e melhorar a qualidade de vida do paciente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Saúde Mental Infantojuvenil 
 

A Política Nacional de Saúde Mental tem como princípio o cuidado em liberdade das pessoas com 

transtornos mentais, com um modelo de atenção em serviços comunitários de base territorial, que atuam 

em rede. Um dos maiores desafios para a saúde mental é a construção de uma política para crianças e 

adolescentes, que considere as respectivas características específicas e necessidades, seguindo os 

princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

  

(Residência/SES - DF/2021) Quanto às diretrizes voltadas ao cuidado em saúde mental no campo da 

criança e do adolescente, julgue os itens a seguir. 

 

1. Deve-se escutar e acolher toda criança, adolescente, familiar ou pessoa que apresente a demanda em 
saúde mental, realizando, por meio da equipe do serviço, um acolhimento universal, com escuta 
qualificada, destacando-se, como forma ideal de cuidado, a internação, em privação de liberdade, da 
criança e do adolescente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. Vários serviços e espaços de atenção e assistência à saúde mental da criança e do adolescente devem 
sustentar a condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, com acesso à saúde, à 
assistência social, à proteção integral e à educação. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Para uma adequada assistência em saúde mental para o público infantojuvenil, deve-se comprometer 
os responsáveis pela criança ou pelo adolescente, sejam eles familiares ou agentes institucionais, no 
processo de atenção e cuidado. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
De acordo com a Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial 

infantojuvenil (CAPSi) é um espaço de assistência à saúde, que desenvolve ações intersetoriais, 

principalmente com as áreas de assistência social, educação e justiça. 

  

(Residência/SES - DF/2021) No que se refere ao cuidado do público infantojuvenil, julgue os itens a seguir.  

 

4. O manejo no cuidado à saúde mental infantojuvenil considera e prioriza as tecnologias leves como 
instrumentos para uma assistência integralizada e humanizada, fundamentada em tecnologias para 
suporte de diagnósticos, serviços terciários e estruturas organizacionais de alta complexidade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. No acolhimento, o profissional de saúde deve estar atento às informações passadas pela criança e pelo 
adolescente, como o relato, a postura e o olhar, que evidenciam as relações socioculturais, sabendo que 
as relações familiares pouco influenciam a condição atual de vida.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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6. A assistência no CAPSi proporciona maior efetividade por acolher e conhecer a história do sujeito, o 
contexto que desencadeou a crise, a rede de apoio e as relações familiares, oportunizando um cuidado 
individualizado. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. O CAPSi constitui-se em serviço ambulatorial de atenção diária, destinado a crianças e adolescentes 
com transtornos mentais apenas para acompanhamento não intensivo, visto que casos mais graves 
devem ser exclusivamente encaminhados ao hospital de referência.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes 

e assegura-lhes oportunidades de desenvolvimento das capacidades física, mental, social e moral. Nesse 

contexto, é importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso ao convívio com uma rede de 

apoio acolhedora, além de acesso à educação formal e às ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde.  
  

(Residência/SES - DF/2021) Em relação a esse contexto, julgue os itens a seguir.  

8. Alguns transtornos mentais identificados na infância podem causar efeitos persistentes e crônicos no 
indivíduo, acarretando deficits em relações afetivas e no desenvolvimento pedagógico, além de, no 
futuro, inadequação em ocupações laborais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. A implementação de políticas públicas para a assistência à saúde mental de adolescentes permeia e 
resguarda o acolhimento e a atenção adequada às respectivas singularidades, evidenciando ainda, 
quando cabível, o direito ao sigilo e à privacidade.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Os tratamentos e as abordagens a crianças e adolescentes em saúde mental prezam por um cuidado 
de forma homogênea e prescritiva, de modo que uma abordagem única e padronizada contemple a faixa 
etária semelhante de assistência.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Os serviços de atenção à saúde mental infantojuvenil devem assumir uma perspectiva social além do 
diagnóstico e do tratamento, abarcando ações de acolhimento e escuta qualificada. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como um dos respectivos objetivos a promoção de vínculos 

de pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas nos pontos de atenção à saúde, além de cuidados específicos a grupos vulneráveis, tais como 

crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e população indígena. Esses pontos de atenção 

à saúde que assistem crianças e adolescentes incluem, entre muitos outros, as unidades básicas de saúde 

(UBS), as unidades de pronto atendimento (UPA), o consultório na rua e o Centro de Atenção Psicossocial 

infantojuvenil (CAPSi). 
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(Residência/SES - DF/2021) A respeito da RAPS, julgue os itens a seguir. 

 

12. A proximidade das equipes da UBS com as famílias, a escola e outros espaços de convivência de 
crianças e adolescentes pode ser um fator positivo de cuidado e assistência, em razão da formação de 
vínculos e da maior possibilidade de ações que podem ser desenvolvidas para esse público. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
13. Nas UPAs, o atendimento é destinado a crianças e adolescentes que apresentam quadros graves de 
abstinência, situação de crise ou intoxicação exógena, requerendo, após alta, encaminhamento e, se 
eletivo, acompanhamento no CAPSi. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. Quanto às equipes que constituem o Consultório na Rua, evidencia-se um cuidado itinerante para a 
pessoa em situação de rua, ofertando cuidados em saúde mental para as pessoas portadoras de 
transtornos e ainda para usuários de substâncias psicoativas. Por essa perspectiva, o Consultório na Rua 
não pode oferecer uma abordagem estratégica à criança e ao adolescente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

Na infância, diagnósticos do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento são mais evidenciados, com 

o transtorno do espectro autista (TEA) englobando critérios relacionados ao deficit de comunicação e 

interação social, além de padrões repetitivos ou restritos de comportamento, atividades e interesses.  

  

(Residência/SES - DF/2021) Com relação aos critérios apresentados, julgue os itens a seguir. 

 

15. Com os critérios mencionados, é possível constatar, no TEA, o comprometimento cognitivo, a 
dificuldade de comunicação com frases curtas ou pouco elaboradas e o contato visual fraco. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. O deficit de interação social é limitado ao interesse em relações com os pares, evidenciado pela 
preferência por contato próximo, conversa e brincadeiras em grupo.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. Com o diagnóstico de TEA, o tratamento deve ser focado no desenvolvimento de habilidades sociais 
e de motivações, além de orientar esforços para uma vida com independência e autonomia.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
O transtorno do deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), comumente notado na infância, em ambiente 

escolar, apresenta sintomas continuados na adolescência e na vida adulta. Para uma assistência 

adequada, são necessárias abordagens com psicoterapia e fonoaudiologia, terapêuticas 

psicofarmacológicas buscando aprimorar o desenvolvimento pedagógico e de conduta. Acerca desse 

transtorno, julgue os itens a seguir. 
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(Residência/SES - DF/2021) Com relação aos critérios apresentados, julgue os itens a seguir. 

 

18. Para um diagnóstico de TDAH, evidenciam-se a disfunção atencional, a impulsividade e a 
hiperatividade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. A abordagem da equipe de enfermagem com relação a crianças e adolescentes com TDAH requer a 
retirada de estímulos, a manutenção do isolamento social e o foco na terapêutica farmacológica.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. Na assistência em saúde mental da infância e da adolescência, deve-se considerar uma abordagem 
sistemática e ampla, contemplando-se as influências ambientais e o desenvolvimento social e afetivo, 
excluindo-se da avaliação fenótipos, genética e histórico familiar. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Saúde Mental do Adulto 
 

A Lei nº 10.216/2001, altera o modelo assistencial em saúde mental, criando foco na proteção das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e na garantia dos respectivos direitos.    

 

(Residência/SES - DF/2021) Quanto a essa legislação, julgue os itens a seguir. 

 
1. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, o paciente deve ter acesso ao melhor 
tratamento do sistema de saúde, priorizando-se a internação em instituições asilares e afastadas dos 
centros urbanos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. São responsabilidades do serviço privado a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 
de transtornos mentais - com a devida participação da sociedade e da família, - que será prestada em 
estabelecimento de saúde mental, salientando-se comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental são assegurados, sem nenhuma 
forma de discriminação quanto a raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, idade, família, 
recursos econômicos e gravidade. Quanto a pacientes de outras nacionalidades ou oriundos de outros 
estados, a assistência deve ocorrer no respectivo local de origem.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. A pessoa portadora de transtorno mental tem direito de ser tratada em ambiente terapêutico pelos 
meios menos invasivos possíveis e, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. O paciente deve ter garantia de sigilo dos dados prestados, e a família ou rede de apoio devem receber 
o maior número de informações a respeito da doença e do tratamento, resguardando o paciente desse 
acesso.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

O cuidado em saúde mental, amparado pela desinstitucionalização - que não se compreende apenas por 

questionar a função do hospital psiquiátrico, mas sim pela mudança na perspectiva do cuidado - é pautado 

em bases comunitárias com a retomada dos vínculos sociais. É então, um processo político e social 

complexo, no envolvimento de múltiplos atores atuantes no território e no cuidado em liberdade. Assim, 

pode-se considerar a luta antimanicomial um movimento plural articulado para a ruptura de paradigmas 

diante da loucura.    
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(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 

 
6. O processo de redução de leitos em hospitais psiquiátricos e de desinstitucionalização de pessoas com 
longo histórico de internação ocorre por meio da expansão e do fortalecimento de serviços substitutivos 
em atenção psicossocial, articulando políticas públicas, diretrizes e normativas do Ministério da Saúde e 
transformações culturais e subjetivas na sociedade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. O modelo manicomial, com longas internações em instituições totais, evidenciava o apagamento do 
sujeito, no qual o paciente era tido como incapaz, perigoso e sem direitos sociais. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. A violação de direitos individuais, a violência nos manicômios e a mercantilização da loucura foram 
fatores relevantes para o movimento da luta coletiva contra um cuidado em liberdade, visto que 
trabalhadores da saúde, associações de familiares e usuários do serviço buscavam a manutenção desse 
modelo de assistência à saúde. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

Transtornos alimentares são caracterizados por um comportamento alimentar extremo ou compulsivo, 

associando aspectos sociais, ambientais e psicobiológicos. Os transtornos alimentares podem gerar uma 

visão distorcida da realidade e do perfil corporal, principalmente em adolescentes e mulheres, 

particularmente em razão de estresse psicológico, de evitação fóbica e de padrão estético de beleza 

imposto pela mídia.   

  

(Residência/SES - DF/2021) Considerando os transtornos alimentares, julgue os itens a seguir. 

 

9. A anorexia nervosa é um transtorno causado por preocupação excessiva com o peso corporal e com as 
características de composição dos alimentos. O comportamento de uma pessoa com anorexia é 
representado por ingestão de substâncias não alimentares (terra, carvão, giz) e posterior comportamento 
purgativo.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Em mulheres com anorexia nervosa, é comum a amenorreia, a ausência de menstruação em ciclos 
consecutivos, em razão da restrição calórica severa e da subsequente supressão do eixo hipotálamo-
pituitário. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
11. Complicações percebidas em pacientes com transtornos alimentares do tipo bulimia são alterações 
hidroeletrolíticas, desidratação, erosão da arcada dentária, fraqueza, letargia e arritmia cardíaca.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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12. A bulimia se caracteriza por uma condição de compulsão alimentar e comportamento purgativo ou 
laxativo, induzido para o controle do peso.  
(   ) Certo  (   ) Errado 
 
13. O tratamento em casos de transtornos alimentares dispõe de um manejo complexo de terapêutica, 
com abordagem psicológica individual e familiar, hospitalização e reabilitação, com recuperação do 
estado nutricional do paciente, por meio de ampla dieta oral calórica diária obrigatória.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a maior parte de adultos que fazem uso frequente e 

(ou) apresentam vício em substâncias psicoativas tiveram como influência o uso de álcool e de outras 

drogas em amigos próximos e família. Com isso, deve-se considerar ainda o estigma social direcionado a 

pessoas que fazem uso de substâncias e desenvolveram transtornos decorrentes do uso delas. Os 

transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e de outras drogas podem apresentar uma 

complexidade de sinais e sintomas, como problemas com o humor, ansiedade, insônia e variações no 

padrão alimentar.    

  

(Residência/SES - DF/2021) Com base nessas informações e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 
14. A síndrome de abstinência alcoólica (SAA) apresenta, após a ingesta de uma única dose de álcool, 
sinais e sintomas comuns de agitação, ansiedade, irritabilidade, tremores, náuseas, vômitos, taquicardia 
e hipertensão arterial.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Com a Política Nacional de Saúde Mental, o álcool e outras drogas reorientam o modelo assistencial, 
antes hospitalocêntrico, na direção de um serviço de acolhimento em base comunitária e de um cuidado 
individualizado.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. O tratamento empregado para o uso abusivo de substâncias depende da aceitação do paciente, da 
motivação para o tratamento e da gravidade dos sintomas. Dessa forma, as intervenções adotadas como 
primeira escolha para o tratamento incluem medidas de cuidado com hospitalizações psiquiátricas e 
internações compulsórias em comunidades terapêuticas.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. No acolhimento, o profissional de saúde deve estar atento às informações passadas pelo usuário de 
álcool e de outras drogas, como o relato, a postura e o olhar. Deve observar ainda as relações 
socioculturais e perceber que as relações com o ambiente no qual o paciente se insere também 
influenciam a condição atual de vida. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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A esquizofrenia é um transtorno mental sério e crônico que afeta 1% da população, sendo caracterizada 

por uma série de alterações psíquicas e comportamentais do sujeito, afetando significativamente o bem-

estar, a saúde física e mental e a capacidade de funcionamento social.    

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca da esquizofrenia, julgue os itens a seguir. 

18. No percurso de cronicidade da esquizofrenia, são frequentemente evidenciados sintomas psicóticos, 
incoerência de comportamento e pensamentos desorganizados.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. A classificação da sintomatologia da esquizofrenia é diferenciada em: sintomas positivos (alucinações, 
embotamento afetivo e agitação psicomotora) e sintomas negativos (avolia, anedonia e prejuízo 
cognitivo).  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. Pródromos para a esquizofrenia são evidenciados na faixa etária infantojuvenil, na qual são notados 
distinção no comportamento, problemas de conduta e diminuição do rendimento acadêmico, com 
predominância no público feminino. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Saúde da Família 
 

O enfermeiro ao analisar o perfil de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) da 

respectiva unidade, observa grande quantidade de tabagistas e elabora um plano de ação, visando a 

diminuir a incidência de tabagismo. Entre as ações a serem desenvolvidas planeja oficinas com equipe 

multiprofissional para sensibilização e mudança do estilo de vida dos pacientes. 

  

(Residência/SES - DF/2021) No que se refere ao tabagismo, julgue os itens a seguir. 

 

1. O tabagismo é a principal causa global de morbimortalidade prevenível. O tratamento para cessação 
do tabagismo está entre as intervenções médicas que apresentam a melhor relação custo-benefício, 
superior, inclusive, aos tratamentos direcionados para hipertensão arterial leve a moderada, dislipidemia 
e infarto do miocárdio. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

2. O risco de doença coronariana aumenta com o número de cigarros fumados por dia, o número total de 
anos de fumo e a precocidade da idade em que se começou a fumar. A maioria dos estudos aponta para 
uma significativa redução na incidência de doença coronariana e acidente vascular encefálico (AVE) após 
a cessação do tabagismo já nos primeiros anos, sendo que o risco de um AVE após 5 anos a 15 anos de 
abstinência passa a ser o mesmo de quem nunca fumou. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Após diagnóstico situacional, deve-se estratificar os fumantes que desejam cessar o tabagismo e os que 
não desejam, e estes são orientados quanto ao tratamento disponibilizado na Unidade de Saúde. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. O Questionário de Tolerância de Fagerström é utilizado para a avaliação de tabagistas. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. A abordagem cognitivo-comportamental ajuda a reestruturar cognições disfuncionais e a dar 
flexibilidade cognitiva para avaliar situações específicas. Dessa forma, a abordagem cognitivo-
comportamental é a base do tratamento para a cessação do tabagismo, tendo o tratamento 
medicamentoso, quando presente, um papel auxiliar nesse contexto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
6. A terapia de reposição de nicotina (TRN) é a primeira linha de tratamento de cessação de tabagismo. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 

Uma paciente de 56 anos de idade realizou exame citopatológico, sendo evidenciada lesão precursora de 

câncer de colo de útero. 
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(Residência/SES - DF/2021) Com relação ao câncer de colo de útero, julgue os itens a seguir. 

7. A neoplasia intraepitelial cervical grau I (NIC), tem alta probabilidade de regressão e não é considerada 
como lesão precursora do câncer de colo do útero. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
8. O câncer do colo do útero trata-se de anormalidades epiteliais conhecidas como NIC II e NIC III, além 
do adenocarcinoma in situ (AIS). 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. O enfermeiro tem autonomia para coletar e realizar exames, bem como para encaminhar a serviços de 
referência. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) apresenta-se, na maioria das vezes, de forma 
sintomática, com lesões subclínicas visíveis somente após o uso de reagentes, como o ácido acético e a 
solução de lugol, e por meio de técnicas de magnificação (colposcopia). 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Ao realizar visita domiciliar puerperal, o enfermeiro solicita o cartão de vacinas do recém-nascido de 7 

dias de vida e constata peso ao nascer = 2.900 g. Observa que não foram administradas as doses de vacinas 

recomendadas ao nascer, e, quando solicitada a verificação da amamentação, realiza inspeção e palpação 

nas mamas da puérpera de 37 anos de idade, sendo constatado ingurgitamento mamário e também 

sucção débil. 

  

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens 

a seguir. 

 
11. O aprazamento inicial do esquema de vacinação recomendado é hepatite B e pentavalente. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. Aos 2 meses de vida, as vacinas preconizadas pelo Calendário Nacional de Vacinação são contra 
rotavírus e poliomielite 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
13. A vacina meningogócica C está indicada aos 2 meses e 4 meses de idade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. A vacina tetra viral é recomendada aos 15 meses de vida. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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15. A vacina BCG pode ser feita em crianças menores de 5 anos de idade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
16. Com relação à sucção débil, o enfermeiro deverá recomendar a amamentação com a mãe reclinada, 
de maneira que a criança possa ser colocada sobre o corpo da mãe, verticalmente, sem receber apoio 
(pressão) nas costas e na cabeça.  
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
17. O ingurgitamento mamário patológico é caracterizado por edema, vermelhidão e mamilos achatados, 
dificultando a sucção. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Durante uma visita domiciliar, a enfermeira detectou que uma senhora idosa, de 88 anos de idade, 

diabética e acamada, apresentava lesão por pressão (LPP) na região sacral.   

 

(Residência/SES - DF/2021) No que concerne à lesão por pressão em paciente acamado, julgue os itens a 

seguir. 

 

18. A LPP é o tipo mais comum dentro do espectro de lesões de pele associadas à umidade. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
19. A LPP estágio 1 resulta de microclima inadequado. O leito da ferida é viável e de coloração púrpura. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
20. A LPP estágio 3 é caracterizada por perda da pele na respectiva espessura total. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Nefrologia 
 

O rim tem múltiplas funções, como a excreção de produtos finais de diversos metabolismos, a produção 
de hormônios e o controle do equilíbrio hidroeletrolítico do metabolismo ácido-básico e da pressão 
arterial. Quando os rins perdem a capacidade normal de filtração do  sangue, pode-se afirmar que se 
iniciou um quadro de insuficiência renal. 
(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse assunto julgue os itens a seguir. 
 
1. Os rins, quando em função normal, excretam diariamente 6 mEq/kg/dia de íon H+ não carbônico. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. A redução do fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular é um quadro relacionado à 
insuficiência renal aguda (IRA) pré-renal e pode, por exemplo, ser causada por hipovolemia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
3. Sonolência, tremores, agitação, torpor, convulsão e coma podem ser manifestações clínicas 
neurológicas da IRA. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
4. A eliminação de 0 a 20 mL de diurese por dia é considerada IRA poliúrica. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
5. Os quadros de IRA são sempre irreversíveis, pois o aparecimento brusco dos sintomas causa maiores 
danos aos glomérulos. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Um paciente de 30 anos de idade, fumante há 10 anos, com peso de 120 kg, chegou  a  uma unidade 
básica de saúde (UBS) com queixa de cefaleia na região da nuca. Ao se verificar a pressão arterial dele, 
essa medida correspondeu a 168 mmHg x 135 mmHg. O paciente informou também que não faz nenhum 
controle da própria saúde. 
 
(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue 
os itens a seguir. 
 
6. Como não foi verificado nenhum outro parâmetro, como a taxa de filtração glomerular (TFG), esse 
paciente não apresenta risco de ter ou de desenvolver insuficiência renal crônica (IRC). 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
7. Considera-se portador de IRC aquele indivíduo que, independentemente da causa, apresenta, por pelo 
menos três meses consecutivos, uma TFG < 60 mL/min/1,73m². 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
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8. Albuminúria > 30 mg/24 horas ou relação albuminúria creatininúria (RAC) > 30 mg/g, bem como 
hematúria de origem glomerular, definida pela presença de cilindros hemáticos ou dismorfismo 
eritrocitário no exame de urina (EAS), são indicados como marcadores de dano renal parenquimatoso. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
9. Por se tratar de uma doença com progressão rápida e de sintomas evidentes, o diagnóstico precoce da 
IRC é imprescindível, já que as identificações dos fatores de risco para a perda da função renal formam o 
pior prognóstico. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
10. Nos pacientes de risco nos quais a IRC não foi identificada na primeira avaliação, recomenda-se a 
reavaliação da TFG e do EAS anualmente. Essa avaliação deve ser realizada no contexto do cuidado dos 
pacientes com fatores de risco, na UBS. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
Quando há impossibilidade de recuperação total do rim, a hemodiálise é indicada como tratamento que 
visa repor as funções desse órgão. 
 
(Residência/SES - DF/2021) No que se refere à hemodiálise, julgue os itens a seguir. 
 
11. Não há necessidade de pesagem do  paciente ao início do procedimento, pois as trocas são 
microscópicas. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
12. O enfermeiro tem papel fundamental no processo de hemodiálise, pois deve elaborar um plano de 
cuidados específico e adaptado às necessidades reais dos pacientes. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
13. O paciente pode perder até cinco quilos durante uma sessão de hemodiálise. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
14. É importante que a equipe acompanhe atentamente o procedimento de hemodiálise, pois é comum 
ocorrerem complicações como hipoglicemia. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
15. Não há problema em se verificar a pressão arterial no braço com fístula arteriovenosa, pois, como o 
acesso é bastante rígido e calibroso, permanecerá intacto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

140 

Disponível em: <www.prorim.org.br>. Acesso em: 30 nov. 2020. 

(Residência/SES - DF/2021) Com relação a imagem, julgue os itens a seguir. 

 

16. A figura apresentada demonstra um procedimento de hemodiálise. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

17. O cateter de Tenckhoff é utilizado na diálise peritoneal. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

18. Na diálise peritoneal, as substâncias solúveis, como a ureia e a creatinina, difundem-se através da 

membrana de uma área de menor concentração (sangue) para uma área de maior concentração 

(dialisado). 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

19. Os cuidados de enfermagem com o paciente em diálise peritoneal são os mesmos direcionados ao 

paciente em hemodiálise, pois acontecem as mesmas complicações, por isso ambas são realizadas 

obrigatoriamente em ambiente hospitalar. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

20. Deve-se reavaliar a sistematização da assistência de enfermagem. Para tanto, o enfermeiro precisa 

possuir os conhecimentos de taxonomia da NANDA corretamente, a fim de construir uma prescrição 

adequada que faça o paciente se sentir confortável, melhorando a adesão ao tratamento 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

 

 

 

 

http://www.prorim.org.br/
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Residência/SES - DF/2021/Terapia Intensiva 
 

Um paciente de 75 anos de idade é internado na unidade de terapia intensiva (UTI) com hipotensão 

e dispneia. Ele apresenta histórico de dor no peito que teve início após estresse emocional 

(falecimento do filho), é hipertenso há 18 anos, tabagista há 32 anos, nunca havia sentido dor no 

peito antes desse período e era bastante ativo, diminuindo a respectiva capacidade funcional ao 

longo dos últimos anos. Tem doença arterial coronariana há 14 anos. Faz uso de atenolol 25 mg, 

clopidogrel 75 mg e sinvastatina 40 mg, que não toma regularmente. Na UTI, o paciente estava em 

ventilação não invasiva (VNI) no modo CPAP e foi intubado após um infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST e uma subsequente parada cardíaca com retorno após dois 

minutos. No momento, apresenta PA = 165 mmHg x 95 mmHg, FC = 122 bpm e SatO2 = 91%. Na 

necessidade de troca do acesso venoso periférico, optou-se pela inserção de cateter venoso central. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue 

os itens a seguir. 

 

1. Suponha que, após a inserção de cateter em veia subclávia direita, o paciente apresentou agravamento 
da dispneia e presença de estertores bibasilares. Além disso, há sangue retornando no cateter venoso 
central, e a saturação de oxigênio diminui na posição supina. Na investigação da causa, esse problema 
pode estar relacionado, pelos sinais clínicos verificados, a um edema pulmonar. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. A creatina quinase é um marcador adequado na monitorização de sinais de reinfarto. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

3. Considere que o paciente apresentou posterior pneumotórax e que diante disso, foi realizada a inserção 

de dreno torácico que não “borbulhou” após essa inserção. Ao se observar que o selo d’água tem 

potencial problema, é importante que seja feita uma radiografia de tórax para confirmação da inserção, 

e o paciente também deve ser observado quanto a sinais de piora ou deterioração de pneumotórax 

hipertensivo. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

4. A ventilação mecânica substituirá total ou parcialmente a ventilação espontânea e é indicada em casos 

de insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Para esse paciente, não havia indicação da 

intubação. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

5. Evita-se a VNI imediatamente após extubação em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, 

para se evitar insuficiência respiratória aguda. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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6. A gasometria arterial em pacientes com uso de suporte ventilatório deve ser coletada cerca de 20 

minutos após o ajuste inicial dos parâmetros do ventilador, e também diariamente na fase aguda do 

quadro clínico do paciente. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

7. Em condições especiais, a amostra de sangue da gasometria arterial pode ser armazenada em geladeira 

e analisada até 48 horas após a coleta. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

8. Em pacientes em ventilação mecânica, evita-se que a cetamina seja utilizada como agente sedativo 

principal. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

Um paciente de  32 anos de idade está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) com diagnóstico 

de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Tem histórico de admissões no pronto-socorro 

por abuso de álcool e por depressão. Na admissão, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu), o qual foi chamado pelo amigo que mora no mesmo apartamento que ele. O paciente 

havia passado a noite anterior consumindo bebidas alcoólicas e estava em estado de embriaguez ao 

retornar para casa. O amigo dele retornou algumas horas depois e o encontrou no chão do apartamento, 

onde aparentemente estava com frio. Na avaliação inicial, apresentava temperatura = 34,9 °C, pulso = 53 

bpm, PA = 75 mmHg x 40 mmHg, SatO2 = 91% em ar ambiente e FR = 17 respirações por minuto. Estava 

apático, com escala de coma de Glasgow de 7 e mucosas secas. Na ausculta, observam-se roncos 

bilateralmente, não há sinais de hipovolemia. Ele demonstrou uma progressiva taquipneia, alteração no 

estado de consciência e depressão respiratória, sendo assim submetido a uma sequência rápida de 

intubação. Após a intubação, o paciente teve vômitos em moderado a grande volume, sem características 

de sangrento e  não bilioso, foi colocado em manta térmica e aquecido, e realizou-se radiografia de tórax 

beira leito, que mostrou opacidades bilaterais. O exame toxicológico mostrou-se negativo para drogas. 

No momento, o paciente segue intubado, em uso de noradrenalina, com sedação e analgesia no modo  

assistocontrolado, com FiO2 = 35%, PEEP = 10, FR = 20, temperatura = 35,9 °C, pulso = 64 bpm e PA = 72 

mmHg x 39 mmHg. 

 

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir. 

 

9. A interpretação cuidadosa dos valores de gasometria é importante para a determinação da gravidade 

da SDRA, porque a hipotermia aumenta a solubilidade do oxigênio e do dióxido de carbono no sangue. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

10. Um paciente hemodinamicamente estável é dependente de drogas vasoativas em doses altas ou 

crescentes , ou de demais opções para suporte cardiovascular. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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11. É relevante que a enfermagem faça vigilância constante quanto ao estado hemodinâmico desse 

paciente. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

12. Não há indicação do uso de drogas vasoativas para o paciente descrito. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

13. Para esse paciente, é importante a avaliação constante da pressão venosa central. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

14. A radiografia beira leito é realizada quando há impossibilidade de o paciente ir a uma instalação com 

equipamento fixo. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

15. Quando se sabe a etiologia da SDRA, o tratamento é direcionado para se tratar a causa subjacente e 

fornece suporte hemodinâmico. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

16. Na escala de coma de Glasgow, a abertura ocular espontânea recebe pontuação 2. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

Um paciente de 24 anos de idade envolveu-se em um acidente de carro, no qual sofreu fraturas 
expostas de fêmur e de tíbia do lado direito. Quando chegou ao pronto-socorro (PS), estava alerta, 
hemodinamicamente estável, com escala de coma de Glasgow de 15. O alinhamento inicial da fratura 
foi realizado no PS, e a tomografia de corpo inteiro não revelou demais lesões. Uma hora depois, o 
paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico para fixação externa dos ossos fraturados. Durante a 
cirurgia, a SatO2 estava em 100%, com um FiO2 = 40%, e todas as outras variáveis permaneceram 
estáveis durante todo o procedimento com abordagem cirúrgica, que durou três horas e teve o 
alinhamento completo das extremidades ósseas. O paciente foi, então, conduzido à unidade de 
terapia intensiva (UTI) ainda intubado e ventilado mecanicamente. Estava com cateter de pressão 
arterial invasiva (PAI). Os anestésicos intravenosos foram gradualmente reduzidos até a suspensão 
completa. Duas horas depois, o SatO2 diminuiu ligeiramente e foi observada anisocoria. Uma 
tomografia computadorizada de urgência da cabeça demonstrou um edema cerebral difuso e a 
herniação das tonsilas cerebelares. Com base nos achados clínicos e radiológicos, bolus repetidos de 
intravenosos de manitol e corticoide foram administrados com o objetivo de reduzir a pressão 
intracraniana, que estava elevada. Posteriormente, foi aberto protocolo e confirmada morte 
encefálica. Naquele momento, constataram-se FC = 89 bpm, SatO2 = 91%, FR = 20 irpm e PA = 80 
mmHg x 60 mmHg. 
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(Residência/SES - DF/2021) Considerando esse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir. 

 

17. Entre os pré-requisitos para constatação de morte encefálica, citam-se: lesão encefálica conhecida e 

irreversível; ausência de causas tratáveis que possam confundir o diagnóstico; e tratamento e observação 

em hospital pelo período mínimo de seis horas. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

18. Para determinação de morte encefálica, é obrigatório realizar três exames clínicos que confirmem 

coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico, teste de apneia que confirme ausência 

de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios, e exame complementar 

que comprove ausência de atividade encefálica. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

19. Na manutenção do cateter de PAI, deve-se evitar o flush de soro fisiológico após a coleta de sangue. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

20. Nesse paciente a utilização do manitol foi correta, tendo em vista a pressão intracraniana aumentada. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/SES - DF/2021/Atenção Cardíaca 
 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica das artérias, que ocorre principalmente mediante o 

processo contínuo de lesões da parede arterial. Em humanos, essas lesões geralmente podem ser 

encontradas na aorta  na primeira década de vida, nas artérias coronárias na segunda década e nas 

artérias cerebrais na terceira ou na quarta décadas. A formação das placas pode se tornar cada vez mais 

complexa, com ulceração na superfície luminal e hemorragia de pequenos vasos que crescem na lesão a 

partir da parede média do vaso sanguíneo. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Acerca desse assunto e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir. 

 

1. Na preparação para a avaliação laboratorial dos parâmetros lipídicos e das apolipoproteínas, 
recomenda-se ao paciente que mantenha o estado metabólico estável e reduza a dieta habitual uma 
semana antes da coleta. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 
 
2. Existe uma relação entre a prática de exercícios físicos e a aterosclerose, uma vez que predominará a 
participação do metabolismo aeróbico na realização de uma atividade prolongada que usa grandes grupos 
musculares, com o indivíduo permanecendo confortável e, assim, sincronizando o movimento do corpo e 
a ventilação pulmonar. 
(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

3. No idoso de até 75 anos de idade, o tratamento da dislipidemia segue as mesmas orientações 

direcionadas para o não idoso. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) está entre as condições médicas crônicas mais comuns, 
caracterizada por uma elevação persistente da pressão arterial. A hipertensão tem sido uma das 
comorbidades mais significativas da atualidade, contribuindo para o desenvolvimento de acidente 
vascular cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. 
 
(Residência/SES - DF/2021) Quanto à hipertensão arterial, julgue os itens a seguir. 
 

4. Na avaliação clínica da hipertensão arterial, é importante a medição da pressão arterial nos dois braços. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

5. Na terapia medicamentosa da HAS, recomenda-se a associação de inibidores da ECA a bloqueadores 

dos receptores da angiotensina. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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6.  A presença de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome de pânico, 

associados a pressão arterial elevada, pode ser caracterizada como uma urgência hipertensiva. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

7. Para avaliação primária de um paciente com HAS, é importante a confirmação do diagnóstico, a 

identificação da causa secundária e a avaliação do risco cardiovascular. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

8. O diagnóstico da pré-eclâmpsia ocorre quando a paciente tem hipertensão arterial após a 20ª semana 

de gestação, associada a proteinúria significativa. Caso a paciente não apresente proteinúria significativa, 

o diagnóstico tem base em fatores como edema pulmonar, comprometimento renal, elevação das 

enzimas hepáticas, plaquetopenia, dor abdominal, turvação visual, cefaleia e distúrbios visuais ou 

cerebrais. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

Um paciente de 66 anos de idade, viúvo, dono de restaurante, tem insuficiência cardíaca com suspeita de 

fração de ejeção reduzida, peptídeo natriurético do tipo B (BNP) = 52 pg/mL, fração N-terminal do 

peptídeo natriurético do tipo B (NT-proBNP) = 127 pg/mL, alteração estrutural e disfunção sistólica. Teve 

duas internações nos últimos 12 meses, com duração entre 7 e 27 dias para tratamento de hepatomegalia 

congestiva. Hipertenso há 22 anos, tem disfunção no nó sinusal e anemia ferropriva e realizou cirurgia de 

revascularização do miocárdio há 10 anos. Há cinco anos, submeteu-se a uma angioplastia transluminal 

coronária percutânea com implante de stent. O paciente deu entrada no pronto-socorro (PS) 

apresentando dispneia, fadiga, dor abdominal, taquicardia e edema periférico. Os sintomas estão 

presentes há cerca de quatro horas e, por esse motivo, os filhos levaram o paciente para a unidade. No 

PS,  ele apresenta FC = 122 bpm, FR = 22 irpm e SatO2 = 91%. 

 

(Residência/SES - DF/2021) A respeito desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir. 

 

9. O captopril pode ser usado no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca comfração de ejeção 

reduzida. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

10. Pacientes com disfunção  do  ventrículo esquerdo, que apresenta fração  de  ejeção  do  ventrículo  

esquerdo < 40%, e com contraindicação ao uso de inibidores da ECA ou a bloqueadores de receptores da 

angiotensina não podem ter, em sua substituição, a prescrição de hidralazina e nitrato. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

11. Na insuficiência cardíaca crônica de classe II, o paciente, ao realizar atividades físicas menos intensas 

que as habituais, apresenta sintomas e limitação importante, porém permanece  confortável em repouso. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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12. A abordagem da insuficiência cardíaca de estágio D considera transplante cardíaco e dispositivos de 

assistência ventricular. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

13. Nesse caso, com alta suspeita clínica segundo valores de BNP e NT-pro BNP, caso a ultrassonografia e 

o ecocardiograma de tórax sejam negativos, e os raios X de tórax apresentem-se sem congestão, é 

importante fazer uma avaliação de outras possíveis causas para a dispneia. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

14. O suporte respiratório tem como objetivo a manutenção da SatO2 > 88% em ar ambiente e a redução 

do trabalho respiratório, tendo como opção de abordagem inicial a oxigenoterapia de alto fluxo. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

15. O ultrassom de tórax é um instrumento usado como complemento da avaliação clínica à beira leito. 

Esse instrumento pode ser manuseado por não especialista em ecocardiografia, além de ter alta acurácia 

na detecção de congestão pulmonar e sistêmica. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

A fibrilação atrial caracteriza-se por excitação de alta frequência do átrio, que resulta em contração atrial 

dessincronizada e irregularidade da excitação ventricular. A maioria dos casos de fibrilação atrial não é 

genética e está relacionada a doenças cardiovasculares subjacentes. Normalmente, um gatilho inicial 

excita um foco ectópico nos átrios, mais comumente em torno da área das veias pulmonares, e permite 

um disparo não sincronizado de impulsos elétricos, levando à fibrilação dos átrios. 

 

(Residência/SES - DF/2021) Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

16. Ao se realizar o eletrocardiograma, é comum ver a substituição das ondas P por umtremor de alta 

frequência da linha de base, o qual pode variar emforma e amplitude. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

17. A fibrilação atrial persistente é aquela na qual a cardioversão falhou ou na qual se optou pela não 

reversão. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

18. A  cardioversão   elétrica   pode   ser   indicada   após anticoagulação por, no mínimo, três semanas 

com uso de varfarina ou rivaroxabana. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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19. Antes do início da terapia medicamentosa com drogas antiarrítmicas, as possíveis causas reversíveis 

devem ser descartadas, e devem-se iniciar medidas não farmacológicas para o manejo clínico. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 

 

20. Não existe associação da fibrilação atrial com  o aumento do risco de acidente vascular encefálico e 

nem com a insuficiência cardíaca. 

(   ) Certo 
(   ) Errado 
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Residência/FUNDATEC/2021 
 
1. (Residência/FUNDATEC/2021) O objetivo da avaliação primária (agravo clínico) no suporte básico de 
vida é identificar e corrigir situações de risco imediato de morte. Nesse sentido, analise as assertivas a 
seguir: 
I. São seis as etapas de avaliação primária (agravo clínico) no suporte básico de vida: responsividade e 
expansão torácica, permeabilidade das Vias Aéreas (VA), ventilação, estado circulatório, estado 
neurológico e entrevista/histórico clínico. 
II. Na avaliação da permeabilidade de VA, corrigir situações de risco com hiperextensão da cabeça e 
elevação do queixo, cânula orofaríngea, aspiração e retirada de próteses, se necessário. 
III. Na avaliação do estado circulatório, deve-se avaliar presença de hemorragias externas de natureza não 
traumática; pulsos periféricos ou centrais: frequência, ritmo, amplitude, simetria; tempo de enchimento 
capilar; pele: coloração e temperatura; e, na presença de sangramento ativo, considerar compressão 
direta, se possível. 
IV. Considera-se crítico todo paciente que apresentar alterações significativas em pelo menos três das 
etapas da avaliação primária. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas II e III. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, II e IV. 

 

2. (Residência/FUNDATEC/2021) Em relação à RCP (Ressucitação/Reanimação Cardiopulmonar) de 
adultos, aplicado por profissionais de saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, 
ou F, se falsas. 
( ) A frequência das compressões recomendada para adultos é de 100 a 120 por minuto, com profundidade 
das compressões de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm) e 1 ventilação a cada 6 segundos (10 respirações 
por minuto), com via aérea avançada (ou seja, tubo endotraqueal, tubo esofagotraqueal ou máscara 
laríngea). 
( ) Os socorristas devem interromper as compressões por pelo menos 10 segundos e, para que haja 
retorno total da parede do tórax após cada compressão, eles devem apoiar-se no tórax entre as 
compressões. 
( ) Em Parada Cardiorespiratória (PCR) de adultos, quando há um DEA (desfibrilador externo automático) 
disponível, deve-se usar o desfibrilador o mais rapidamente possível. 
( ) O período mínimo para avaliar o prognóstico de um desfecho neurológico ruim por meio de exame 
clínico em pacientes não tratados com CDT (controle direcionado de temperatura) é de 72 horas após a 
PCR, mas esse período pode ser ainda maior após a PCR se houver suspeita de que o efeito residual da 
sedação ou paralisia possa confundir o exame clínico. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V - F - V - V. 
b) F - V - F - V. 
c) V - V - F - F. 
d) F - F - V - F. 
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3. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa INCORRETA em relação à crise convulsiva no 

adulto. 

a) A crise convulsiva ou epilética pode ser uma manifestação de um processo patológico sistêmico 

reversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central (SNC). 

b) A “crise generalizada tônico-clônica” (CGTC) é prolongada (acima de 5 minutos) ou repetitiva, 

persistindo por 30 minutos ou mais, não permitindo a recuperação da consciência entre os eventos. 

c) São critérios de inclusão para crise convulsiva no adulto: súbita perda da consciência, acompanhada de 

contrações musculares involuntárias, cianose, salivação intensa, lábios e dentes cerrados; eventual 

liberação esfincteriana caracterizada por incontinência fecal e urinária. 

d) A avaliação deve ser realizada com ênfase para responsividade; aspiração de secreções se necessário; 

permeabilidade de vias aéreas; e oferta de O2 sob máscara se SatO2 < 94%. 

 

4. (Residência/FUNDATEC/2021) Em relação às condições clinicas associadas a Hipertensão Arterial (HA), 
analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Pessoas com hipertensão e diabetes são consideradas com moderado risco cardiovascular. 
( ) A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada pela coexistência de HDL alto, triglicérides baixo, 
hipertensão arterial e disglicemia, associada ou não à presença de obesidade. 
( ) O AVE (Acidente Vascular Encefálico) é a manifestação mais comum da lesão vascular causada pela HA, 
sendo que, no Ataque Isquêmico Transitório (AIT), o déficit neurológico é restabelecido dentro de 24 
horas, sem sequelas clinicamente detectáveis. 
( ) Na Doença Renal Crônica, a redução pressórica constitui a medida mais eficaz para a redução do risco 
cardiovascular e atenuação da progressão do dano renal. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) F - F - V - V. 
b) V - V - F - F. 
c) V - F - F - V. 
d) F - V - V - F. 

 

5. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa correta em relação a crise hipertensiva. 
a) As Emergências Hipertensivas (EH) são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada 
da PA (definida arbitrariamente como PAD ≥ 120 mmHg) sem LOA (Lesão de Órgão Alvo) aguda e 
progressiva. 
b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome 
de pânico associados à PA elevada podem caracterizar uma pseudocrise hipertensiva. 
c) O tratamento da EH deve ser iniciado após um período de observação clínica em ambiente calmo, 
condição que ajuda a afastar casos de pseudocrise (tratados somente com repouso ou uso de analgésicos 
ou tranquilizantes), usando-se anti-hipertensivos orais para reduzir gradualmente a PA em 24 a 48 horas, 
pois as reduções rápidas e acentuadas da PA na UH podem resultar em isquemia tecidual. 
d) O tratamento dos pacientes com UH visa redução rápida da PA, com a finalidade de impedir a 
progressão das LOA. Pacientes devem ser admitidos em UTI, usarem anti-hipertensivos IV (Intravenosos) 
e ser monitorados cuidadosamente durante a terapia, para evitar hipotensão. 
 

6. (Residência/FUNDATEC/2021) Analise as seguintes características: libertação de histamina e outros 
mediadores (resposta do tecido danificado); vasodilatação dos vasos sanguíneos intactos; aumento do 
fluxo sanguíneo (calor e rubor); aumento da permeabilidade dos capilares; edema e dor local; polimorfos, 
mastócitos e macrófagos são libertados no local da lesão como resposta aos agentes agressores. Esta fase 
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é vital para estimular as fases seguintes e nas feridas limpas pode durar cerca de 36h, na necrótica ou 
infetada, pode durar mais. Qual fase do processo de cicatrização da ferida apresenta essas características? 
a) Fase inflamatória. 
b) Fase proliferativa. 
c) Fase destrutiva. 
d) Fase vascular. 

 

7. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa INCORRETA quanto a pacientes criticamente 
doentes em Ventilação Mecânica (VM). 
a) A presença da via área artificial favorece a retenção de secreções traqueobrônquicas devido a reflexo 
de tosse prejudicada; à diminuição da depuração mucociliar; e ao aumento da produção de muco. 
b) Ruídos adventícios respiratórios (roncos e estertores), estertores grossos na traqueia, secreções visíveis 
ou audíveis, alterações na frequência cardíaca e pressão arterial são alguns indicadores clínicos para 
realização de aspiração de vias aéreas. 
c) Considerando a produção de aerossóis durante o procedimento, a aspiração por sistema aberto, 
quando disponível, é preferível ao sistema fechado. 
d) Queda de saturação, sangramentos, atelectasia; ulceração e dano à traqueia são alguns efeitos 
adversos e complicações da aspiração endotraqueal. 
 

8. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa INCORRETA em relação às Hepatites Virais. 
a) Na Hepatite A, o modo de transmissão é fecal-oral, o período de incubação é de 15-45 dias (média de 
30 dias), e o período de transmissibilidade é de duas semanas, antes do início dos sintomas até o final da 
2ª semana da doença. 
b) Na Hepatite B e na C, o modo de transmissão pode ser sexual, parenteral ou percutâneo vertical. 
c) Após entrar em contato com o vírus, o indivíduo pode desenvolver hepatite aguda oligo/assintomática 
ou sintomática, sendo que esse quadro agudo pode ocorrer na infecção por qualquer um dos 5 vírus das 
hepatites. 
d) As hepatites virais crônicas estão relacionadas aos vírus A, C e E.  

 

9. (Residência/FUNDATEC/2021) Sobre o atendimento inicial após a exposição ao HIV para indicação ou 
não da PEP (Profilaxia pós-exposição), analise as perguntas abaixo: 
- Quais exemplos de tipo de material biológico são de risco para transmissão do HIV? 
- Quais exemplos de tipo de exposição são de risco para transmissão do HIV? 
- Qual o tempo ideal entre a exposição e o atendimento para maior eficácia da intervenção? 
 
a) Leite materno e líquido amniótico - pele integra e mordedura sem presença de sangue - entre o 3º e 7º 
dia após a exposição. 
b) Vômito e secreções nasais - pele com dermatite e mucosas - a partir de 72 horas da exposição. 
c) Lágrimas e suor - exposição sexual desprotegida e mordedura com presença de sangue - entre 7º e 14º 
dia da exposição. 
d) Fluidos vaginais e sangue - pele não integra e mucosas - antes de 72 horas da exposição. 

 

10. (Residência/FUNDATEC/2021) Analise as seguintes características: doença contagiosa, provoca uma 
vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. A transmissão 
ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, 
logo com elevada contagiosidade. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerossóis com 
partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas. O período de incubação 
pode variar entre 7 e 21 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do exantema. O período de 
transmissibilidade inicia-se 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento. 
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Manifestações clínicas incluem febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular, tosse seca 
(inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos 
amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema)”. Qual doença viral 
apresenta essas características? 
a) Influenza. 
b) Sarampo. 
c) Varicela. 
d) Rubéola. 

 

11. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa correta em relação à atenção ao Coronavírus 
(COVID-19). 
a) Paciente sintomático respiratório, logo ao chegar à unidade de atendimento, receberá máscara 
cirúrgica devendo colocá-la imediatamente, em seguida será encaminhado para o fluxo diferenciado de 
atendimento em área exclusiva e deve ser orientado a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% 
em gel para que ele não contamine o espaço do atendimento com suas mãos, sendo que a sala deve ser 
mantida com a porta aberta, janelas fechadas e ar-condicionado ligado. 
b) O diagnóstico laboratorial para a identificação do coronavírus é realizado através do RT-PCR em tempo 
real (qRT-PCR) e/ou dos testes sorológicos, sendo que estes últimos detectam anticorpo específico ou 
antígeno do vírus, ambos os testes considerados padrão-ouro e sem limitações para serem realizados. 
c) Caso seja necessário o transporte ou deslocamento dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 
não há necessidade dos pacientes utilizarem máscara durante o percurso, mas os profissionais de saúde 
que realizarem o transporte deverão adotar as precauções de contato e gotículas, devendo proceder à 
limpeza e à desinfecção da maca ou cadeira de rodas utilizada após o transporte de todos os pacientes do 
turno/dia. 
d) A vigilância ativa e continuada dos pacientes que estão recebendo acompanhamento ambulatorial é a 
principal ferramenta para o manejo, sendo necessária a revisão dos sintomas e o seguimento da evolução 
do quadro, que devem ser realizados por um profissional da APS, a cada 24h, em pessoas com mais de 60 
anos e portadores de condições clínicas de risco e, a cada 48h, nos demais. 
 

12. (Residência/FUNDATEC/2021) São indicações para internação hospitalar nos casos de dengue, 
EXCETO: 
a) Recusa na ingestão de alimentos e líquidos. 
b) Presença de sinais de alarme ou de choque. 
c) Plaquetas em elevação e acima de 50.000/mm³. 
d) Comorbidades descompensadas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, 
crise asmática, entre outros. 
 

13. (Residência/FUNDATEC/2021) As manifestações inespecíficas de febre, irritabilidade, vômitos, 
diarreia e desaceleração do crescimento nas crianças podem estar relacionadas à: 
a) Pediculose. 
b) Amigdalite. 
c) Infecção urinária. 
d) Escabiose. 
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14. (Residência/FUNDATEC/2021) Em relação aos procedimentos necessários para a segurança dos 
profissionais de saúde e do paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, analise as assertivas 
abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) O primeiro EPI a ser colocado é o avental descartável de mangas longas e com punhos, sendo que o 
avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo infectante após a realização da intervenção e 
após de sair do quarto do paciente. 
( ) O uso de luvas não dispensa a necessidade de lavagem das mãos antes e após o seu calçamento, porque 
as mãos previamente contaminadas podem transferir microrganismos para as luvas e destas para os 
pacientes, e também porque as luvas podem conter furos microscópicos ou romper durante o uso, 
permitindo a contaminação das mãos durante a manipulação do paciente. 
( ) Os protetores faciais podem ser compartilhados por outros profissionais desde que limpos com água e 
sabão e posteriormente desinfetados com álcool 70% após o uso. 
( ) A retirada da máscara PFF2/N95 deve ser por meio dos seus elásticos sem tocar na frente e 
acondicionada de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso, utilizando um saco ou 
envelope de papel, embalagens plásticas ou embalagem da própria máscara, desde que não fiquem 
hermeticamente fechadas. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V - V - F - F. 
b) F - V - F - V. 
c) F - F - V - V. 
d) V - F - V - F. 

 

15. (Residência/FUNDATEC/2021) São síndromes clínicas responsáveis pela maioria das Infecções 
relacionadas à assistência à saúde (IRAS), EXCETO: 
a) Infecção da Corrente Sanguínea associada à Cateter Vascular Central (CVC). 
b) Infecção do Trato Urinário associada à Cateter Vesical de Demora (CVD). 
c) Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC). 
d) Infecção associada a Dreno de Sucção (IDS). 

 

16. (Residência/FUNDATEC/2021) Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as Metas Internacionais 
de Segurança do Paciente (MISP) às características/conceitos correspondentes. 
 
Coluna 1 
1. Erros de identificação de paciente. 
2. Erros de falha de comunicação. 
3. Eventos adversos relacionados a quedas de pacientes. 
4. Eventos adversos relacionados ao uso de dispositivos para a saúde. 
 
Coluna 2 
( ) Suspensões de cirurgias, de procedimentos e de exames são comuns quando este item não é efetivo 
entre as equipes médicas, de enfermagem e de nutrição. Situações de falhas de redação e interpretação 
de prescrição médica podem induzir ao erro da equipe de enfermagem. 
( ) Estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em instituições de saúde, entre os 
pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, provocando traumas teciduais, fraturas e 
até mesmo a morte, além dos danos físicos e emocionais, afetam a confiança do paciente e da família. 
( ) Estão entre as causas mais comuns de eventos adversos na administração de medicamentos, de sangue 
e hemoderivados, nos exames diagnósticos, nos procedimentos cirúrgicos, entre outros, sendo que as 
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práticas recomendadas para reduzir esses incidentes envolvem, entre outros, a utilização de pulseiras e a 
adoção da rotina de conferência no primeiro encontro com o paciente. 
( ) A variedade de fabricantes e de especificações técnicas do funcionamento exige do trabalhador uma 
grande quantidade de conhecimento e atenção, como, por exemplo, uma bomba de infusão 
inadequadamente programada, na qual a infusão ocorrerá em uma velocidade superior ou inferior ao 
volume, ou um aparelho de ventilação mecânica que não ofereça precisão no funcionamento, podem 
igualmente provocar eventos adversos no paciente. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) 1 - 3 - 2 - 4. 
b) 4 - 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1 - 4. 
d) 4 - 1 - 2 - 3. 
 

17. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao Câncer. 
a) As neoplasias ou tumores malignos têm seu crescimento geralmente lento e expansivo, e, apesar de 
não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e os tecidos adjacentes. 
b) O carcinoma in situ é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado, sendo que essa 
classificação não se aplica aos cânceres do sistema sanguíneo. 
c) O método utilizado para classificar cada caso de câncer, independentemente da fase, é chamado de 
estadiamento, podendo ser clínico e patológico, e inclui a avaliação do seu grau de disseminação. 
d) Os cuidados paliativos consistem na abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de 
seus familiares e no enfrentamento de doenças que oferecem risco de vida, por meio da prevenção e do 
alívio do sofrimento e seu encaminhamento deve ser feito enquanto o paciente apresenta condições de 
autocuidado, buscando-se estimular a sua autonomia por mais tempo possível. 
 

18. (Residência/FUNDATEC/2021) São tumores malignos, EXCETO: 
a) Adenocarcinoma.     
b) Sarcoma.   

c) Lipoma. 

 d) Melanoma. 

 

19. (Residência/FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa correta em relação ao Câncer Infantil. 
a) O câncer pediátrico é uma doença prevenível na maioria dos seus casos. 
b) O câncer em crianças e adolescentes apresenta características que o tornam semelhante ao câncer em 
adultos, pois tem origem predominantemente de células embrionárias, curto período de latência e, em 
geral, são de crescimento lento. 
c) Os tumores dos pacientes infantojuvenis podem ser subdivididos em tumores hematológicos, como as 
leucemias e os tumores de partes moles, e em tumores sólidos, como os tumores do Sistema Nervoso 
Central (SNC)/cérebro, os tumores abdominais e os linfomas. 
d) Os três grupos de neoplasias mais comuns na faixa etária pediátrica são: leucemia aguda, tumores do 
SNC e os linfomas. 
 

20. (Residência/FUNDATEC/2021) Em uma Unidade de Saúde da Família a enfermeira atende uma 
adolescente que é obesa. A enfermeira ressalta a importância do tratamento da obesidade e possíveis 
alterações endócrinas, quais sejam: 
a) Síndrome dos ovários policísticos e oligomenorreia. 
b) Hipoglicemia e diminuição da idade óssea. 
c) Menarca precoce e metrorragia. 
d) Hiperglicemia e diminuição do crescimento linear. 
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21. (Residência/FUNDATEC/2021) A atuação do enfermeiro(a) na anticoncepção contempla orientações 
quanto à interação de fármacos que possam diminuir a eficácia do anticoncepcional oral combinado. 
Assinale a alternativa que apresenta esses fármacos. 
a) Antibióticos, propranolol e fenitoina. 
b) Antiretrovirais do tipo não nucleosídeos e inibidores de protease, antibióticos e fenoterol. 
c) Fenobarbital, metoclopramida e carbamazepina. 
d) Rifampicina, carbamazepina e antiretrovirais do tipo não nucleosídeos e inibidores de protease. 

 

22. (Residência/FUNDATEC/2021) O diafragma é um método anticoncepcional de barreira, referente a 
isso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) O tamanho ideal corresponde ao comprimento diagonal do canal vaginal. 
( ) Previne algumas infecções sexualmente transmissíveis como: gonococos e clamídia. 
( ) Protege contra herpes genital e tricomonas. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V - V - F. 
b) F - V - V. 
d) V - F - F. 
d) V - V - V. 

 

23. (Residência/FUNDATEC/2021) Na atenção da saúde da gestante, caso o atraso menstrual seja 
superior a 12 semanas e nenhum exame laboratorial tenha sido realizado, a certeza da gestação na 
avaliação clínica da enfermeira(o) poderá ser confirmada pelos seguintes sinais e sintomas: 
a) Amolecimento da cérvice uterina e observação da pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos 
laterais. 
b) Presença de batimentos cardíacos fetais, detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo pinar a 
partir de 20 semanas e percepção dos movimentos fetais de 18 a 20 semanas. 
c) Enjoos e vômitos matinais. 
d) Fadiga e mastalgia. 

 

24. (Residência/FUNDATEC/2021) O acompanhamento da Pressão Arterial (PA) da gestante é muito 
importante no prénatal. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 
I. Os protocolos recomendam a medida da PA 1 vez no 1º trimestre, 2 vezes no 2º trimestre e 5 vezes no 
3º trimestre. 
II. Valores persistentes de PA sistólica maiores ou iguais que 140mmhg e ou diastólica maior ou igual que 
90mmhg, em 3 ou mais avaliações de saúde, em dias diferentes, com duas medidas em cada avaliação 
caracterizam hipertensão arterial (HA) na gestação. 
III. PA entre 140/90 mmHg e 160/110 mmHg, em gestante assintomática e sem ganho de peso maior que 
500g semanais, fazer proteinúria e encaminhar para consulta médica imediata. 
IV. O acompanhamento da PA não deve ser avaliado em conjunto com o ganho de peso súbito e 
proteinúria. 
 
Quais assertivas representam medidas corretas de avaliação da HAS na gestante? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II e IV. 
d) Apenas III e IV. 
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25. (Residência/FUNDATEC/2021) O cálculo da idade gestacional quando a data e o período da última 
menstruação são desconhecidos poderá ser feito por aproximação basicamente pela medida da altura do 
fundo do útero e pelo toque vaginal, considerando-se os seguintes parâmetros: 
a) Até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino e, na 8ª semana, o útero corresponde ao 
dobro do tamanho normal. 
b) Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se na cicatriz umbilical. 
c) A partir da 8ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. 
d) A partir da 30ª semana de idade gestacional, a relação direta entre as semanas da gestação e a medida 
da altura uterina pode ser utilizada com mais confiança pelo profissional enfermeiro(a). 
 

26. (Residência/FUNDATEC/2021) O encaminhamento da gestante à urgência/emergência obstétrica 
será necessário nas seguintes condições clínicas: 
a) Gemelaridade e anemia grave. 
b) Hepatite, sífilis e toxoplasmose. 
c) Eclampsia e amniorrexe prematura. 
d) Proteinúria e rubéola. 

 

27. (Residência/FUNDATEC/2021) A Saúde do Idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de 
quatro domínios funcionais ____________, _______________, _______________ e ______________. A 
perda dessas funções resulta nas _________________ ou os sete ___ da geriatria que afetam a autonomia 
e a independência dos idosos. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 
do trecho acima. 
a) mobilidade - independência - comunicação - afetividade - incapacidades - “O” 
b) cognição - humor - mobilidade - comunicação - síndromes geriátricas - “I” 
c) afetividade - cognição - sociabilidade - humor - disfunções - “E” 
d) humor - cognição - sociabilidade - comunicação - insuficiências - “A” 

 

28. (Residência/FUNDATEC/2021) Em relação à atenção à Saúde do Idoso, relacione a Coluna 1 à Coluna 
2. 
 
Coluna 1 
1. Atividade instrumental. 
2. Atividade de vida diária. 
3. Diminuição da massa e da força muscular. 
4. Delirium. 
 
Coluna 2 
( ) Lavar roupa. 
( ) Fragilidade. 
( ) Vestir-se. 
( ) Incapacidade cognitiva. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) 2 - 4 - 1 - 3. 
b) 1 - 3 - 2 - 4. 
c) 1 - 4 - 3 - 2. 
d) 4 - 3 - 2 - 1. 
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29. (Residência/FUNDATEC/2021) A avaliação do nível de controle da asma depende da informação sobre 
a frequência e a presença dos sinais, sintomas e indicadores, são eles: 
a) Tosse produtiva diurna e cianose oral. 
b) Respiração pela boca e retração subcostal. 
c) Limitação do exercício físico e acordar à noite em função da asma. 
d) Taquipneia e tiragem intercostal. 

 

30. (Residência/FUNDATEC/2021) Um usuário comparece à consulta de enfermagem em uma Unidade 
de Saúde da Família, apresentando obesidade abdominal acentuada, dislipidemia, hipertensão, 50 anos 
e hepatite C. Diante dessas condições apresentadas, qual doença é mais provável que ele desenvolva? 
a) Aneurisma de aorta. 
b) Glaucoma. 
c) Pancreatite. 
d) Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

31. (Residência/FUNDATEC/2021) Segundo o Ministério da Saúde, os fatores de risco para esta doença 
são: tabagismo, poluição domiciliar e desnutrição na infância, sendo caracterizada pela presença de tosse 
e expectoração na maioria dos dias por no mínimo 3 meses/ano, durante 2 anos consecutivos, e 
destruição do parênquima pulmonar. Essa é a definição de qual doença? 
a) Rinite alérgica. 
b) Asma. 
c) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
d) Sinusite. 

 

32. (Residência/FUNDATEC/2021) A Saúde do Homem deve ser abordada na Atenção Básica. Dentre as 
doenças do homem, a hiperplasia benigna de próstata é comum e configura-se por: 
a) Propensão a cálculos renais e aumento do calibre uretral. 
b) Dificuldade de micção e jato urinário forte. 
c) Polaciúria e aumento do calibre uretral. 
d) Esforço urinário e demora em iniciar a micção. 

 

33. (Residência/FUNDATEC/2021) Em uma Unidade de Saúde da Família um usuário apresenta sintomas 
psicóticos e dificuldade de cogestão dos medicamentos que usa. Sua rede de suporte é frágil. Nessa 
situação, o que estaria indicado como medicamento? 
a) Estabilizadores de humor. 
b) Inibidores da recaptação da serotonina. 
c) Neuroléptico com formulação injetável de depósito. 
d) Tricíclicos. 

 

34. (Residência/FUNDATEC/2021) A Atenção Básica é um espaço estratégico de cuidado em relação à 
detecção precoce de problemas pelo uso de álcool e outras drogas, prevenindo dependências. Se um 
usuário em consulta lhe referisse que está em situação de abuso de álcool, qual terapia você proporia a 
ele? 
a) Tratamento medicamentoso com dissulfiram. 
b) Comunidade Terapêutica. 
c) Terapia de Família. 
d) Terapia Interpessoal Breve. 
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35. (Residência/FUNDATEC/2021) Em relação aos cuidados com a Rede de Frio para vacinação na Atenção 
Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) O armazenamento das bobinas reutilizáveis (gelox) é feito na câmara de vacina. 
( ) Nas prateleiras da câmara de vacina, em cima ficam as vacinas virais e nas de baixo as bacterianas. 
( ) A câmara de vacina não dispensa o registro de temperatura durante a abertura da sala de vacina e o 
fechamento do expediente. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V - F - V. 
b) F - F - V. 
c) V - V - F. 
d) F - V - F. 

 

36. (Residência/FUNDATEC/2021) Na vacina da febre amarela, a dose inicial deve ser realizada aos ___ 
meses, o reforço recomendado é aos ___ anos, sendo que pessoas, entre _____ anos de idade não 
vacinadas, deve-se administrar uma dose e considerar vacinado. 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
a) 9 - 4 - 5 e 59. 
b) 12 - 9 - 10 e 69. 
c) 15 - 4 - 19 e 59. 
d) 12 - 9 - 29 e 69. 

 

37. (Residência/FUNDATEC/2021) O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança é 
muito importante na puericultura e uma das atribuições exercidas pelo enfermeiro(a) na Atenção Básica. 
Quanto aos reflexos a serem avaliados, o apoio plantar, sucção e preensão palmar desaparecem até ___ 
mês. A preensão dos artelhos desaparece até o ___ mês. O reflexo cutâneo plantar, obtido pelo estímulo 
da porção lateral do pé, a partir do 13º mês, desencadeia ______________. O reflexo ___________ não 
deve existir a partir do 6º mês. 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
a) 6º - 11º - flexão do hálux - moro. 
b) 8º - 9º - extensão do hálux - tônico cervical. 
c) 3º - 7º - flexão do hálux - preensão dos artelhos. 
d) 5º - 12º - extensão do hálux - cutâneo plantar. 

 

38. (Residência/FUNDATEC/2021) O controle voluntário dos esfíncteres anal e uretral é um dos marcos 
do desenvolvimento na criança, ocorrendo por volta dos 18 a 24 meses de vida. Movimentos intestinais 
regulares, habilidade de sentar, agachar-se e andar, assim como remover e vestir suas próprias roupas 
são sinais de: 
a) Maturidade intestinal. 
b) Prontidão. 
c) Controle esfíncter anal. 
d) Controle esfíncter uretral. 

 
39. (Residência/FUNDATEC/2021) Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 em relação ao acompanhamento e 
avaliação do desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade. 
Coluna 1 
1. 4º mês. 
2. 5º mês. 
3. 6º mês. 
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4. 7º mês. 
 
Coluna 2 
( ) Inicia-se a noção de “permanência do objeto”. 
( ) Reconhece estranhos. 
( ) Mantém a cabeça firme na posição sentada. 
( ) Senta-se sem apoio. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) 3 - 2 - 1 - 4. 
b) 2 - 3 - 4 - 1. 
c) 4 - 1 - 3 - 2. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
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Residência/INCA/2021 
 

1. (Residência/INCA/2021) O câncer tem sido uma das principais causas de mortalidade em todo mundo. 

Estima-se que, no Brasil, triênio 2020-2022, ocorrerão 625 mil novos casos de câncer para cada ano. As 

informações sobre a ocorrência de câncer e seu desfecho são requisitos essenciais para programas 

nacionais e regionais para o controle do câncer.  

Sobre essas informações e estimativas, analise as afirmativas a seguir:  

I - Quanto melhor a qualidade da informação sobre mortalidade, melhor será a informação estimada para 

a incidência do câncer.  

II - As estimativas são capazes de descrever padrões atuais de incidência de câncer, possibilitando o 

dimensionamento da magnitude e do impacto dessa doença no Brasil.  

III - Os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAM) e o Sistema de Centrais de regulação (SISRED) são as bases para adquirir informações sobre a 

ocorrência de câncer e seu desfecho.  

IV - Os tipos de câncer mais incidentes na população mundial, em geral, são o de laringe, fígado e pele.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) III e IV apenas.  

d) I e IV apenas.  

 

2. (Residência/INCA/2021) A enfermagem tem papel preponderante na prevenção do câncer do colo do 

útero por meio do rastreamento através do exame citopatológico.  

Sobre essa temática analise as afirmativas a seguir:  

I - Recomenda-se o exame citopatológico em mulheres sintomáticas com idade entre 25 e 59 anos 

anualmente e, após dois exames anuais consecutivos normais, a cada dois anos.  

II - No exame citopatológico, em caso de resultado de lesão de baixo grau, a indicação é de repetição do 

exame em seis meses.  

III - A exposição a infecções pelo Papiloma Vírus Humano é o principal fator para o desenvolvimento do 

câncer do colo do útero.  

IV - A vacina tetravalente contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV deve ser ofertada para meninas e 

meninos de 12 a 16 anos.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I e II apenas.  

b) I e III apenas.  

c) II e III apenas  

d) II e IV apenas.  

 

3. (Residência/INCA/2021) Sobre as intervenções de enfermagem na prevenção do câncer, analise as 

afirmativas a seguir:  

I - São fatores de risco modificáveis: uso de tabaco, uso de álcool, alimentação inadequada, inatividade 

física e exposição aos raios ultravioletas.  

II - O teste de Fageströn é um importante instrumento para avaliar as medidas necessárias para fazer 

intervenções na prevenção do uso de álcool.  
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III - O plano de cuidados de enfermagem para prevenção do câncer inclui a prescrição de atividades que 

tornem o indivíduo mais ativo.  

IV - Todos os anos, especialmente no verão, as medidas de prevenção do câncer de pele são expostas nos 

meios de comunicação em massa, orientando as pessoas sobre a necessidade de exposição ao sol das 10 

às 16 horas.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) I e III apenas.  

d) II e IV apenas.  

 

4. (Residência/INCA/2021) Para assegurar a qualidade e a segurança do cuidado no serviço de saúde, é 

indispensável a prática da identificação correta do paciente. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que:  

a) A identificação do paciente pode ser feita por diversos meios de maneira segura, como o uso de 

pulseiras que não apresentam riscos.  

b) O nome completo do paciente em qualquer identificação é a maneira mais segura de ser apresentado.  

c) Os pacientes com nomes homônimos precisam ser admitidos na mesma enfermaria para garantir sua 

participação na identificação segura.  

d) Os profissionais de saúde precisam compreender sua responsabilidade fundamental de conferir 

previamente, para qualquer procedimento/tratamento, a identidade do paciente.  

 

5. (Residência/INCA/2021) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, 

centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da 

oferta, tem se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais. A fim de modificar esta 

lógica, o sistema foi reorganizado em:  

a) Serviços de atenção primária com cobertura populacional universal.  

b) Sistema piramidal com amplo acesso hospitalar.  

c) Redes de serviços integradas e com hierarquia tecnológica.  

d) Serviço de atendimento móvel de urgência ágil e intersetorial.  

 

6. (Residência/INCA/2021) As indicações básicas para hemoterapia são restaurar ou manter a capacidade 

de transporte de oxigênio, o volume sanguíneo e a hemostasia.  

Sobre o tema aplicado à enfermagem, assinale a alternativa CORRETA:  

a) As doenças infecciosas, imunossupressão e aloimunização são riscos do procedimento transfusional.  

b) Os Concentrados de Hemácias (CH) podem ser transfundidos em acesso venoso compartilhado com 

outras medicações.  

c) A transfusão não deve exceder o período de infusão de 8 horas, pois, quando esse período for 

ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada.  

d) A transfusão de Concentrado de Hemácia (CH) é recomendada após perda volêmica de 10% da volemia 

total.  

 

7. (Residência/INCA/2021) De acordo com as Boas Práticas de funcionamento para os serviços de saúde, 

são estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente nos serviços de saúde, EXCETO:  

a) Orientações para a higienização das mãos.  

b) Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes.  

c) Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.  
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d) Organização de recursos humanos adequados para assistência.  

 

8. (Residência/INCA/2021) O acolhimento nos serviços de saúde tem sido um dispositivo assistencial 

capaz de organizar o processo de trabalho para ampliar o acesso dos usuários e tem sido entendido como 

uma postura ético-política dos profissionais que atuam nesses serviços. Dessa forma, NÃO se pode afirmar 

que o acolhimento:  

a) Implica em uma consulta rápida entre profissionais de saúde e usuários na qual se expõe a queixa 

principal, facilitando o encaminhamento para um profissional ou serviço de maior especialidade.  

b) Aumenta a responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus 

de vínculo e confiança entre eles.  

c) Exige a operacionalização de uma clínica ampliada com abordagem para além da doença e das queixas.  

d) Oferece autonomia e protagonismo dos sujeitos no processo de produção de saúde.  

 

9. (Residência/INCA/2021) São sinais e sintomas clássicos de inflamação:  

a) Exsudato, odor, taquipneia e dor.  

b) Dor, calor, rubor e edema.  

c) Taquicardia, dor, lipotimia e coceira.  

d) Edema, taquipneia, lipotimia e necrose.  

 

10. (Residência/INCA/2021) As úlceras por pressão constituem um dos principais eventos adversos 

encontrados em serviços e instituições de atenção à saúde. São fatores de risco para úlcera por pressão:  

a) Doença vascular, fricção e queda.  

b) Desnutrição, mobilidade reduzida e doença terminal.  

c) Pressão, temperatura e demência.  

d) Imunossupressores, densidade do colchão e pele seca.  

 

11. (Residência/INCA/2021) É CORRETO afirmar que, no cuidado com feridas, a enfermagem deve:  

a) Manter o leito da ferida seco por meio da secagem com a gaze em movimento único e circular.  

b) Empregar técnica cautelosa, evitando friccionar o leito da ferida.  

c) Utilizar a escala de Apgar para identificar o grau de estadiamento da ferida.  

d) Monitorar o nível de dor pela escala de Braden.  

 

12. (Residência/INCA/2021) A enfermagem está no cuidado contínuo, diuturnamente, aos pacientes em 

diversos serviços de saúde. Por isso está mais atenta à percepção de sinais que afetam os pacientes como 

a constipação. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:  

I - A constipação afeta sobremaneira os pacientes, sobretudo aqueles com doença avançada, 

primariamente por apresentarem menor ingestão de fluidos, alimentos, maior grau de astenia, fadiga e 

imobilidade.  

II - As consequências da constipação intestinal crônica incluem as hemorroidas, a impactação fecal, o 

prurido anal e até mesmo a diarreia paradoxal ou diarreia por transbordamento (escape de fezes líquidas 

após constipação intestinal prolongada).  

III - A constipação iatrogênica é caracterizada pela falta de privacidade para defecação e falta de líquidos 

na dieta.  

IV - O clister glicerinado tem como finalidade a retenção das fezes impedindo o reflexo evacuatório e, por 

isso, não pode ser aplicado em pacientes terminais.  

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II apenas. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 

 

163 

b) II e III apenas. 

c) III e IV apenas. 

d) I e IV apenas. 
 

13. (Residência/INCA/2021) A dor é uma das mais frequentes razões de incapacidade e pode ser aliviada 

desde que a equipe de saúde compartilhe seus conhecimentos e tomem decisões unificadas. Sobre a dor, 

é INCORRETO afirma que:  

a) A mais importante decisão em analgesia é a reavaliação contínua e atenta de respostas, novas queixas 

e detalhes para garantir o controle do processo analgésico  

b) Os enfermeiros capacitados podem, nos casos de pacientes em acompanhamento domiciliar, alterar e 

adequar terapêuticas medicamentosas para o controle das queixas sob o respaldo de rotina institucional.  

c) A escala visual analógica tem sido utilizada frequentemente nos serviços, porém, em unidades 

oncológicas, deve-se utilizar a escala de Glasgow para melhor identificação da dor.  

d) O controle da dor pode ser realizado por meio de medidas não farmacológicas como: calor e frio local, 

massagem, acupuntura e mesmo exercícios, encorajando o paciente a manter a atividade o maior tempo 

possível.  
 

14. (Residência/INCA/2021) Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia 

científica que instrumentaliza a prática do enfermeiro. Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  

I - A consulta de enfermagem é um momento privilegiado para a realização da SAE, já que exige a 

orientação de uma teoria para se pensar na oferta do modelo assistencial de acordo com o nível do 

serviço.  

II - A etapa da anamnese pode ser complementada por uma ficha clínica, preenchida pelo próprio paciente 

atendido, desde que este seja alfabetizado.  

III - A SAE é um instrumento baseado em uma teoria de enfermagem que deve ser utilizada de maneira 

inflexível para padronizar a prática de enfermagem no Brasil.  

IV - A SAE é utilizada em todas as instituições de saúde pelos enfermeiros, desde a organização da fila de 

espera até a alta do paciente.  

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) I e III apenas.  

d) II e IV apenas.  
 

15. (Residência/INCA/2021) Considerando que o processo de enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática 

profissional, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. 

b) O processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, 

o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de 

enfermagem. 

c) O processo de enfermagem organiza-se em sete etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes. 

d) Os diagnósticos de enfermagem constituem a base para a seleção das ações ou das intervenções com 

as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 
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16. (Residência/INCA/2021) A administração de medicamentos injetáveis é quase sempre realizada pela 

equipe de enfermagem em toda rede de atenção à saúde. Sobre a administração de medicamentos 

injetáveis, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A administração por via subcutânea é recomendada para medicações que necessitam rápida absorção; 

por isso, normalmente, são infundidas doses pequenas variando entre 0,5ml e 1,0ml.  

b) Na administração por via intramuscular, a medicação apresenta lenta absorção devido ao músculo 

apresentar maior tecido vascularizado.  

c) Na administração por via subcutânea, a seringa e a agulha devem ser inseridas com o bisel lateralizado, 

a fim de introduzir melhor a medicação no tecido.  

d) Na via intramuscular, a injeção deve ser feita com um movimento único de impulso moderado, 

mantendo o músculo com firmeza, introduzindo a agulha em um angulo de 90°, puxando-se o êmbolo e, 

caso não haja retorno de sangue, administrando-se a solução. 
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Residência/UERJ/2021 
 

1. (Residência/UERJ/2021) De acordo com o Protocolo de Cirurgia Segura (2013) do Ministério da Saúde, 

a confirmação da lateralidade em uma cirurgia deve ser realizada antes do(a): 

a) encaminhamento ao centro cirúrgico. 

b) administração de antibioticoterapia. 

c) indução anestésica. 

d) incisão cirúrgica. 

 

2. (Residência/UERJ/2021) Uma das medidas de prevenção de trombose venosa profunda no pós-

operatório é a promoção de ingesta adequada de líquidos, que visa evitar o(a):  

a) hemorragia por distúrbios de coagulação.  

b) infarto agudo do miocárdio. 

c) acidente vascular cerebral. 

d) volume de plasma baixo. 

 

3. (Residência/UERJ/2021) Homem de 50 anos, tabagista, sedentário e com diabetes mellitus, chegou à 

Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de enfermagem. A enfermeira realizou a estratificação de 

risco cardiovascular (RCV). Segundo o “Caderno de Atenção Básica nº 37” (BRASIL, 2014), em relação à 

utilização do escore de Framingham, nesse caso específico, é correto afirmar que: 

a) não há necessidade de calcular o escore de Framingham, pois esse paciente é considerado como alto 

RCV. 

b) há necessidade de calcular o escore de Framingham, além de coletar informações sobre IMC e histórico 

familiar. 

c) não há necessidade de calcular o escore de Framingham, pois esse paciente é considerado como baixo 

RCV. 

d) há necessidade de calcular o escore de Framingham, além de coletar informações sobre exames de 

LDLc, HDLc e PA. 

 

4. (Residência/UERJ/2021) No tratamento da síndrome respiratória aguda grave, colocar o paciente em 

posição prona pode melhorar a oxigenação e, como cuidado de enfermagem, NÃO se deve:  

a) proteger as proeminências ósseas com uso de películas protetoras.  

b) checar e reforçar a fixação dos dispositivos.  

c) pausar a dieta durante a manobra.  

d) desconectar o ventilador mecânico.  

 

5. (Residência/UERJ/2021) Durante o procedimento de aspiração da cânula de traqueostomia de um pré-

escolar hospitalizado, é necessário: 

a) utilizar luvas de procedimento ao tocar o cateter com a mão. 

b) hiperventilar a criança com oxigênio a 100% antes ou após a aspiração. 

c) administrar solução salina na cânula de traqueostomia antes da aspiração. 

d) selecionar um cateter do mesmo diâmetro que da cânula de traqueostomia. 
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6. (Residência/UERJ/2021) Anorexia nervosa, bulimia e obesidade são distúrbios alimentares comuns na 

adolescência. Sobre esses distúrbios, é correto afirmar que adolescentes com:  

a) obesidade são aqueles com z-escore de IMC maior que +2 e que, quando adultos, podem apresentar 

complicações clínicas, pondo em risco sua sobrevida.  

b) bulimia se caracterizam por terem períodos de recusa alimentar, seguidos de ingestão de grande 

quantidade de alimentos acompanhado de período de purgação.  

c) anorexia nervosa, bulimia ou obesidade sofrem de distúrbios emocionais e apresentam risco de morte 

devido aos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos-básicos.  

d) anorexia nervosa se recusam a manter um peso corporal, e conseguem se manter, no máximo, 25% 

abaixo do esperado para uma determinada estatura.  

 

7. (Residência/UERJ/2021) Os opioides permanecem como os fármacos mais efetivos e mais comumente 

utilizados no tratamento da dor nos cuidados paliativos. Entretanto, como muitos outros medicamentos, 

produzem alguns efeitos adversos, entre os quais NÃO está(estão):  

a) oligúria e hipotensão.  

b) deficiência androgênica.  

c) redução do reflexo da tosse.  

d) pupilas puntiformes e perda da consciência.  
 

8. (Residência/UERJ/2021) A resolução COFEN nº 543/2017 propõe uma metodologia para cálculo de 

pessoal de enfermagem com base na fórmula QP= Km x THE+ IST. A jornada de trabalho é de 30h semanais 

e, para o cuidado de enfermagem do paciente intensivo, a média de 18h/24h é 0,2683 (Km = 0,2683). 

Desse modo, em um hospital com uma unidade intensiva com cinco leitos, numa jornada de trabalho de 

30 horas semanais e com um IST de 15%, o quantitativo de pessoal de enfermagem para trabalhar deve 

ser: 

a) 25. 

b) 28. 

c) 35. 

d) 38. 

 

9. (Residência/UERJ/2021) Segundo a NANDA-I:2018-2020, na administração de metilprednisolona 

(succinato), em um escolar com síndrome nefrótica com lesão mínima (SNLM), é possível que haja reação 

adversa. Essa reação e seu diagnóstico de enfermagem potencial, respectivamente, são:  

a) hipotensão arterial / risco de disfunção neurovascular periférica.  

b) edema pulmonar / padrão respiratório ineficaz. 

c) pele seca / volume de líquidos deficiente. 

d) hiperglicemia / risco de glicemia instável. 

 

10. (Residência/UERJ/2021) O teste de triagem neonatal para cardiopatia congênita crítica (teste do 

coraçãozinho) é realizado antes da alta hospitalar (entre 24-48h de vida) do RN e considerado positivo se 

SaO2 for menor que:  

a) 95% ou uma diferença ≥ a 3% entre as duas medidas (membro superior direito e em algum dos 

membros inferiores), e a oximetria de pulso deverá ser repetida após 1h.  

b) 90% ou uma diferença ≥ a 2% entre as duas medidas (membro superior direito e em algum dos 

membros inferiores), e a oximetria de pulso deverá ser repetida após 30min.  

c) 95% ou uma diferença ≥ a 3% entre as duas medidas (membro superior esquerdo e em algum dos 

membros inferiores), e a oximetria de pulso deverá ser repetida após 1h.  
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d) 90% ou uma diferença ≥ a 2% entre as duas medidas (membro superior esquerdo e em algum dos 

membros inferiores), e a oximetria de pulso deverá ser repetida após 30min.  

 

11. (Residência/UERJ/2021) Lactente de 1 ano é levada à UBS para atualização da caderneta de vacinação 

cujas últimas vacinas foram realizadas aos 6 meses de idade. De acordo com o “Manual de Normas e 

Procedimentos para Vacinação” (2014), nessa lactente, as vacinas que NÃO poderão ser realizadas 

simultaneamente são: 

a) tríplice viral e contra varicela, que deverão ser administradas com intervalo de 15 dias. 

b) meningocócica C e contra varicela, que deverão ser administradas com intervalo de 15 dias. 

c) tríplice viral e contra febre amarela, que deverão ser administradas com intervalo de 30 dias. 

d) meningocócica C e contra febre amarela, que deverão ser administradas com intervalo de 30 dias. 

 

12. (Residência/UERJ/2021) Estudos descrevem elevadas taxas de incidência e de abandono de 

tratamento da tuberculose nas pessoas em situação de rua (PSR). Segundo o “Manual de Recomendações 

para o Controle da Tuberculose” (2019), no Brasil, ainda não é possível obter dados sobre o perfil de 

adoecimento e/ou sobre a tuberculose nessa população. Diante disso, esse documento traz como 

atividades programáticas recomendadas para as PSR, nas estratégias de busca ativa de sintomático 

respiratório, considerar:  

a) qualquer tempo de duração da tosse e realizar o tratamento diretamente observado por 

profissionais/pessoas com vínculo com o usuário, desde que supervisionado, semanalmente, pelo 

profissional da saúde.  

b) qualquer tempo de duração da tosse e realizar o tratamento diretamente observado por 

profissionais/pessoas com vínculo com o usuário, desde que supervisionado, mensalmente, pelo 

profissional da saúde.  

c) três semanas de duração da tosse e realizar o tratamento diretamente observado, semanalmente, por 

profissionais com vínculo com o usuário.  

d) três semanas de duração da tosse e realizar o tratamento diretamente observado, mensalmente, por 

profissionais com vínculo com o usuário.  

 

13. (Residência/UERJ/2021) A hanseníase ainda é considerada um problema de saúde pública para os 

países e localidades que concentram alta carga da doença devido à discriminação das pessoas atingidas e 

suas famílias. Entre as medidas para combater o estigma e a discriminação, está a prevenção de 

incapacidades, que consiste em um conjunto de ações que visam:  

a) garantir a vacinação precoce com BCG. 

b) promover o uso de rifampicina profilática.  

c) ampliar a detecção oportuna de novos casos entre contatos domiciliares.  

d) evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos.  

 

14. (Residência/UERJ/2021) Para prevenção de infecção do trato urinário associada ao cateter vesical 

(ITU-AC) em homens, o “Manual de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde” (ANVISA, 

2017) recomenda: 

a) fixar corretamente o cateter na raiz da coxa do paciente. 

b) evitar cateter urinário intermitente por risco aumentado de ITU. 

c) trocar todo o sistema, ao ocorrer quebra da técnica asséptica ou vazamento. 

d) usar antissépticos tópicos diariamente na higienização do cateter, uretra e meato uretral. 
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15. (Residência/UERJ/2021) O índice de Pearl avalia o número de falhas que ocorreram com a utilização 

de determinado método ao fim de um ano em 100 mulheres (eficácia de um método). Em seu uso típico, 

o método que tem melhor efetividade é o(a):  

a) diafragma. 

b) DIU de cobre.  

c) anticoncepcional oral.  

d) preservativo masculino.  

 

16. (Residência/UERJ/2021) A Rede Cegonha, normatizada pela portaria nº 1.459/2011, foi lançada pelo 

Ministério da Saúde considerando a necessidade de adotar medidas para assegurar melhoria do acesso, 

da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério e da 

assistência à criança. Sobre a Rede Cegonha, é correto afirmar que o(a):  

a) gestante deverá ser vinculada à maternidade para realização do pré-natal, parto e pós-parto imediato.  

b) gestante deverá obter apoio nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em que 

será realizado o parto, seguindo regulamentação específica.  

c) acesso a ambulâncias básicas por meio do SAMU deverá ser assegurado para transporte seguro das 

gestantes, puérperas e recém-nascidos, nas situações de urgência.  

d) acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica deverá ser realizado na unidade de saúde 

na primeira semana após a realização do parto e nascimento.  

 

17. (Residência/UERJ/2021) Durante a consulta de pré-natal, o exame físico é uma etapa importante para 

acompanhar o desenvolvimento da gestação, identificar alterações da fisiologia, estabelecer as condutas 

mais adequadas a cada caso. Durante o exame físico geral de uma gestante, o enfermeiro percebeu um 

edema e, ao pesquisá-lo, percebeu o sinal de Godet em região pré-tibial. A classificação desse edema, 

segundo o “Caderno de Atenção Básica nº 32” (BRASIL, 2012), é:  

a) +/3+. 

b) +/4+.  

c) ++/3+.  

d) ++/4+.  

 

18. (Residência/UERJ/2021) Mulher de 26 anos (GIIIPIIA0), com idade gestacional de 22 semanas, 

compareceu à segunda consulta de pré-natal na UBS, acompanhada de seu parceiro. Informa ter 

apresentado uma lesão indolor em região vulvar, que desapareceu espontaneamente há uma semana. O 

exame de VDRL apresentou o resultado positivo. Com base no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis” (2020) e no “Caderno de 

Atenção Básica nº 32” (BRASIL, 2012), em uma gestante com a classificação de sífilis primária, a conduta 

do enfermeiro deve ser trataá-la com penicilina:  

a) benzatina, além de tratar o seu parceiro, sendo dose única de 2.400.000UI (1.200.000 em cada nádega) 

em ambos.  

b) cristalina, sendo dose única de 2.400.000UI (1.200.000 em cada nádega), além de solicitar o exame do 

parceiro.  

c) cristalina, além de tratar o seu parceiro, sendo dose única de 2.400.000UI (1.200.000 em cada nádega) 

em ambos.  

d) benzatina, sendo dose única de 2.400.000UI (1.200.000 em cada nádega), além de solicitar o exame do 

parceiro. 
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19. (Residência/UERJ/2021) De acordo com as “Recomendações para o trabalho de parto, parto e 

puerpério durante a pandemia da Covid-19”, o Ministério da Saúde (2020) orienta que deve ser ofertado 

o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor à parturiente com Covid-19. Entre esses 

métodos, o que deve ser implementado pela equipe de saúde e que fornece benefício adicional a essa 

paciente é o(a)s:  

a) bola.  

b) massagem.  

c) banho de chuveiro.  

d) exercícios respiratórios.  

 

20. (Residência/UERJ/2021) A atrofia genital pode levar a resultados falso-positivos no exame 

citopatológico de colo de útero. Esses achados são comuns no período do climatério, só demandando 

tratamento se houver queixas, como secura vaginal ou dispareunia, dificuldades na coleta do exame ou 

prejuízo da amostra pela atrofia. Nesse caso, o tratamento indicado é a administração vaginal de creme 

de estriol 0,1%, cuja recomendação de uso é de:  

a) 30 dias, com pausa de 7 dias.  

b) 21 dias, com pausa de 7 dias.  

c) 30 dias ininterruptos. 

d) 21 dias ininterruptos.  
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Residência/SESAB/2021 
 

1. (Residência/SESAB/2021) Paciente pediátrico internado em UTI, após infusão rápida de vancomicina, 

apresentou a síndrome do homem vermelho, que é caracterizada pela presença de eritema, vermelhidão 

e prurido, dores e espasmos musculares e hipotensão arterial. Sobre esse caso clínico, é correto afirmar 

que 

a) é um exemplo de efeito colateral da vancomicina. 

b) é um exemplo de reação adversa a medicamentos (RAM). 

c) esse efeito não está relacionado com a administração da vancomicina. 

d) esse efeito possui uma elevada frequência e limita o uso da vancomicina. 

e) a infusão mais lenta de vancomicina não influenciaria no aparecimento destes sinais e sintomas. 

 

2. (Residência/SESAB/2021) Sobre as vias de administração de medicamentos, é correto afirmar que 

a) soluções oleosas de fármacos podem ser administradas por via intravenosa. 

b) os fármacos administrados pela via oral somente exercem efeitos sistêmicos. 

c) fármacos administrados pela via sublingual não apresenta efeito de primeira passagem. 

d) os fármacos administrados pela via cutânea são incapazes de exercerem efeitos sistêmicos, apenas 

efeito local. 

e) a via retal é útil para administração de fármacos destinados a um efeito local ou sistêmico, e é 

desprovida do efeito de primeira passagem. 

 

3. (Residência/SESAB/2021) Paciente de 68 anos, apresentando queda do estado geral, sonolência e 

desorientação. Familiares referem que a paciente apresenta há dias urina de odor fétido e ao exame 

encontra-se hipotensa, taquicárdica, letárgica, com pele sudoreica e pegajosa. Exames complementares 

mostram Hb 8,2 g/dL; Ht 29%; 31.500 leucócitos, lactato 6,1 mmol/L. 

 

O provável diagnóstico é choque ________________ e as ações terapêuticas imediatas, que devem ser 

prescritas pelo médico, são: ____________________________________________. 

 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

a) distributivo / hidratação venosa e antibioticoterapia. 

b) cardiogênico / uso de corticóide e antibioticoterapia. 

c) distributivo / transfusão sanguínea e oxigenioterapia. 

d) cardiogênico / hidratação venosa e uso de aminas vasopressoras. 

e) anafilático / retirada de dispositivos e coleta de urocultura 2 amostras. 

 

4. (Residência/SESAB/2021) A oxigenoterapia é a oferta de oxigênio terapêutico extra. Utilizada com 

frequência em terapia intensiva. Para a devida instalação e oferta, a alternativa que contém os cuidados 

a serem adotados é 

a) lavar as mãos, reunir o material, abrir o dispositivo e conectar a monitorização não invasiva. 

b) abrir o dispositivo na capacidade máxima após a instalação, e orientar o paciente a desconectá-lo ao ir 

ao banheiro e ao se alimentar. 

c) lavar as mãos, solicitar que o paciente fique em decúbito ventral, abrir o material, conectar ao 

fluxômetro. Iniciar com 15 litros de oxigênio, observar a saturação e desmamar. 

d) lavar as mãos; Organizar o material, considerando o dispositivo prescrito pelo médico; Explicar o 

procedimento para o paciente; Conectar o dispositivo escolhido ao painel de oxigênio; Calçar luvas de 
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procedimento; Instalar o dispositivo no paciente; Regular o volume oxigênio de acordo com a prescrição 

médica. 

e) lavar as mãos, organizar o material, conectar o dispositivo, calçar luvas, abrir o dispositivo e pedir que 

o paciente inspire para o ar passar. Se fumante, poderá ser liberado três cigarros ao dia. 

 

5. (Residência/SESAB/2021) Um dos mecanismos de controle hidroeletrolítico e metabólico em terapia 

intensiva é o controle hídrico de 24 horas, geralmente, realizado pela equipe de enfermagem, mas com 

os dados analisados por todos para definição e ou redefinição de condutas. Em análise ao caso: MAS, 39 

anos, encontra-se internado em uma unidade de terapia intensiva com quadro grave de insuficiência 

respiratória aguda, em ventilação mecânica, com uso de sonda nasoentérica para alimentação, sonda 

vesical de demora, acesso venoso central em veia subclávia esquerda e pressão arterial invasiva em artéria 

radial direita. De acordo com a prescrição médica, o paciente está fazendo uso de protetor gástrico, 

drogas vasoativas-noradrenalina, sedação e dieta enteral. Ao receber o balanço hídrico do técnico de 

enfermagem, o enfermeiro observou que os ganhos das últimas 24 horas foram de 10 ml de protetor 

gástrico administrado às 6 horas da manhã, 500 ml de dieta enteral, 250 ml de drogas vasoativas e 250 ml 

de sedação e 500 ml de hidratação venosa, todas em bomba de infusão. Já as perdas foram de 1100 ml 

de diurese e 105 ml de resíduo gástrico. Nesse caso, o balanço hídrico final do paciente é 

a) Positivo +305 ml. 

b) Negativo -305 ml. 

c) Positivo +405 ml. 

d) Negativo -405 ml. 

e) Positivo +505 ml. 

 

6. (Residência/SESAB/2021) Os procedimentos invasivos comuns para unidade de terapia intensiva são 

utilizados com distintas finalidades, os principais cuidados de manuseio e manutenção da funcionalidade 

são executados pela equipe de enfermagem. Considerando a finalidade e os cuidados necessários do 

dispositivo, é correto afirmar que 

a) Gastrectomia é o dispositivo utilizado para alimentação e medicação enteral, e faz-se necessário lavar 

antes e após administração de alimentação e medicações. 

b) Cateter periférico é o dispositivo utilizado para medicações. Sua troca é indicada apenas em sinais de 

obstrução. O curativo deve ser feito após administração de medicações. 

c) Traqueostomia é a abertura cirúrgica na traqueia para manutenção de via aérea pérvia. Deve-se realizar 

curativo diário e/ou quando necessário, e observar sinais de flebite e sangramento. 

d) Tubo orotraqueal é o dispositivo utilizado para acoplar o circuito de ventilador respiratório. Deve-se 

trocar diariamente o cuff, enchendo-o de água destilada para maior garantia de fixação. 

e) Sondas são dispositivos invasivos que servem para alimentação, aspiração de secreção, lavagem de 

cavidades ou para mensuração de diurese. A fixação de sondas deve ser feita na instalação e datada para 

maior controle. 

 

7. (Residência/SESAB/2021) Choque é a expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na 

oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. Sobre o manejo e ações terapêuticas do choque, é correto 

afirmar que 

a) a hipotensão arterial deve ser corrigida tardiamente com administração de opióide, conforme 

prescrição médica. 

b) a oferta de O2 deve ser desprezada com suporte ventilatório, independentemente do estado volêmico 

e dos níveis de hemoglobina (Hb). 
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c) a reposição volêmica deve ser prioritária, principalmente, nos choques hipovolêmico e distributivo, com 

infusão de cristalóides a 20 ml/kg em 1 hora. 

d) o uso de medicações vasopressoras não é necessário para manutenção da pressão arterial (PA), já que 

a PA não tem relação direta com a resistência vascular. 

e) um dos objetivos do manejo clínico é a elevação da pressão arterial, com redução da resistência 

vascular sistêmica, considerando estável a frequência cardíaca, para aumentar a oferta de O2 para os 

tecidos. 

 

8. (Residência/SESAB/2021) Pacientes internados em UTI, com quadro de pneumonia grave, podem ser 

frequentes à terapia combinada de antimicrobianos. A alternativa que contém uma associação eficaz 

entre antimicrobianos é 

a) amoxicilina e imipenem. 

b) aztreonam e ceftriaxona. 

c) amoxicilina e aztreonam. 

d) amoxicilina e ceftriaxona. 

e) macrolídeo e beta lactâmico. 

 

9. (Residência/SESAB/2021) Considerando as características das drogas vasoativas, numere a segunda 

coluna de acordo com a primeira. 

 

(1) Dopamina 

(2) Dobutamina 

(3) Noradrenalina 

 

( ) É o beta agonista de escolha no tratamento de pacientes com Insuficiência cardíaca congestiva com 

disfunção sistólica. Na apresentação disponível para uso clínico, é uma mistura racêmica que estimula os 

subtipos de receptores beta 1 e beta 2. 

( ) É uma catecolamina endógena com utilidade apenas limitada no tratamento da maioria dos pacientes 

com insuficiência circulatória cardiogênica. 

( ) Catecolamina com potente efeito nos receptores beta 1 e alfa 1 e 2. Tem mínimo efeito nos receptores 

beta 2. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) 1 - 2 - 3. 

b) 1 - 3 - 2. 

c) 2 - 1 - 3. 

d) 2 - 3 - 1. 

e) 3 - 2 - 1. 

 

10. (Residência/SESAB/2021) “Atualmente, 16 milhões de mulheres vivem com o HIV e muitas delas em 

idade reprodutiva. No entanto, cabe ressaltar que um dos elementos essenciais da orientação estratégica 

da OMS para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas para conter a 

propagação da doença é a eliminação de novas infecções por HIV em crianças” (FRIEDRICH et al, 2016). 

Desta forma, é importante um cuidado pré-natal adequado e eficaz na redução da transmissão vertical 

(TV) intraparto e pós-natal precoce. Sobre a Transmissão vertical do HIV, é correto afirmar que 

a) os programas governamentais para o controle da TV do HIV no Brasil foram implantados a partir do ano 

2002. 
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b) realização de pré-natal com aconselhamento e testagens faziam parte do programa para controle da 

TV. Já a profilaxia com zidovudina não fazia parte do programa. 

c) a TV pode ocorrer durante a gestação (intra-útero), durante o trabalho de parto (intraparto) e na 

amamentação. Sendo esta última responsável pela TV em 65% dos casos. 

d) no Brasil, preconiza-se: o não aleitamento materno a bebês cujas mães têm sorologia positiva para HIV; 

e o uso de fórmula láctea, que não é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 

e) estudos apontam que os partos cesáreos podem reduzir a TV em torno de 25-50%, devido à menor 

exposição do feto às secreções vaginais e ao sangue materno durante o trabalho de parto.  

 

11. (Residência/SESAB/2021) “De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para 

a detecção precoce são o diagnóstico precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da 

doença) e o rastreamento (aplicação de um teste ou exame numa população assintomática, 

aparentemente saudável, com objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-la para 

investigação e tratamento)” (INCA, 2020, p. 1). De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o 

rastreamento do câncer de colo de útero, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 

F as falsas. 

( ) O Exame Papanicolau deve ser oferecido prioritariamente às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, 

definida como população alvo. 

( ) Recomenda-se manter o rastreamento de rotina de câncer do colo do útero em mulheres maiores de 

65 anos e para aquelas que realizaram histerectomia total. 

( ) A rotina preconizada no rastreamento brasileiro, assim como nos países desenvolvidos, é a repetição 

do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um 

intervalo de um ano. No Brasil, apesar das recomendações, ainda é prática comum o exame anual. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) F - V - F. 

b) F - F - V. 

c) V - F - F. 

d) V - V - F. 

e) V - F - V. 

 

12. (Residência/SESAB/2021) De acordo com as Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama 

no Brasil, O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento de câncer de mama _______ por meio de 

mamografia para mulheres __________. A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as 

lacunas do trecho acima é 

a) bianual / entre 50 e 69 anos. 

b) bianual / entre 40 e 69 anos. 

c) bianual / entre 50 e 74 anos. 

d) anual / entre 50 e 69 anos. 

e) anual / entre 50 e 74 anos. 

 

13. (Residência/SESAB/2021) Maria, 20 anos, negra, natural e procedente do município de Salvador 

Bahia, chegou à emergência obstétrica referindo dor súbita com perda sanguínea em pequena quantidade 

e cor vermelho-escura. Encontra-se na 30ª semana gestacional, sendo sua primeira gravidez. Refere ter 

realizado seis consultas de pré-natal sem intercorrências, (evidenciado no cartão da gestante), tendo 

realizado exames laboratoriais e ultrassonográficos sem alterações. Nega alergias e comorbidades. Ao 
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exame físico, apresenta: útero hipertônico, doloroso à palpação. À ausculta fetal, batimentos cardiofetais 

inaudíveis. Considerando esse caso clínico, a principal hipótese diagnóstica é 

a) Descolamento prematuro da placenta (DPP). 

b) Hemorragia pós-parto. 

c) Gravidez ectópica. 

d) Placenta prévia. 

e) Abortamento. 

 

14. (Residência/SESAB/2021) “As síndromes hipertensivas são complicações mais comuns no pré-natal. 

Elas podem ocorrer em 12 a 22% das gestações e acarretam uma expressiva morbimortalidade materna 

e fetal. A enfermagem tem um papel fundamental no controle de sinais e sintomas que possam acometer 

gestantes com essa patologia para evitar complicações, sendo, portanto, o profissional da enfermagem 

um agente importante no acompanhamento dessas pacientes” (BRASIL, 2010). Sobre as síndromes 

hipertensivas na gestação, é correto afirmar que 

a) a pré-eclâmpsia (PE) é classificada em leve e grave, e a gestante é considerada de alto risco quando 

desencadeia a forma grave da doença. 

b) a Síndrome HELLP caracteriza-se por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Em 

obstetrícia, é considerada um agravamento da pré-eclâmpsia. 

c) poliúria, pressão arterial diastólica igual/maior que 110mmHg, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito 

e plaquetopenia (<100.000/mm3) são manifestações da PE grave. 

d) o sulfato de magnésio é a droga de eleição para terapia anticonvulsivante, devendo ser iniciado, 

imediatamente, o seu uso no diagnóstico da PE, seja na forma leve ou grave. 

e) a eclâmpsia se caracteriza pela presença de convulsões tônico-clônicas, podendo ocorrer a qualquer 

momento da gestação em gestantes com PE, não ocorrendo no puerpério. 

 

15. (Residência/SESAB/2021) As principais complicações puerperais verificadas na literatura são: 

hemorragias pós-parto, infecção puerperal e intercorrências relacionadas à amamentação e a depressão 

puerperal. Considerando os cuidados e os controles que devem ser realizados na assistência no puerpério 

ainda no hospital, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(  ) Durante a primeira hora após o parto, avaliação dos sinais vitais a cada 30 minutos. 

(  ) Observação de sangramento vaginal e involução uterina, a fim de afastar quadros de hemorragias. 

(  ) Realização da imunização em pacientes RH negativas não sensibilizadas e com filho RH positivo. 

(  ) Avaliação do aspecto da episiorrafia de partos normais e da ferida operatória em cesarianas. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) V - F - F - V. 

b) V - V - F - F. 

c) V - V - V - V. 

d) F - V - V - V. 

e) F - V - F - V. 

 

16. (Residência/SESAB/2021) O puerpério, tempo de seis a oito semanas após o parto, didaticamente, 

pode ser dividido em três períodos, sendo: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 45º dia) e remoto (a 

partir do 45º dia). No puerpério, ocorrem modificações internas e externas, configurando-se como um 

período carregado de transformações psíquicas, onde a mulher continua a precisar de cuidado e proteção 

(ANDRADE et al, 2015). Com relação às condutas do profissional de enfermagem no puerpério, analise as 

assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
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(  ) Estimular deambulação precoce e amamentação. 

(  ) Observar características da loquiação e verificar sinais vitais. 

(  ) Informar sobre a importância da consulta puerperal e da vacinação do recém-nascido. 

(  ) Orientar higiene dos mamilos com água e sabão a cada mamada e observar sangramento. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) F - V - V - V. 

b) F - F - F - V. 

c) F - V - F - F. 

d) V - V - V - F. 

e) V - F - V - F. 

 

17. (Residência/SESAB/2021)  O Programa de humanização do parto e nascimento (PHPN), instituído em 

junho de 2000 pelo Ministério da Saúde, tem como principal estratégia a humanização da assistência 

através da melhoria do acesso, qualidade da assistência pré-natal e do parto e nascimento (SERRUYA; 

CECATTI, LAGO; 2004). Considerando as atividades recomendadas para o adequado acompanhamento 

pré-natal e assistência à gestante e à puérpera pelo PHPN, analise as opções a seguir e identifique com V 

as verdadeiras e com F as falsas. 

(  ) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o quarto mês de gestação. 

(  ) Garantir realização de alguns exames laboratoriais: hemograma, glicemia e VDRL. 

(  ) Garantir a realização, no mínimo, de seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no 

primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação; e uma consulta 

no puerpério, até 42 dias após o nascimento. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) V - V - V. 

b) V - V - F. 

c) V - F - V. 

d) F - V - V. 

e) F - V - F. 

 

18. (Residência/SESAB/2021)  Conforme a Portaria nº 1.016, de 26 de agosto de 1993, do Ministério da 

Saúde, o termo Alojamento Conjunto (AC) caracteriza-se como um sistema hospitalar em que o Recém-

Nascido (RN) sadio, após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo 

ambiente, até a alta hospitalar. No alojamento conjunto é prestada toda assistência necessária, como a 

orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe-filho (SILVA et al, 2017). Sobre os cuidados de 

Enfermagem realizados no AC, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as 

falsas. 

( ) A administração da vitamina K, profilaxia com o nitrato de prata, banho, curativo do coto umbilical e 

orientações às puérperas no que diz respeito a amamentação e loquiação, cuidados de higiene do 

binômio, repouso relativo e abstinência sexual de sessenta dias. 

( ) O profissional de enfermagem destaca-se como agente multiplicador e suas ações são voltadas à 

orientação sobre o banho, o curativo do cordão umbilical e orientações às puérperas no que diz respeito 

à amamentação, aos cuidados de higiene do binômio, à loquiação, ao repouso relativo e à abstinência 

sexual de trinta a quarenta dias, reconhecimento dos sinais e sintomas de mastite e/ou infecção 

hospitalar, restrição ao uso de química no cabelo durante a amamentação e atualização permanente do 

esquema vacinal. 
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( ) No alojamento conjunto, os cuidados de enfermagem voltados tanto aos recém-nascidos quanto às 

puérperas, acontecem, apenas, se, no setor (Alojamento conjunto), tiver um protocolo padrão (POP) para 

avaliação do binômio, isto é, referente à avaliação do exame físico do RN, avaliação dos reflexos 

neuropsicomotores do mesmo, banho e higiene, troca de fraldas, cuidados com coto umbilical, 

imunizações e aleitamento materno. O POP tem a finalidade de promover, assegurar a qualidade na 

assistência e padronizar os cuidados ao RN. 

( ) No alojamento conjunto, é possível promover uma assistência de qualidade ao binômio e essa 

assistência está pautada nos cuidados prestados ao RN, sendo os mais predominantes: a importância do 

aleitamento materno, educação em saúde, promoção de vínculos, promoção da saúde, cuidados com o 

coto umbilical e higiene do RN. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) F - F - V - V. 

b) F - V - F - V. 

c) F - V - V - F. 

d) V - V - F - F. 

e) V - F - F - V. 

 

19. (Residência/SESAB/2021) O nascimento no ambiente hospitalar se caracteriza pela adoção de várias 

tecnologias e procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro para a mulher e seu bebê. A 

qualificação da atenção à gestante torna-se imprescindível para redução dos índices de morbimortalidade 

materna e neonatal no nosso país. As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal nasceram de 

um esforço do Ministério da Saúde e de outras instituições, sociedades e associações de profissionais 

(médicos e de enfermagem) e das mulheres, no intuito de qualificar o modo de nascer no Brasil (BRASIL, 

2017). Sobre as recomendações das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, é correto afirmar 

que 

a) mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, desde que seja somente água. 

b) a manobra de Kristeller só pode ser realizada no segundo período do trabalho de parto. 

c) os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher logo após a utilização 

de métodos farmacológicos. 

d) a assistência ao parto e nascimento de baixo risco, que se mantenha dentro dos limites da normalidade, 

pode ser realizada tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetriz. 

e) as mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, excluindo 

pessoas do sexo masculino. 

 

20. (Residência/SESAB/2021) Com o passar dos anos, após implantação da Estratégia Saúde da Família, 

Equipes de Saúde Bucal foram incorporadas a essa estratégia, o que permitiu incluir o profissional dentista 

e o auxiliar de consultório dentário na promoção à saúde bucal da população. Sobre o financiamento 

dessas Equipes de Saúde Bucal por parte do Governo Federal, é correto afirmar que 

a) um dos avanços, no sentido de cobertura, ocorreu com a normatização de uma Equipe de Saúde Bucal 

para cada Equipe de Saúde da Família a partir de 2003. 

b) a partir de 2001, por meio da Norma de Assistência à Saúde (NOAS) 01, a relação passou a ser de uma 

Equipe de Saúde Bucal para cada Equipe de Saúde da Família. 

c) os primeiros anos de início desse financiamento foi marcado por défice na assistência, uma vez que 

uma Equipe de Saúde Bucal estava vinculada a três Equipes de Saúde da Família. 
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d) o maior avanço ocorreu com a aprovação das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, definindo 

aumento do repasse financeiro por equipe e um laboratório de prótese dentária por Equipe de Saúde da 

Família. 

e) esse financiamento restringia a vinculação de uma Equipe de Saúde Bucal para duas Equipes de Saúde 

da Família, medida adotada após a normatização com aprovação na Norma Operacional Básica de 1996 

(NOB-96). 

 

21. (Residência/SESAB/2021) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família estão implementados em várias 

cidades, ganhando novo formato com a modalidade 3 e atuam na perspectiva do apoio matricial. O apoio 

matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção 

compartilhada criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Essa proposta visa a integrar 

os profissionais da equipe de saúde da família com profissionais especialistas de forma que os primeiros 

tenham um suporte para a discussão de casos e intervenções terapêuticas (GONÇALVES et al, 2011). Sobre 

os aspectos relacionados com a organização e o funcionamento desses núcleos, analise as assertivas e 

identifique com V as verdadeiras e com F as Falsas. 

( ) Uma das propostas para o funcionamento dos NASF é de que eles consigam dar autonomia para as 

Equipes de Saúde da Família. 

( ) Os NASF estão organizados a partir do território, que definem os critérios de adscrição dos usuários, 

dando maior organicidade e independência ao núcleo. 

( ) O real funcionamento desses núcleos tem como objetivo dar apoio matricial para as Equipes de Saúde 

da Família, não ingerenciando na lógica tradicional do sistema de saúde. 

( ) No apoio matricial entre o NASF e as demais Equipes de Atenção Básica, o compartilhamento vai de 

encontro à cooperação, obedecendo uma das principais diretrizes desse núcleo. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) F - F - V - F. 

b) F - F - F - V. 

c) V - V - F - F. 

d) V - V - F - V. 

e) V - F - F - F. 

 

22. (Residência/SESAB/2021) “De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para 

a detecção precoce são o diagnóstico precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da 

doença) e o rastreamento (aplicação de um teste ou exame numa população assintomática, 

aparentemente saudável, com objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-la para 

investigação e tratamento)” (INCA, 2020, p. 1). De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o 

rastreamento do câncer de colo de útero, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 

F as falsas. 

( ) O Exame Papanicolau deve ser oferecido prioritariamente às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, 

definida como população alvo. 

( ) Recomenda-se manter o rastreamento de rotina de câncer do colo do útero em mulheres maiores de 

65 anos e para aquelas que realizaram histerectomia total. 

( ) A rotina preconizada no rastreamento brasileiro, assim como nos países desenvolvidos, é a repetição 

do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um 

intervalo de um ano. No Brasil, apesar das recomendações, ainda é prática comum o exame anual. 
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A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) F - V - F. 

b) F - F - V. 

c) V - F - F. 

d) V - V - F. 

e) V - F - V. 

 

23. (Residência/SESAB/2021) A Política Nacional de Saúde Mental, Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Sobre a internação 

psiquiátrica, de acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, analise as assertivas e identifique com 

V as verdadeiras e com F as falsas. 

( ) A internação psiquiátrica pode ser voluntária, involuntária e compulsória, porém somente será 

realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

( ) A internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, 

porém o término dar-se-á apenas por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando 

estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

( ) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de quarenta e oito horas, ser comunicada ao 

Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, 

devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

d) F - F - V.           e) F - V - F. 

 

24. (Residência/SESAB/2021) A definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, inserida na Constituição da OMS no 

momento de sua fundação, é um conceito de saúde que não foca somente no processo saúde-doença, 

porém, somente após a Conferência de Alma-Ata, no final dos anos 70, e as atividades inspiradas no lema 

“Saúde para todos no ano 2000”, os determinantes sociais da saúde reaparecem como destaque. Sobre 

os Determinantes Sociais em Saúde (DSS), é correto afirmar que 

a) iniquidades em saúde estão diretamente ligadas às igualdades de gênero e raça existente na sociedade, 

que também são consideradas como justas e desejáveis, e injustas e indesejáveis. 

b) com a Constituição de 1988, e a regulamentação da Lei nº 8.080/90, os determinantes sociais da saúde 

passaram a ter uma maior relevância no Brasil no processo saúde-doença da população. 

c) o artigo 3º, da Lei nº 8.080/90, aborda que a qualidade de saúde de um país, expressa a organização 

tributária e a amplitude de negociações com o exterior, alinhando ainda alimentação, moradia, controle 

do tabagismo, meio ambiente, trabalho, renda, educação etc., como determinantes e condicionantes da 

saúde. 

d) a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) é composta por 366 

personalidades expressivas de nossa vida social, cultural, científica e teológica. Essa constituição 

diversificada é uma expressão do reconhecimento de que a saúde é um bem público, construído com a 

participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira. 

e) são objetivos principais da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de saúde (CNDSS): 

produzir conhecimentos e informações sobre os DSS no Brasil; apoiar o desenvolvimento de políticas e 

programas para a promoção da equidade em saúde; e promover atividades de desmobilização de conflitos 

na sociedade civil, como greves sindicais e de categoria. 
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25. (Residência/SESAB/2021) “A descentralização do sistema e serviços de saúde implementada no Brasil, 

a partir da década de 1990, representou importante avanço no sentido da construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS) No entanto, deve-se considerar que esse processo foi impulsionado e induzido pelo 

Ministério da Saúde por meio da edição de sucessivos instrumentos normativos, as Normas Operacionais 

Básicas do SUS (NOB) [...]” (SPEDO; TANARA; PINTO, 2009, p. 1781) e pela Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS). Sobre as NOBs e a NOAS, é correto afirmar que 

a) a NOB 01/91 instituiu a FPA e o PAB. 

b) a NOB 01/96 criou a PPIDI, o PACS e o PSFD. 

c) a NOB 01/93 criou a CIF, a CIBN, o FAE e a SAIS. 

d) a NOB 01/92 criou a AIH, o SIH e normatizou o Fundo Estadual de Saúde. 

e) a NOAS 2001/2002 favoreceu a regionalização e a organização da assistência, e redefiniu o conceito de 

descentralização, associando ao conceito de assistência regionalizada. 

 

26. (Residência/SESAB/2021) Com a Reforma Sanitária Brasileira, passou a ser amplamente discutido o 

termo promoção a saúde a partir de 1986, logo após a VIII Conferência Nacional de Saúde, que propôs 

para a sociedade brasileira conceitos e objetivos muito semelhantes aos que seriam apresentados mais 

tarde na I Conferência Mundial de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em novembro 

do mesmo ano. Em ambos os documentos, relatório e Carta de Ottawa, foi definido que a “Saúde” não se 

reduzia à ausência de doença, mas significava a atenção às necessidades básicas dos seres humanos, em 

um ambiente que favorecesse seu crescimento e desenvolvimento. Sendo o gestor de saúde um dos 

principais ‘atores’ para a viabilidade da promoção da saúde, a alternativa que contém itens indispensáveis 

para construção de ações e ou programas de promoção da saúde é 

a) renda e emprego; combate ao tráfico de drogas e armas; unidades de saúde efetivas; territorialidade; 

e intersetorialidade são conceitos que devem estar presente na construção. 

b) equidade; autonomia; território; participação social; integralidade; intersetorialidade; 

sustentabilidade; e redes sociais são conceitos que devem estar presente na construção. 

c) combate ao sedentarismo e à obesidade; controle de pressão arterial; e terapia renal substitutiva 

devem constar em todas as ações de promoção a saúde. 

d) promover a qualidade de vida e aumentar a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 

lazer, cultura, proibição de acesso a bens e serviços essenciais) fazem parte de ações possíveis. 

e) equidade e universalidade são termos que se referem ao mesmo fim. Assim, podem estar exclusos das 

ações de promoção da saúde. 

 

27. (Residência/SESAB/2021) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, 

principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista 

nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória. Sobre o SINAN, 

analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

( ) O SINAN é um importante instrumento para auxiliar o planejamento da saúde e definir prioridades de 

intervenção, porém não é adequado para avaliação do impacto das intervenções. 

( ) Fazem parte da Lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação 

compulsória: violência sexual, tentativa de suicídio, violência doméstica e/ou outras violências. 

( ) O seu uso sistemático, de forma descentralizada, contribui para a democratização da informação, 

permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para 

a comunidade. 
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( ) Além das doenças e agravos que constam na Lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública de notificação compulsória, Estados e Municípios são obrigados a incluir outros problemas de 

saúde importantes em sua região. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) V - F - F - V. 

b) V - V - F - F. 

c) V - F - V - F. 

d) F - F - V - V. 

e) F - V - V - F.

28. (Residência/SESAB/2021) Em 01 de janeiro de 2018, em um município baiano, existiam 1.800 casos 

de tuberculose em tratamento. Ao longo do mesmo ano, 450 pacientes obtiveram alta por cura e foram 

notificados mais 300 novos casos de tuberculose. A população residente neste município, naquele ano, 

era de 960.000 habitantes. Assim, considerando esses dados, o coeficiente de prevalência no início é 

________ casos de tuberculose por 100.000 hab. Já o coeficiente de prevalência no final é ________ casos 

de tuberculose por 100.000 hab. e o coeficiente de incidência do mesmo ano é ________ casos novos de 

tuberculose por 100.000 hab. A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 

trecho acima é 

a) 187,5 / 171,88 / 31,25. 

b) 31,25 / 187,5 / 171,88. 

c) 187,5 / 31,25 / 172,88. 

d) 265,62 / 218,75 / 31,25. 

e) 187,5 / 218,75 / 187,50. 

 

29. (Residência/SESAB/2021) Planejamento é um instrumento amplamente utilizado no cotidiano da 

política e administração, tanto na esfera pública quanto na privada, o planejamento na saúde surgiu em 

decorrência da complexificação crescente do processo de trabalho (TEIXEIRA, 2010). A alternativa que 

contém ferramentas aplicáveis no apoio para o planejamento do SUS é 

a) Plano de saúde adquirido pelo contribuinte; relatório anual e planejamento estratégico de metas. 

b) Plano de saúde; análise de situação de saúde e plano de enfrentamento às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). 

c) Diário oficial da união; diário oficial do município; estatuto do servidor e deliberações do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS). 

d) Plano de saúde; programação anual de saúde; relatórios quadrimestrais; relatórios anuais de gestão; 

planejamento estratégico e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

e) Definições da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e da Comissão Intergestores Regionais (CIR); 

deliberações do Ministério da Saúde e taxa de adesão do usuário. 

 

30. (Residência/SESAB/2021) A alternativa que contém os princípios da Política Nacional de Vigilância em 

Saúde (PNVS), de acordo com a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, é  

a) garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, 

respeitadas as limitações éticas e legais. 

b) adoção de critérios epidemiológicos e de relevância social para a identificação e definição das linhas de 

investigação, estudos e pesquisas, de modo a fornecer respostas e subsídios técnico-científicos. 
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c) articulação das ações de vigilância em saúde somente com as ações e serviços desenvolvidos na Atenção 

Primária em Saúde, a fim de garantir a integralidade da atenção à saúde da população do território área 

e microárea. 

d) cooperação e articulação intra e intersetorial da vigilância epidemiológica com organismos 

internacionais de saúde para o desenvolvimento de estudos e pesquisas e para ampliar a atuação sobre 

determinantes e condicionantes da saúde. 

e) apoio à capacitação voltada para os interesses do movimento social e controle social, em consonância 

com as ações e diretrizes estratégicas do SUS e com a legislação vigente, a fim de inserir a vigilância 

epidemiológica no processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

 

31. (Residência/SESAB/2021) Indicadores de saúde, de acordo com as OPAS (2018), são medidas ou 

sinalizadores que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado 

de saúde, bem como de maneira geral do desempenho do sistema de saúde. Sobre indicadores de saúde, 

numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

(1) Indicador de mortalidade 

(2) Indicador de cobertura 

(3) Indicador de morbidade 

(4) Indicador de recursos 

 

( ) Mede a oferta e a demanda de recursos humanos, físicos e financeiros para atendimento às 

necessidades básicas de saúde da população na área geográfica referida. 

( ) Mede o grau de utilização dos meios oferecidos pelo setor público e pelo setor privado para atender às 

necessidades de saúde da população geográfica referida. 

( ) Informa a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população residente na área 

geográfica referida. 

( ) Informa a ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente 

na área geográfica referida. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

a) 1 - 2 - 3 - 4. 

b) 1 - 3 - 4 - 2. 

c) 4 - 2 - 3 - 1. 

d) 2 - 3 - 4 - 1. 

e) 2 - 4 - 3 - 1. 

 

32. (Residência/SESAB/2021) “82 milhões de pessoas em nosso país se encontram acima do peso. 300 

mil brasileiros morrem todo ano de doenças cardiovasculares. 50 mil cidadãos perdem a vida anualmente 

devido à poluição. 11,5 milhões de pessoas no Brasil estão com depressão” (BERGAMO, 2019, p. 2-3). 

Considerando uma abordagem exitosa para um adulto com depressão, os serviços disponíveis para uma 

assistência de forma direcionada e multiprofissional são: 

a) UPAs, CAPS e TFD. 

b) UPA, TFD e Consultório na Rua. 

c) CAPSI, PSF e Hospital Psiquiátrico. 

d) CAPS, CAPSI, UPA’S para urgências ou crises severas e Hospital Psiquiátrico. 

e) PSF, NASF, CAPS, UPAs para urgências ou crises severas e Hospital Psiquiátrico. 
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33. (Residência/SESAB/2021) “Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a 

respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na 

tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas [...]” 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997, p. 31). “A avaliação foi, então, de certo modo, "profissionalizada", 

adotando-se uma perspectiva interdisciplinar e insistindo nos aspectos metodológicos [...]” 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997, p. 29). “A avaliação em saúde, como processo que favorece a 

participação e o debate, redistribui seu acesso aos atores que, com os próprios meios, não têm capacidade 

de avaliar os serviços públicos ou contrabalançar interesses hegemônicos” (HARTZ, 2009, p. 5). A 

alternativa que contém indicadores para avaliação de programas e sistemas de saúde é 

a) Mortalidade infantil; mortalidade de ratos; e atendimentos pagos pelo SUS. 

b) Cobertura vacinal de escorpiões e animais peçonhentos; mortalidade materna; e incidência de DST. 

c) Taxa de internação hospitalar; e índice de incentivo ao uso de unidades de infectologia e alta 

complexidade. 

d) Mortalidade infantil; incidência de dengue; incidência de covid 19; e percentual de hemorroidectomias 

realizadas a nível ambulatorial. 

e) Percentual de pessoas de 18 anos ou mais que referem diagnóstico médico de diabetes, que na última 

consulta tiveram os exames vistos pelo médico, em determinado espaço geográfico, no ano considerado; 

porcentagem das transferências SUS em relação ao total do gasto público estadual ou municipal em 

saúde, no ano considerado; mortalidade de camundongos; e ressuscitação em atendimentos. 

 

34. (Residência/SESAB/2021) O processo regulatório de leitos se dá para um melhor ordenamento da 

disponibilidade (oferta) frente à busca (procura). Sobre o processo de internação hospitalar, é correto 

afirmar que  

a) Porta de entrada em serviços de saúde é o local onde o paciente aguarda após transferência a regulação 

para o leito. 

b) Regulação é o envio de pacientes com exames já realizados e com acompanhante à unidade destino, 

sem prévio acordo. 

c) Unidade de referência é aquela próxima à residência do paciente e onde seja ofertado o serviço que 

ele queira naquele momento. 

d) Contrareferência é a devolução do caso clínico a outra unidade de saúde, com orientações para 

seguimento ou tratamento que não se disponha na unidade. 

e) Vaga zero é quando uma autoridade de saúde realiza uma ligação para o plantonista e encaminha o 

paciente na certeza que ele irá ser atendido, porque o profissional que irá recebê-lo é seu amigo. 
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Residência/UFG/2021 
 

Leia o relato do caso a seguir, para responder às questões 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

RSC, de 50 anos, do sexo masculino, vítima de acidente automobilístico, admitido no setor de urgência de 

um hospital geral com traumatismo crânio-encefálico (TCE), trauma na região pélvica e fratura exposta 

de fêmur direito, com sangramento abundante. Chegou inconsciente, com escala de coma de Glasgow 

(ECG) >08, pupilas anisocóricas D>E, reagindo aos estímulos dolorosos em postura de decorticação e 

apresentando sinais de choque. Realizado acesso venoso periférico com abocath 14, iniciado reposição 

volêmica, intubação orotraqueal e instalado ventilação mecânica (VM), sondagem vesical de demora, 

dentre outros cuidados. Ainda, realizado exame de imagem e coleta de sangue para exame laboratorial. 

Constatou-se edema cerebral importante com desvio da linha média. Encaminhado ao centro cirúrgico 

para cirurgia de correção da fratura de fêmur e, após procedimento, conduzido para a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). No 2º dia na UTI, permanece intubado, sedado, em VM, recebe dieta por SNE, MID 

gessado, sendo feito monitorização da pressão intracraniana (PIC) que se mantém estável e apresenta 

aumento da creatinina sérica a > 200 a 300% do valor basal, baixo débito urinário: < 0,5 mL/Kg/h por mais 

de 12 horas. 

 

1. (Residência/UFG/2021) O baixo débito urinário apresentado pelo paciente, caracteriza insuficiência 

renal aguda, classificada no estágio 

a) 01.    

b) 02.    

c) 03.    

d) 04. 

 

2. (Residência/UFG/2021) A postura de decorticação significa uma disfunção em nível supratentorial. 

Nela se observa adução,  

a) extensão e hiperpronação do membro superior e extensão, flexão plantar do membro inferior. 

b) flexão do cotovelo, do punho e dos dedos do membro superior e hiperextensão, flexão plantar e 

rotação interna do membro inferior. 

c) hiperextensão do cotovelo, do punho e dos dedos do membro superior e flexão plantar e rotação 

externa do membro inferior. 

d) flexão, extensão e hiperpronação do membro superior e flexão plantar do membro inferior. 

 

3. (Residência/UFG/2021) A ECG é usada como medida clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral em 

pacientes, e avalia os seguintes parâmetros: 

a) assimetria pupilar, resposta verbal e motora. 

b) assimetria pupilar, resposta verbal e déficit motor. 

c) abertura ocular, assimetria pupilar e resposta motora. 

d) abertura ocular, resposta verbal e motora. 

 

4. (Residência/UFG/2021) Devido às fraturas sofridas, o paciente apresentou grande perda de sangue, 

estimada entre 20 a 40% do volume sanguíneo, situação que classifica o choque hipovolêmico como 

a) leve.    d) gravíssimo. 

b) moderado. 

c) grave. 
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5. (Residência/UFG/2021) Para a PIC permanecer estável, é necessário a manutenção de uma adequada 

ventilação e oxigenação. Assim, o enfermeiro deve estar atento aos níveis de PaO2 e PaCO2 que devem 

permanecer nos seguintes parâmetros: 

a) PaO2 > 70mmHg e PCO2 < 35 mmHg. 

b) PaO2 < 70mmHg e PCO2 > 35 mmHg. 

c) PaO2 = 100mHg e PaCO2 entre 40 a 50 mmHg. 

d) PaO2 > 100mmHg e PaCO2 entre 40 a 50 mmHg. 

 

6. (Residência/UFG/2021) O edema agudo de pulmão (EAP) é considerado uma grave situação clínica, 

caracterizado por acúmulo excessivo de líquido seroso nos espaços intersticial e alveolar, impedindo a 

adequada difusão de oxigênio e dióxido de carbono. O objetivo do tratamento é o de otimizar a saturação 

arterial de oxigênio e promover  

a) a redução da pré e pós-carga pela diminuição do retorno venoso. 

b) o aumento da pré e pós-carga pela elevação do retorno venoso. 

c) a redução da pré e pós-carga e da contratilidade cardíaca pela elevação do retorno venoso. 

d) o aumento da pré e pós-carga e da contratilidade pela diminuição do retorno venoso. 

 

7. (Residência/UFG/2021) São atribuições do enfermeiro, por ordem de prioridade, durante o 

atendimento emergencial ao paciente com EAP,  

a) puncionar acesso venoso, colocar o paciente sentado e instalar máscara facial de oxigênio com 

reservatório. 

b) instalar máscara facial de oxigênio com reservatório, puncionar acesso venoso e colocar o paciente 

sentado. 

c) colocar o paciente sentado e instalar máscara facial de oxigênio com reservatório e puncionar acesso 

venoso. 

d) colocar o paciente sentado, puncionar acesso venoso e instalar máscara facial de oxigênio com 

reservatório. 

 

8. (Residência/UFG/2021) As diretrizes do ACLS 2015, orientam que os socorristas leigos, sem 

treinamento, podem oferecer a RCP somente com as mãos, para adulto vítima de PCR, com ou sem a 

orientação de um atendente. A orientação é que os socorristas apliquem as compressões torácicas em 

uma frequência de 

a) 80 a 90/min. 

b) 80 a 100/min. 

c) 90 a 110/min. 

d) 100 a 120/min. 

 

9. (Residência/UFG/2021) A linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio orienta a terapia de 

reperfusão em tempo adequado, que deve ser de até 120 minutos entre o início dos sintomas e o início 

dessa terapêutica e ainda acesso à terapia intensiva e ao tratamento e estratificação complementares à 

reperfusão. Esses cuidados são indicados para pacientes que apresentam 

a) IAM sem supra de ST. 

b) IAM com supra de ST. 

c) angina instável. 

d) síndrome coronariana aguda. 
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10. (Residência/UFG/2021) As doenças cerebrovasculares estão em segundo lugar no topo de doenças 

que mais acometem vítimas com óbitos no mundo. Assim, a linha do cuidado do AVC propõe uma 

redefinição de estratégias que dêem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC, diante do 

cenário epidemiológico explicitado. A trombólise endovenosa é uma das medidas de emergência, 

proposta na linha de cuidado e deve ser administrada com controle rigoroso dos níveis pressóricos. Dessa 

forma, o enfermeiro deve monitorar a pressão arterial em qual periodicidade? 

a) A cada 5 min, nas duas primeiras horas e a cada 30 min até 24 a 36 horas do início do tratamento. 

b) A cada 10 min nas duas primeiras horas e a cada 30 min até 24 a 36 horas do início do tratamento. 

c) A cada 15 min nas duas primeiras horas e a cada 30 min até 24 a 36 horas do início do tratamento. 

d) A cada 20 min nas duas primeiras horas e a cada 30 min até 24 a 36 horas do início do tratamento. 

 

11. (Residência/UFG/2021) A linha de cuidado do trauma deve oferecer o acesso à reabilitação dos 

pacientes vítimas de traumatismo que apresentarem sequelas físicas, auditivas, intelectuais ou visuais. O 

componente de atenção especializada em reabilitação é constituído dos seguintes pontos de atenção: 

serviços de saúde habilitados em uma modalidade de reabilitação; centros especializados em reabilitação 

e 

a) equipes multidisciplinares de apoio. 

b) enfermarias de longa permanência. 

c) serviço de atenção domiciliar (SAD). 

d) serviços de apoio com oficinas ortopédicas. 

 

12. (Residência/UFG/2021) Analise o seguinte caso. 

M.A.S., do sexo feminino, de 58 anos, diabética há sete anos, deu entrada em uma Unidade de Pronto 

Socorro com história de retenção urinária há 24 horas. No histórico de enfermagem, verificou-se o registro 

de disúria que foi controlada após o início da administração de antibioticoterapia há dez dias. Após 

avaliação prévia, ficou decidida a realização da cateterização intermitente da bexiga. 

Em relação ao procedimento considera-se que: 

a) o profissional deve preparar a bandeja para a cateterização intermitente, tendo o cuidado de utilizar a 

sonda de acordo com o sexo e tamanho da paciente; no caso acima, o indicado é uma sonda de Foley 

calibre 18 Fr. 

b) a cateterização intermitente promove alívio do desconforto da distensão, além de permitir a 

mensuração do volume urinário; para tanto, o profissional deve realizar, antes do início do procedimento, 

higiene íntima criteriosa. 

c) para a cateterização intermitente, o profissional deverá utilizar obrigatoriamente coletor fechado para 

evitar risco de contaminação, conectado à sonda de Foley de duas vias. 

d) o profissional deve orientar a paciente quanto ao procedimento; colocá-la em decúbito lateral 

esquerdo; realizar higiene íntima; e introduzir a sonda uretral até a bexiga, esperando o retorno da urina 

por um período entre dez e 15 min. 

 

13. (Residência/UFG/2021) O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de pacientes infectados 

pelo novo coronavírus e contactantes são essenciais para mitigar a transmissão e fornecer cuidados de 

suporte em tempo hábil. O período de incubação da Covid-19 (tempo entre a exposição ao vírus e o início 

dos sintomas) divulgado pelo Ministério da Saúde na Nota Técnica nº 7/2020, corresponde, em média, 

de: 

a) 3 a 10 dias, podendo ser de 1 até 14 dias.      b) 5 a 6 dias, podendo ser de 1 até 14 dias. 

c) 1 a 6 dias, podendo estender até 14 dias.       d) 5 a 14 dias, podendo estender até 21 dias. 
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14. (Residência/UFG/2021) O Ministério da Saúde recomenda que o serviço de saúde elabore, 

implemente e monitore um Plano de Contingência com estratégias e políticas necessárias para o 

enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2 no país. Esse plano é apresentado como um documento 

a) elaborado por uma equipe multiprofissional, que define as estratégias a serem adotadas para a 

prevenção e controle de uma determinada doença no serviço. 

b) que contém as estratégias político-pedagógicas que tomam como objeto os problemas e necessidades 

emanados do processo de trabalho. 

c) utilizado pelos profissionais para revisar teorias e conceitos, além de conter dados históricos e 

estatísticos sobre uma determinada doença no serviço. 

d) que estabelece a missão, visão, objetivos e metas de um serviço e auxilia os gestores a pensarem a 

longo prazo, na dinâmica de seu funcionamento. 

 

15. (Residência/UFG/2021) De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32/2005 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores em qualquer serviço de saúde, são considerados como agentes 

biológicos: 

a) micro-organismos geneticamente modificados ou não, fungos, bactérias, protozoários e príons. 

b) culturas de células, secreções da pele ou mucosas, escarro e sangue de pacientes contaminados. 

c) material perfurocortante, instrumental cirúrgico e vidros contendo secreções de pacientes 

contaminados. 

d) culturas de células, lâminas de laboratórios, sangue, fezes, urina de pacientes com doença 

transmissível. 

 

16. (Residência/UFG/2021) O megacólon chagásico é uma patologia endêmica no Brasil, que ocorre 

principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, cujo tratamento reveste-se de grandes 

controvérsias e inúmeras proposições e técnicas cirúrgicas. Uma das técnicas utilizadas é a de Duhamel 

Haddad, que se caracteriza como: 

a) uma anastomose da válvula íleo-cecal. 

b) uma colectomia subtotal com colostomia em alça. 

c) um abaixamento retroretal do colo com colostomia perineal. 

d) uma proctocolectomia total e reconstrução com bolsa ileal. 

 

17. (Residência/UFG/2021) A esterilização química em baixa temperatura com métodos químicos gasosos 

é utilizada para processar produtos para saúde, sensíveis ao calor e umidade. Para garantir a qualidade 

do processamento e a segurança ao usuário, o enfermeiro deve conhecer as características dos produtos 

utilizados para sua operacionalização. Assim, ele deve saber que o formaldeído é um gás  

a) incolor, inflamável e explosivo, absorvido por vários materiais, que, por essa razão, os itens devem ser 

minuciosamente aerados após a esterilização. 

b) com rápida atividade bactericida, fungicida, virucida e esporicida, seguro para o uso por ter como 

produtos de degradação final o oxigênio e a água. 

c) incolor, tóxico, com odor forte e irritante e alergênico, porém considerado biodegradável após duas 

horas no meio ambiente. 

d) com potência antimicrobiana, seguro para o uso por não precisar de manuseio direto, não emitir tóxicos 

e nem resíduos que exijam aeração. 
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18. (Residência/UFG/2021) As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) 

consistem em eventos adversos (EA) ainda persistentes nos serviços de saúde. Sabe-se que as infecções 

elevam consideravelmente os custos no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de internação, 

a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde (BRASIL, 2016). As infecções do trato urinário (ITUs) 

são responsáveis por 35-45% das IRAS em pacientes adultos. Como indicações para a cateterização vesical 

de demora, destaca-se pacientes  

a) instáveis hemodinamicamente, com necessidade de monitorização de débito urinário; pacientes do 

sexo feminino com úlcera por pressão grau IV com cicatrização comprometida pelo contato com a urina 

e no diagnóstico de hipertrofia prostática ou prostatite ou uretrite. 

b) com impossibilidade de micção espontânea; pacientes instáveis hemodinamicamente com necessidade 

de monitorização de débito urinário e pacientes do sexo feminino com úlcera por pressão grau IV com 

cicatrização comprometida pelo contato com a urina. 

c) com impossibilidade de micção espontânea; pacientes instáveis hemodinamicamente com necessidade 

de monitorização de débito urinário e obtenção de urina estéril para exames de cultura. 

d) pacientes do sexo feminino com úlcera por pressão grau III, com cicatrização comprometida pelo 

contato com a urina, pacientes com impossibilidade de micção espontânea e em pacientes acamados com 

escala de Glasgow entre 13 e 15. 

 

19. (Residência/UFG/2021) As infecções da corrente sanguínea (ICS) relacionadas ao uso de cateteres 

centrais (ICSRC) estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. A despeito do impacto 

das ICS, esta é a infecção associada a cuidados em saúde de maior potencial preventivo. Como estratégias 

de prevenção cita-se a troca de: 

a) equipo de administração intermitente a cada 12 horas, equipo e dispositivo complementar de infusões 

lipídicas a cada 12 horas e cateter periférico em um período não inferior a 96 h. 

b) equipo de administração intermitente a cada 24 horas, equipo e dispositivo complementar de infusões 

lipídicas a cada 24 horas e cateter periférico em um período não inferior a 96 h. 

c) equipo de administração intermitente a cada 24 horas, equipo e dispositivo complementar de infusões 

lipídicas a cada 12 horas e cateter periférico em um período inferior a 96 h. 

d) equipo de administração intermitente a cada 24 horas, equipo e dispositivo complementar de infusões 

lipídicas a cada 12 horas e cateter periférico em um período não inferior a 96 h. 

 

20. (Residência/UFG/2021) A Portaria nº 2616/1998 do Ministério da Saúde recomenda que todas as 

instituições de saúde devam ter um Programa de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

com ações para a adesão da higienização das mãos. A respeito dessa prática, de higienização entende-se 

que: 

a) ocorre exclusivamente por meio da fricção vigorosa de toda superfície com sabonete líquido, seguida 

de enxágue abundante em água corrente. 

b) é, isoladamente, a ação mais importante, barata e eficaz para a prevenção e controle das infecções 

hospitalares. 

c) uso de luvas, antes e após o contato com paciente, dispensa essa prática. 

d) uso de papel toalha, após essa prática, com solução alcoólica, é imprescindível para retirar umidade e 

manter as mãos livres de micro-organismos. 

 

21. (Residência/UFG/2021) O Ministério da Saúde recomenda o desenvolvimento de ações com vistas à 

promoção da segurança do paciente, por meio de medidas de educação e divulgação das boas práticas 

para profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes, e com ações preventivas como a implementação 

das seis metas da Organização Mundial da Saúde, que são: 
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a) estabelecimento de contextos de riscos, identificação de incidentes, comunicação/divulgação de 

incidentes, análise de estratégias para diminuição de riscos, avaliação das estratégias implementadas e 

tratamento de riscos remanescentes. 

b) identificação correta dos pacientes, comunicação efetiva, melhoraria da segurança dos medicamentos 

de alta vigilância, cirurgia segura, redução do risco de infecções associadas aos cuidados em saúde e 

prevenção de danos decorrentes de quedas. 

c) notificações de incidentes relacionados à assistência à saúde, monitoramento e investigação de óbitos, 

notificações de casos ou surtos, tratamento de eventos, implantação de práticas de segurança e 

comunicação de incidentes. 

d) identificação de risco em saúde, notificação de práticas inseguras, elaboração de planos e protocolos 

básicos de segurança, implantação de boas práticas de segurança, avaliação de práticas de segurança e 

publicação das práticas de segurança. 

 

22. (Residência/UFG/2021) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em relação ao sigilo 

profissional, versa que o profissional deve: 

a) manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade 

profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 

envolvida ou de seu representante legal. 

b) manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade 

profissional, exceto no caso de qualquer menor de idade, em que a revelação do sigilo deve ser informada 

aos pais e demais profissionais envolvidos no cuidado. 

c) manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade 

profissional, sendo que o segredo poderá ser revelado em caso de falecimento da pessoa envolvida. 

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

identificados, considerando que sua atuação envolva uma equipe multiprofissional. 

 

23. (Residência/UFG/2021) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de 

Enfermagem são: 

a) advertência verbal; advertência escrita; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao 

exercício profissional; privativa de liberdade. 

b) multa; advertência escrita; suspensão do exercício profissional; privativa de liberdade; perda de bens e 

valores. 

c) advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício 

profissional. 

d) censura; multa; suspensão do exercício profissional; privativa de liberdade; cassação do direito ao 

exercício profissional. 

 

24. (Residência/UFG/2021) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a infração 

que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa 

ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, é classificada como: 

a) leve.          b) moderada.     c) grave.   d) gravíssima. 

 

25. (Residência/UFG/2021) O modelo assistencial vigente considera o exercício hegemônico de uma 

clínica centrada no ato prescritivo e na produção de procedimentos, em ação substitutiva da prática que 

valoriza a clínica como o exercício ampliado de múltiplos profissionais, em relação entre si e com o 

usuário. Nesse modelo, o fluxo assistencial de uma unidade básica é voltado para 

a) o acompanhamento domiciliar. 
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b) o atendimento multiprofissional. 

c) a consulta médica. 

d) a integralidade da assistência. 

 

26. (Residência/UFG/2021) Foram prescritos para a paciente P.H.B, na unidade de pediatria, 

metronidazol 125 mg EV 8/8 horas. Nessa unidade há disponível metronidazol a 0,5% com 100 mL de 

solução injetável. Para a execução da prescrição, serão necessários quantos mL dessa solução? 

a) 5 mL. 

b) 10 mL. 

c) 15 mL. 

d) 25 mL. 

 

27. (Residência/UFG/2021) Uma paciente aguarda alta. Porém foi orientada que receberá alta quando a 

infusão de hidratação venosa, que está recebendo, terminar. A paciente pergunta ao enfermeiro quando 

a infusão irá terminar e o enfermeiro percebe que ainda restam 500 mL da solução em um gotejamento 

à 10 gotas/minuto. O profissional então orienta a paciente que a mesma estará liberada após, 

aproximadamente, 

a) 10 horas. 

b) 16 horas. 

c) 20 horas. 

d) 22 horas. 

 

28. (Residência/UFG/2021) Leia o relato do caso. 

Lactente de seis meses, com quadro de coriza, tosse seca, febre alta e cansaço há quatro dias. Mãe 

informa que inicialmente a criança teve um resfriado e foi piorando, com febre, cansaço e dificuldade 

para respirar. Refere três episódios de vômito e que a criança está com dificuldade para mamar 

adequadamente (leite materno ao seio exclusivo). Ao exame físico: 7 kg, mucosas secas, gemente, palidez 

(+++/4+) e perfusão periférica diminuída. À ausculta, presença de crepitações finas na base de hemitórax 

à direita e roncos disseminados. À percussão, macicez em base no terço inferior à esquerda. Indicação 

inicial de acesso venoso periférico com SF 0,9%, oxigenioterapia com cateter nasal - 2 L / min e 

antitérmico. Solicitado hemograma, EAS e raio X do tórax.  

Com base no caso apresentado, são diagnósticos prováveis de enfermagem: 

a) padrão respiratório ineficaz; risco de termorregulação ineficaz e volume de líquidos excessivo. 

b) risco de termorregulação ineficaz, risco de desequilíbrio eletrolítico e ventilação espontânea 

prejudicada. 

c) ventilação espontânea prejudicada; risco de glicemia instável e produção insuficiente de leite materno. 

d) risco de boca seca, ventilação espontânea prejudicada e amamentação interrompida. 

 

29. (Residência/UFG/2021) Uma gestante foi atendida em sua primeira consulta e referiu que a data da 

última menstruação (DUM) ocorreu em 10 de julho de 2020. Considerando a regra de Naegele, para esta 

gestante, a data provável do parto (DPP) será em: 

a) 17/03/2021. 

b) 17/04/2021. 

c) 20/04/2021. 

d) 20/03/2021. 
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30. (Residência/UFG/2021) Durante a consulta de pré-natal, bem como no exame obstétrico das 

gestantes, a palpação obstétrica (manobra de Leopold) deve ser realizada antes da medida da altura 

uterina. O instrumento para realização dessa manobra é a mão do profissional examinador. Esta manobra 

consiste de quatro tempos. O 1º tempo da palpação tem como objetivo: 

a) avaliar a posição fetal. 

b) reconhecer a apresentação fetal. 

c) delimitar o fundo de útero. 

d) determinar a altura da apresentação. 

 

31. (Residência/UFG/2021) A avaliação inicial do recém-nascido (RN) é realizada imediatamente após o 

nascimento por meio da aplicação do índice de Apgar e do exame físico sumário. Os sinais avaliados por 

este índice são: 

a) frequência cardíaca; esforço respiratório; tônus muscular; irritabilidade reflexa e cor da pele. 

b) esforço respiratório; tônus muscular; irritabilidade reflexa; posição de MMSSII e quantidade de 

lanugem. 

c) esforço respiratório; irritabilidade reflexa; integridade da pele; cor da pele e quantidade de vérnix. 

d) característica dos genitais externos; tônus muscular; posição de MMSSII; frequência cardíaca e esforço 

respiratório. 

 

32. (Residência/UFG/2021) O perioperatório é o espaço de tempo que envolve o ato cirúrgico que, 

subdividido em pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, deve cumprir ações específicas para 

alcançar seu objetivo final (SOBBEC, 2017). Assim, para o planejamento da assistência nas diferentes fases 

desse processo, o enfermeiro deve saber que o período intraoperatório compreende 

a) desde a chegada do paciente na sala de recuperação pós-anestésica até sua alta para a unidade de 

origem. 

b) desde as 24 horas que antecedem o procedimento anestésico-cirúrgico até o encaminhamento do 

paciente à sala cirúrgica. 

c) desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até sua saída da sala pós-

operatória. 

d) desde o início do procedimento anestésico-cirúrgico e estende até o seu término. 

 

33. (Residência/UFG/2021) De acordo com o Ministério da Saúde, os procedimentos cirúrgicos são 

classificados quanto ao potencial de contaminação da cirurgia. Desse modo, uma cirurgia pode ser 

considerada: limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Considerando essa 

classificação, o enfermeiro de centro cirúrgico deve saber que uma cirurgia potencialmente contaminada 

é realizada em: 

a) tecidos considerados estéreis ou passíveis de descontaminação, sem presença de infecção. 

b) tecidos colonizados por microbiota bacteriana abundante, com presença de infecção. 

c) tecidos colonizados por microbiota bacteriana pouco numerosa, sem processo infeccioso. 

d) tecidos colonizados por micro-organismos com sinais de infecção ou tecido desvitalizado. 

 

34. (Residência/UFG/2021) A maioria das pessoas urina cerca de quatro a seis vezes diariamente, 

sobretudo durante o dia. Normalmente, os adultos urinam entre 700 mililitros e três litros por dia. Assim, 

um adulto, com micção excessiva e volume normal de urina, porém com a necessidade de urinar com 

mais frequência, se refere a 

a) nictúria. 

b) oligúria. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

191 

c) poliúria. 

d) polaciúria. 
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Residência/SES-GO/2021 
 

1. (Residência/SES-GO/2021) Enquanto enfrenta uma pandemia, o Brasil vive um surto de sarampo e a 

assistência a ser prestada nesta situação exige conhecimento acerca dessa doença, tal como: 

a) o período de incubação do sarampo pode variar entre dez e trinta dias, desde a data da exposição até 

o aparecimento da febre e coriza, e o período de maior transmissibilidade ocorre quatro dias antes e 

quatro dias após o início do exantema. 

b) todas as pessoas são suscetíveis ao vírus do sarampo, sendo que os lactentes possuem imunidade 

passiva, conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária, que perdura até o final do 

segundo ano de vida. 

c) o período toxêmico das manifestações clínicas do sarampo dura cerca de dez dias e se caracteriza pelo 

aparecimento de conjuntivite, fotofobia e, em alguns casos, pelo escurecimento do exantema e pela 

ocorrência de descamação fina da pele. 

d) a transmissão do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao 

tossir, espirrar, falar ou respirar, além da possibilidade de contágio por dispersão de aerossóis com 

partículas virais no ar, em ambientes fechados. 

 

2. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

A assistência a ser prestada às pessoas idosas deve contemplar ações de promoção e proteção à saúde e 

de prevenção de agravos e de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Uma dessas ações é o registro 

das informações relativas à saúde na caderneta de saúde da pessoa idosa onde, dentre outras,  

registra-se as informações relativas à vacinação. Assim, o profissional de saúde precisa conhecer a 

indicação e a periodicidade das vacinas. Desse modo, recomenda-se administrar a essa população, na 

periodicidade correta, as vacinas contra 

a) a gripe, de acordo com a indicação profissional; a pneumonia meningocócica, a cada dois anos; o 

sarampo, em caso de surtos da doença e após avaliação médica, e o tétano, a cada cinco anos. 

b) o tétano, a cada cinco anos; a influenza, anualmente; a pneumonia meningocócica, a cada dois anos e 

a febre-amarela, em dose única e após avaliação do risco benefício para o idoso. 

c) o sarampo, em caso de surtos da doença e após avaliação médica, a difteria e o tétano, a cada dez anos; 

a gripe, de acordo com a indicação profissional e a pneumonia pneumocócica, a cada dois anos. 

d) a influenza, anualmente; a difteria e o tétano, a cada dez anos; a pneumonia pneumocócica, de acordo 

com a indicação profissional e a febre amarela, uma dose e após avaliação por profissional da saúde. 

 

3. (Residência/SES-GO/2021) O reprocessamento de artigos médico-hospitalares deve seguir normas que 

garantam a qualidade do processo de lavagem, desinfecção e esterilização. Para cada tipo de artigo 

recomenda-se um procedimento específico, tal como: 

a) artigos críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, com 

produtos saneantes ou por processo físico de termo desinfecção, antes da utilização em outro paciente. 

b) artigos semicríticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza com água e 

sabão e desinfecção em solução apropriada e corretamente diluída para essa finalidade. 

c) artigos 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. 

d) artigos a serem processados devem ser encaminhados, imediatamente após o uso, à central de material 

e esterilização e devem seguir um fluxo unidirecionado da área limpa para a área suja.  

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

193 

4. (Residência/SES-GO/2021) Ao elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, os 

estabelecimentos geradores dos mesmos devem observar os requisitos de boas práticas de 

gerenciamento desses resíduos. Nessa perspectiva, a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 estabelece que 

resíduos do grupo E são: 

a) isentos de risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares, dispensam tratamentos e devem ser acondicionados em saco 

branco leitoso. 

b) semelhantes aos domiciliares, com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção e devem ser acondicionados de acordo com as 

orientações dos órgãos responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. 

c) produtos químicos que, dependendo de suas características de corrosividade e toxicidade, podem 

apresentar risco à saúde pública e devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente 

à ruptura. 

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

de vidro etc. e devendo ser descartados em recipientes identificados, rígidos, com tampa, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamento. 

 

5. (Residência/SES-GO/2021) As infecções do trato urinário são frequentemente relacionadas ao 

cateterismo vesical de demora. Existem vários fatores de risco associados a esse tipo de infecção, 

tornando imprescindível o manejo adequado do sistema pela equipe de enfermagem. Assim, ao cuidar de 

paciente nessas condições, o profissional de enfermagem deve 

a) manter a bolsa e o tubo de drenagem abaixo do nível da bexiga para evitar o refluxo urinário. 

b) esvaziar a bolsa coletora de urina a cada troca de plantão ou quando o volume urinário alcançar 2/3 da 

mesma. 

c) manter o tubo coletor aberto, mesmo durante a deambulação ou movimentação do paciente. 

d) realizar exercício vesical e corrigir as inconsistências do circuito, em caso de obstrução ou vazamento 

nas conexões. 

 

6. (Residência/SES-GO/2021) A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das 

principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e engloba 

a higiene simples, a higiene antisséptica e a antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. A 

correta HM em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a prevenção da disseminação 

de microorganismos e deve ser realizada com o produto apropriado em momentos essenciais e 

necessários, como antes e após tocar o paciente, bem como 

a) antes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais e após 

contato com superfícies próximas ao paciente. 

b) após realizar procedimento limpo e/ou asséptico, antes do contato com superfícies próximas ao 

paciente e antes do risco de exposição a fluidos corporais. 

c) antes do contato com superfícies próximas ao paciente, após risco de exposição a fluidos corporais e 

após realizar procedimento limpo e/ou asséptico. 

d) após contato com superfícies próximas ao paciente, antes do risco de exposição a fluidos corporais e 

antes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico. 
 

7. (Residência/SES-GO/2021) O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a longo prazo, 

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Por 

isso, a detecção oportuna dessa situação é primordial para a prevenção de complicações com 

consequente prejuízo à qualidade de vida do paciente. Quanto às complicações do DM, tem-se que a  
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a) cetoacidose diabética decorre da deficiência absoluta ou relativa de insulina, é clinicamente controlável 

e ocorre principalmente em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

b) hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos para valores abaixo de 70 mg/dL e apresenta como 

sintomas a polidipsia, a poliúria, a enurese, o hálito cetônico, a fadiga, visão turva e dor abdominal. 

c) síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de hipoglicemia grave que se manifesta acompanhada 

de sintomas neuroglipênicos e ocorre principalmente em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. 

d) hipoglicemia, a cetoacidose e o coma hiperosmolar são classificados como complicações agudas e a 

retinopatia, a nefropatia e a neuropatia diabéticas como complicações crônicas. 

 

8. (Residência/SES-GO/2021) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Em decorrência de sua alta 

morbimortalidade em adultos e idosos, é considerada como um grave problema de saúde pública no Brasil 

e no mundo. O atendimento, a ser prestado nesse caso deve ser executado por uma equipe 

multiprofissional onde a interdisciplinaridade em que a troca de saberes, culmina na realização de 

assistência integral e de qualidade. O enfermeiro, como membro dessa equipe, deve saber que: 

a) além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo do paciente pela equipe de saúde da atenção 

básica, é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares e 

desfechos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, problemas renais, dentre outros. 

b) a estratégia de prevenção primária da HAS dirigida a grupos de risco defende a redução da exposição 

populacional a fatores de risco, principalmente ao consumo de sal, e o enfermeiro poderá atuar por meio 

de ações educativas com a população. 

c) de acordo com os valores pressóricos obtidos no consultório, a pressão arterial (PA) pode ser 

classificada em normotensão, quando PA aferida for menor que 120x70 mmHg; PA limítrofe, quando 

encontrado valores para PA entre 120x70 mmHg a 129x79 mmHg e HAS, quando a PA estiver igual ou 

maior que 140x90 mmHg. 

d) uma das estratégias utilizadas no manejo da HAS é a orientação do paciente quanto à necessidade de 

realizar mudanças no estilo de vida, dentre essas, está o consumo de álcool, sendo recomendado evitar o 

consumo de bebidas alcoólicas ou, no máximo, a ingestão de 50 mL de etanol/dia. 

 

9. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

A dor frequentemente está presente nos casos de doença crítica ou grave e configura como uma das 

principais causas de estresse para os pacientes nessa condição. Como o manejo da dor e o gerenciamento 

do conforto nos pacientes críticos demandam uma abordagem integrada da equipe interprofissional, o 

enfermeiro desempenha um papel crucial como membro dessa equipe uma vez que permanece mais 

tempo ao lado do leito, avaliando e aliviando a dor do paciente. Nesses casos, o enfermeiro deve saber 

que a dor 

a) incontrolada inibe a recuperação, aumenta o risco de outras complicações e o tempo de permanência 

do paciente na UTI. 

b) crônica é o tipo mais comum em UTI, sendo uma resposta fisiológica a uma causa identificável e 

responde bem a terapias opioides e não opioides. 

c) aguda é causada por mecanismos fisiológicos menos compreendidos, não possui propósito adaptativo 

e não responde bem às estratégias de manejo. 

d) pode ser mensurada por meio de escalas unidimensionais, como o inventário de McGill-Melzack, que 

avalia a interferência da dor na melhora do quadro clínico. 
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10. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

O centro cirúrgico é um setor que se destaca pela sua complexidade técnica e processual e o bom 

desempenho desse setor está relacionado, entre outros fatores, à qualidade dos seus processos de 

trabalho. Buscando melhorar seu funcionamento e aliar qualidade e agilidade, o enfermeiro pode utilizar, 

como ferramenta, os indicadores de qualidade que consistem em uma unidade de medida quantitativa 

usada como guia para monitorar e avaliar a qualidade da assistência e as atividades do serviço. No centro 

cirúrgico, esse instrumento permite quantificar os dados de produção e nortear seu gerenciamento. A 

seleção dos mesmos pode seguir três pilares, ou seja, estrutura, processo e resultado.  

Nesse contexto, são considerados indicadores de processo a taxa de 

a) ocorrência de cirurgias dentro do horário programado, o número de reintervenções cirúrgicas não 

programadas, o índice de rotatividade de enfermagem e as horas de treinamento funcionário/ano. 

b) suspensão de cirurgia, o percentual de preenchimento correto do relatório cirúrgico, o tempo de 

preparo do paciente e o tempo médio de permanência na sala de recuperação pós-anestésica. 

c) mortalidade operatória, o tempo médio de atraso no início da cirurgia, a disponibilidade dos serviços 

de apoio e dos equipamentos e o percentual de enfermeiros com título de especialista. 

d) infecção dos pacientes cirúrgicos, o porcentual de presença de enfermeiro durante todo o período de 

funcionamento, o índice de lesão de pele relacionado à cirurgia e a taxa de ocupação das salas cirúrgicas. 
 

11. (Residência/SES-GO/2021) As teorias de enfermagem constituem a natureza da profissão, 

distinguido-a das demais profissões da área da saúde e configuram como importante instrumento para o 

desenvolvimento da enfermagem enquanto ciência e para direcionar a prática profissional. Dentre essas, 

a teoria de Sister Callista Roy (1970) destaca 

a) a pessoa como sistema de adaptação que possui dois subsitemas processadores internos, o regulador 

e o cognitor, conhecidos como mecanismos de enfretamento que permitem a adaptação do indivíduo nos 

modos adaptativos de necessidades fisiológicas, autoconceito, função de papel e interdependência. 

b) as teorias do autocuidado, déficit do autocuidado e sistema de enfermagem e inclui a capacidade da 

pessoa de cuidar-se, os fatores condicionantes básicos, a demanda e os requisitos do autocuidado. A 

enfermagem funciona como um sistema de ajuda para o autocuidado quando o indivíduo não puder suprir 

suas necessidades. 

c) a organização e o ambiente físico, social e psicológico de forma a colocar a pessoa nas melhores 

condições possíveis para que a natureza possa agir para recuperar a saúde. As ações dos profissionais de 

enfermagem devem ser direcionadas para dirimir e prevenir a dor e o sofrimento desnecessários. 

d) a importância da compreensão das similaridades e das diversidades culturais no processo assistencial 

e da conscientização do enfermeiro quanto à necessidade de se considerar a cultura do cliente e a 

necessidade de cuidado para direcionar a elaboração do plano terapêutico para a solução dos agravos à 

saúde apresentados. 

 

12. (Residência/SES-GO/2021) De acordo com o novo código de ética de enfermagem, o profissional que 

deixar de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos 

que infrinjam dispositivos ético-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à 

saúde da pessoa, família e coletividade poderá ser apenado com 

a) censura e suspensão do exercício profissional. 

b) advertência verbal e multa. 

c) multa e suspensão do exercício profissional. 

d) advertência verbal e censura. 
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13. (Residência/SES-GO/2021) Dentre as estratégias para o cuidado da pessoa com hipertensão arterial 

sistêmica está a realização da consulta de enfermagem que deve ser executada seguindo seis etapas 

sequenciais e interrelacionadas, que são: 

a) exame físico, histórico, planejamento da assistência, avaliação do processo de cuidado, diagnóstico das 

necessidades de cuidado e implementação da assistência. 

b) diagnóstico das necessidades de cuidado, histórico, avaliação do processo de cuidado, exame físico, 

implementação da assistência e planejamento da assistência. 

c) avaliação do processo de cuidado, diagnóstico das necessidades de cuidado, exame físico, 

planejamento da assistência, histórico e implementação da assistência. 

tórico, exame físico, diagnóstico das necessidades de cuidado, planejamento da assistência, 

implementação da assistência e avaliação do processo de cuidado. 

 

14. (Residência/SES-GO/2021) O sucesso da administração dos serviços de enfermagem requer do 

enfermeiro conhecimento, habilidades e atitudes. Dentre as habilidades, a tomada de decisões ocupa um 

espaço importante nesse campo e pode ser adquirida por meio da utilização dos modelos administrativos 

para esse fim. O modelo sugerido pela Decision-making-confidence.com (2006-2013) inclui, 

sequencialmente, as etapas: 

a) pesquisar e identificar as alternativas possíveis, determinar a decisão e o resultado almejado, avaliar os 

resultados, comparar e contestar as alternativas e suas consequências, implementar um plano de ação e 

tomar uma decisão. 

b) determinar a decisão e o resultado almejado, pesquisar e identificar as alternativas possíveis, comparar 

e contestar as alternativas e suas consequências, tomar uma decisão, implementar um plano de ação e 

avaliar os resultados. 

c) tomar uma decisão, avaliar os resultados, comparar e contestar as alternativas e suas consequências, 

implementar um plano de ação, pesquisar e identificar as alternativas possíveis e determinar a decisão e 

o resultado almejado. 

d) implementar um plano de ação, pesquisar e identificar as alternativas possíveis, determinar a decisão 

e o resultado almejado, comparar e contestar as alternativas e suas consequências, avaliar os resultados 

e tomar uma decisão. 

 

15. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

A administração de fármacos é uma das maiores responsabilidades da equipe de enfermagem, devendo 

ser realizada de modo adequado e seguro. A via de administração intravenosa consiste na administração 

de fluidos diretamente na corrente sanguínea e, para obter o efeito terapêutico desejado, faz-se 

necessário a utilização de dispositivo de acesso intravenoso adequado a cada caso. Neste contexto, tem-

se que os dispositivos de acesso central, ou seja, os cateteres de demora, são 

a) inseridos nas veias de tamanho intermediário e introduzidos até uma veia central e utilizados quando 

não há necessidade de infusão de fluidos por um longo período de tempo. 

b) utilizados quando o paciente precisa de infusão contínua de grandes volumes de fluídos e devem ser 

trocados a cada 24 horas para evitar infecção e flebite. 

c) utilizados quando se deseja manter a infusão por duas a cinco semanas, sendo inseridos nas veias de 

pequeno calibre das mãos e do antebraço. 

d) inseridos nos vasos de tamanho intermediários e introduzidos até as veias centrais para uma maior 

mistura com grandes volumes de sangue. 
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16. (Residência/SES-GO/2021) O uso terapêutico de medicamentos pode estar associado a erros de 

prescrição, dispensação e administração das drogas. Dentre as estratégias existentes para a prevenção 

desses eventos adversos está a observância, por parte dos profissionais, dos nove certos da administração 

de medicamentos, que consiste em verificar, antes da administração dos mesmos, a medicação certa, o 

paciente certo, a dose certa, a via certa, o horário certo, bem como 

a) o registro certo, a ação certa, a forma farmacêutica certa e o monitoramento certo. 

b) a indicação certa, o local certo, a prescrição certa e a velocidade de infusão certa. 

c) o monitoramento certo, o local certo, a ação certa e a velocidade de infusão certa. 

d) a prescrição certa, o registro certo, a indicação certa e a forma farmacêutica certa. 

 

17. (Residência/SES-GO/2021) As queimaduras são lesões decorrentes de agentes capazes de produzir 

calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser 

classificados como queimaduras de primeiro, de segundo ou de terceiro graus. A queimadura de segundo 

grau atinge a epiderme e parte da derme e as suas lesões têm como característica: 

a) descamar entre quatro a seis dias. 

b) possuir textura coreácea. 

c) cicatrizar entre sete e vinte e um dias. 

d) apresentar placas esbranquiçadas ou escuras. 

 

18. (Residência/SES-GO/2021) De acordo com os protocolos de intervenção para o suporte básico de 

vida, durante a assistência ao paciente adulto em parada cardiorrespiratória e ressuscitação 

cardiopulmonar pode ser necessário realizar compressões torácicas e insuflações pulmonares. Para a 

execução eficiente e de boa qualidade desses procedimentos, o profissional de saúde do serviço de 

atendimento móvel de urgência (SAMU 192) deve saber que: 

a) após o início das compressões torácicas, essas não devem ser interrompidas e, para minimizar as 

interrupções, é recomendado alternar os profissionais que as aplicam a cada cinco minutos. 

b) as compressões torácicas devem ser realizadas numa frequência de 100 a 120 repetições por minuto, 

com as mãos entrelaçadas executando a depressão do tórax em 5 a 6 cm. 

c) durante as insuflações pulmonares, o profissional deve manter visível a elevação do tórax, devendo 

estas serem interrompidas ao se verificar a necessidade de utilização do desfribilador externo automático 

(DEA). 

d) as insuflações pulmonares devem ser realizadas a cada dez a 15 segundos, numa frequência de dez a 

20 repetições por minuto, com duração de, no máximo três segundos. 

 

19. (Residência/SES-GO/2021) Conforme o protocolo de intervenção para o suporte avançado de vida, 

ao se realizar avaliação primária do sistema respiratório em paciente com suspeita de trauma, o 

enfermeiro deve, dentre outras ações, avaliar o posicionamento da traqueia e a presença ou não de 

turgência jugular, além de  

a) aferir pressão arterial precocemente; considerar a necessidade de ventilação assistida por meio de 

bolsa-valva-máscara com reservatório, caso a frequência respiratória seja inferior a 15 mrm; verificar 

pulso e, em casos de pulso radial ausente e pulso central presente, iniciar as manobras do protocolo de 

choque. 

b) controlar sangramentos externos com compressão direta da lesão e/ou torniquete; avaliar o 

reenchimento capilar; verificar oximetria e, se SatO2 < 90%, iniciar oxigenoterapia por máscara facial com 

oxigênio de 2 a 5 L/min. 

c) avaliar a responsividade do paciente e executar simultaneamente a estabilização manual da coluna 

cervical; manter as vias aéreas pérvias por meio de manobras de abertura das vias aéreas para o trauma; 
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retirar secreções e corpo(s) estranho(s) da cavidade oral e considerar a necessidade do uso de cânula oro 

ou nasofaríngea. 

d) expor o tórax e avaliar a ventilação; avaliar a simetria na expansão torácica; observar presença de sinais 

de esforço respiratório ou uso de musculatura acessória; avaliar a presença de lesões abertas ou fechadas 

no tórax e, em casos de ventilação normal, realizar palpação e ausculta torácica. 

 

20. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

“Na atenção à saúde, a segurança do paciente, definida como a redução do risco de danos desnecessários 

até um mínimo aceitável, é um princípio básico e um requisito para a qualidade do cuidado. Nessa 

perspectiva, é necessário prevenir a ocorrência de qualquer incidente durante a prestação de assistência 

ao paciente. As úlceras por pressão (UPs) constituem um dos principais eventos adversos encontrados em 

serviços e instituições de atenção à saúde e, em associação com outras causas, podem contribuir para a 

morte do paciente, sendo assim imprescindível conhecer os fatores de risco intrínsecos, extrínsecos e de 

exacerbação para essa ocorrência.” São considerados fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento 

de UPs a 

a) umidade da pele, os medicamentos e a história prévia de UPs. 

b) fricção, a história prévia de UPs e o cisalhamento. 

c) fricção, a pressão e o cisalhamento. 

d) umidade da pele, a pressão e os medicamentos. 

 

21. (Residência/SES-GO/2021) A úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e ou tecido subjacente, 

normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta 

e forças de torção. Ao tratar essa ferida, o desbridamento pode ser indicado. Quanto a esse procedimento 

tem-se que: 

a) o cortante conservador é contraindicado para os pacientes em terapia anticoagulante e com problemas 

de hemorragias. 

b) é contraindicado desbridar o leito da ferida quando houver suspeita ou confirmação da presença de 

biofilme. 

c) o método de desbridamento cirúrgico cortante é contraindicado no tratamento das úlceras por pressão 

classificadas em grau III. 

d) os métodos de desbridamento mecânico e autolítico são utilizados quando existir necessidade urgente 

de drenagem ou remoção de tecido desvitalizado. 

 

22. (Residência/SES-GO/2021) Durante o ciclo gravídico puerperal, a avaliação do risco gestacional deve 

ser criteriosamente realizada pela equipe da atenção básica. Neste contexto, são considerados fatores de 

risco indicativos de encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto risco quando esta apresentar, 

dentre outros, 

a) infecção urinária e cirurgia uterina anterior. 

b) gemelaridade e diabetes mellitus gestacional. 

c) distúrbios hipertensivos da gestação e situação familiar insegura. 

d) citomegalovirose em gestações anteriores e obesidade mórbida. 

 

23. (Residência/SES-GO/2021) A maioria das crianças nasce com boa vitalidade, entretanto, manobras de 

reanimação podem ser necessárias de maneira inesperada. A determinação desta necessidade e a análise 

da eficácia deste procedimento dependem da avaliação 

a) da coloração da pele e mucosas e do tônus muscular. 

b) da respiração e da coloração da pele e mucosas. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

199 

c) da frequência cardíaca e da respiração. 

d) do tônus muscular e da frequência cardíaca. 

 

24. (Residência/SES-GO/2021) De acordo com o calendário nacional de vacinação (2020), o esquema 

básico de imunização com a vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) prevê a administração de 

a) uma dose ao nascer, nas primeiras 24 horas; outras duas doses, aos dois e quatro meses de vida e um 

reforço aos 12 meses de idade. 

b) duas doses, aos três e cinco meses de vida, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias 

e um reforço aos 24 meses de idade. 

c) duas doses, aos dois e quatro meses de vida, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 

dias e um reforço aos 12 meses de idade. 

d) uma dose ao nascer, nas primeiras 12 horas; outras duas doses, aos três e cinco meses de idade e um 

reforço aos 24 meses de idade. 

 

25. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

“As iniquidades em saúde causam sofrimento desnecessário e são fruto de condições sociais adversas ou 

de políticas públicas equivocadas. Refletem as disparidades de renda e riqueza, como também diferenças 

nas oportunidades dadas aos indivíduos com base em fatores como etnia, raça, classe, gênero, nível 

educacional, deficiências, orientação sexual e localização geográfica.” Essas diferenças nas oportunidades 

produzem graves consequências e representam uma forma de impacto denominada de 

a) condicionantes culturais da saúde. 

b) disparidades evitáveis da saúde. 

c) desigualdades socioculturais da saúde. 

d) determinantes sociais da saúde. 

 

26. (Residência/SES-GO/2021) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratificou o compromisso 

do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde e aponta a 

necessidade de articulação com outras políticas públicas com o imperativo da participação dos  

a) usuários e dos profissionais da saúde, em virtude da necessidade de formação de vínculo entre esses 

atores durante o planejamento, execução e controle das ações propostas. 

b) gestores do SUS e do controle social, em virtude da obrigatoriedade de se manter transparência nos 

processos de discussão dos problemas e encaminhamento das soluções. 

c) movimentos populares e da sociedade, em virtude da impossibilidade de que o setor sanitário responda 

sozinho ao enfrentamento dos determinantes e condicionantes da saúde. 

d) representantes da comunidade e dos conselhos locais, em virtude do conhecimento que os mesmos 

possuem quanto à realidade local e necessidades prioritárias da população. 

 

27. (Residência/SES-GO/2021) Leia o texto a seguir. 

“De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, a família é considerada como um 

importante espaço de provimento do cuidado com a pessoa em sofrimento psíquico. No entanto, pela 

complexidade do cuidado doméstico a essa população, considerar a família como protagonista do cuidado 

reabilitador é um verdadeiro desafio para os profissionais de saúde, tornando necessária a utilização de 

ferramentas adequadas para esse tipo de trabalho.” Entre as ferramentas indicadas para facilitar a 

execução do trabalho com a família está o ecomapa familiar que: 

a) identifica os padrões organizacionais familiares e a natureza de suas relações com o meio, mostrando 

o equilíbrio entre as necessidades e os recursos da família. 
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b) objetiva realizar a caracterização do sistema familiar, ou seja, da estrutura, do desenvolvimento e 

funcionamento da família, bem como do seu estado de saúde. 

c) consiste na representação gráfica de, no mínimo, três gerações da família, para identificar as relações 

e ligações dentro do sistema multigeracional familiar. 

d) busca compreender o funcionamento da família, estudando suas relações de poder, comunicação e 

afeto para solucionar as situações que provocam crises familiares. 
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RESMULTI - CE/2020 
 

1. (RESMULTI-CE/2020) Paciente internado na clínica médica para tratamento de doença cardíaca relatou 

dor precordial e em seguida apresentou perda da consciência com ausência de pulso central. Ao monitor, 

apresentava taquicardia ventricular sem pulso. Segundo as diretrizes mais atuais da American Heart 

Association, quais seriam as condutas recomendadas para reanimação cardiopulmonar nessa situação? 

a) Aplicar desfibrilação imediatamente e continuar a reanimação manual com compressões e ventilações 

numa relação de 30:2, administrar vasopressina e monitorar resposta. 

b) Iniciar imediatamente as manobras de reanimação com compressões torácicas e ventilações, não 

perder tempo com desfibrilação (ritmo não chocável), administrar epinefrina. 

c) Iniciar imediatamente as manobras de reanimação com compressões torácicas numa frequência de 30 

compressões e 2 ventilações, aplicar desfibrilação precoce, administrar epinefrina e considerar via aérea 

avançada. 

d) Iniciar as manobras de reanimação com compressões torácicas numa frequência de 30 compressões e 

uma ventilação a cada 6 segundos, aplicar desfibrilação e administrar adrenalina. 

 

2. (RESMULTI-CE/2020) A enfermeira de uma unidade de pronto-atendimento recebe em seu plantão um 

paciente jovem, vítima de queimadura térmica extensa em região posterior do tronco, apresentando-se 

consciente e com sinais vitais estáveis. Que cuidados iniciais com as lesões são apropriados? 

a) Massagear o local com solução mentolada analgésica. 

b) Realizar a limpeza da lesão com solução antisséptica iodada. 

c) Proceder com irrigação da lesão com solução fisiológica a 0,9% ou água gelada. 

d) Retirar roupas, cortando-as com tesoura, tendo cautela com as regiões de tecido aderido à pele. 

 

3. (RESMULTI-CE/2020) Conforme Ministério da Saúde, qual faixa etária e periodicidade recomendadas 

para rastreamento do câncer de mama por mamografia? 

a) Entre 40 a 59 anos, a cada ano. 

b) Entre 50 a 69 anos, a cada ano. 

c) Entre 40 a 59 anos, a cada dois anos. 

d) Entre 50 a 69 anos, a cada dois anos. 

 

4. (RESMULTI-CE/2020) Durante uma consulta de pré-natal, a enfermeira procede com avaliação de uma 

gestante de 20 anos, com 27 semanas de idade gestacional, antecedentes obstétricos de abortamentos 

de repetição, apresentando dislipidemia e crescimento fetal inferior ao previsto. Ao verificar o resultado 

do teste oral de tolerância à glicose, identificou a presença de diabetes mellitus gestacional (DMG). Quais 

dos fatores acima descritos aumentam o risco para DMG? 

a) Dislipidemia. 

b) Idade da gestante. 

c) Abortamentos de repetição. 

d) Crescimento fetal inferior ao previsto. 

 

5. (RESMULTI-CE/2020) Paciente deu entrada na emergência no dia 11/11/19, G3P1A1, Idade Gestacional 

pelo Ultrassom (US) do dia 05/06/19 com 7 semanas e 2 dias, refere dor pélvica (baixo ventre) de forma 

contínua e gradativa. Ao exame obstétrico: colo fechado, dinâmica uterina ausente; BCF: 144 bpm; bolsa 

integra. Ao US na maternidade, líquido amniótico normal, comprimento do colo maior que 30 mm, 

placenta de inserção e grau maturação normal. Relata ter realizado 4 consultas de Pré-natal, mas não 
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conseguiu realizar os exames laboratoriais. Diante da situação podemos configurar como correta, pois 

trata-se possivelmente de: 

a) Infecção urinária não tratada e com ameaça de aborto, devendo fazer uso de progesterona, nifedipina 

e repouso absoluto. 

b) Trabalho de Parto a termo com a necessidade de indução com Misoprotol 25 mcg para 

amadurecimento da cérvice, quando o Bishop for maior ou igual a 7, uso da ocitocina. 

c) Trabalho de Parto Prematuro com necessidade de indução com Nifedipina 20 mg, 4 doses de ataque e 

1 comprimido de 8 em 8 horas por 72 horas, repouso absoluto. 

d) Infecção do trato urinário que poderá predispor ao trabalho de parto prematuro; tratar processo 

infeccioso com antiobiótico, realizar e repetir urinocultura e observar/acompanhar pré-natal. 

 

6. (RESMULTI-CE/2020) Paciente M.L.M., 28 anos, deu à luz, por parto vaginal, a recém-nascido hígido, 

com 3.970g. No pós-parto imediato evoluiu sem intercorrências, realizado conduta ativa no delivramento 

que foi em Baudeloche Duncan (BD), sem revisão do canal de parto e com profilaxia de Hemorragia Pós-

Parto (HPP). Logo em seguida foi transferida para alojamento conjunto e sem a presença do 

acompanhante. Na quarta hora após o parto, refere mal-estar, sonolência e a mesma pede para avisar a 

enfermeira. No mesmo tempo a enfermeira chega a enfermaria e a puérpera estava desacordada, 

hipocorada, taquisfigmia, PA: 60/40 mmHg ao examinar o Sangramento Transvaginal (STV) com grande 

quantidade de perda sanguínea. Na palpação abdominal: presença de globo de pinard. Realizado a prova 

do Coágulo, que foi positiva em 10 minutos, Plaquetas 250.000 mm3. De acordo com o relato citado, 

assinale a alternativa correta acerca da possível causa da HPP e qual a conduta a ser tomada nesses casos. 

a) Sangramento pós-parto controlado com administração de 2 ampolas de ocitocina IM; hidratação 

venosa; observar STV; massagem vigorosa no fundo uterino; oxigênio 3L. 

b) Atonia uterina; dois acessos venosos calibrosos para infusão de ocitocina diluída em SF 0,9%; massagem 

vigorosa no fundo uterino; ácido tranexâmico; uso de misoprotol 500-1000 mcg VR e observar STV. 

c) Laceração de parto e possíveis restos placentários; dois acessos calibrosos para 

hidratação/uterotônico/ácido tranexâmico; massagem vigorosa no fundo uterino; oxigênio 3L; 

encaminhar centro cirúrgico para revisão do canal de parto. 

d) Coagulopatia; Posicionar em trendelemburg; Instalar sonda vesical de demora; dois acessos venosos 

calibrosos para infusão de ocitocina diluída em SF 0,9%; massagem vigorosa no fundo uterino; ácido 

tranexâmico; uso de misoprotol 400 mcg VR e observar STV. 

 

7. (RESMULTI-CE/2020) A parturiente tem seu trabalho de parto acompanhado com seguinte partograma, 

pois esta ferramenta permite acompanhar a evolução do trabalho de parto, sendo o principal objetivo 

deste instrumento a não utilização de intervenções desnecessárias. O Sistema Único de Saúde somente 

efetiva o incentivo financeiro relacionado ao parto normal se houver a presença e preenchimento deste 

instrumento. Analise o Partograma abaixo e assinale a alternativa acerca do diagnóstico correto. 

a) Parada de Secundária da dilatação.   

b) Período pélvico prolongado. 

c) Trabalho de Parto eutócico. 

 d) Parto Taquitócico. 

 

8. (RESMULTI-CE/2020) A ruptura prematura de membranas (RPM) é uma complicação da gestação 

associada ao parto pré-termo. Tanto a RPM quanto a prematuridade estão associados a um maior risco 

de transmissão vertical (TV) do vírus da Imunodeficiência adquirida (HIV). Associada a um período de 

latência (sem trabalho de parto) longo, que pode durar até algumas semanas. Na ausência de 
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corioamnionite e sofrimento fetal, recomenda-se medida semiconservadora, com observação e utilização 

de medicamentos que melhorem o prognóstico materno e perinatal. (BRASIL, 2019). Quanto ao manejo 

do trabalho de parto de uma gestante portadora do HIV é correto afirmar que: 

a) Caso as condições do colo do útero sejam favoráveis e a gestante estiver em uso de terapia anti 

retroviral (TARV), com carga viral (CV-HIV) indetectável e apresentação cefálica, a via de parto deve ser a 

cesariana. 

b) Como regra geral, se o TPP ocorrer antes de 34 semanas, a conduta resolutiva parece ser a mais 

adequada, em razão dos maiores riscos do HIV do que da prematuridade para o RN, sendo a indução do 

parto uma possibilidade. 

c) No caso de TPP em que se decida pela conduta expectante, recomenda-se escolher a via de parto com 

base na CV-HIV materna e em indicações obstétricas, com infusão de AZT intravenoso, evitando-se 

trabalho de parto prolongado em virtude do maior risco de TV do HIV. 

d) A presença de infecção pelo HIV não interfere no manejo do trabalho de parto prematuro (TPP). É 

preciso avaliar: (i) os possíveis fatores desencadeantes do TPP, como anemia, infecção urinária e outras 

doenças maternas, principalmente as infecções cérvico-vaginais, e (ii) o bem-estar fetal. 

 

9. (RESMULTI-CE/2020) Paciente M.L.R, 15 anos, G1 P0 A0, teve um abortamento espontâneo e foi a 

maternidade que indicou a necessidade de realizar uma curetagem por conta de possíveis restos ovulares. 

Durante seu internamento, a mesma manifestou o desejo de utilizar algum método que pudesse evitar 

uma futura gestação. Não relata problemas de saúde. Qual método para o planejamento familiar poderia 

ser ofertado a esta paciente? 

a) Implante não seria aconselhado por conta da idade, por não ser indicado nem para adolescentes e nem 

mulheres acima dos 40 anos; e nem para quem acaba de ter um aborto espontâneo ou induzido, ou uma 

gravidez ectópica. 

b) Para que esta adolescente possa começar a utilizar implante é necessário fazer um exame pélvico, 

exames de sangue (teste de Gravidez) e estar em dia com seu teste preventivo para câncer cervical e 

exame das mamas. 

c) No caso de adolescente que tenha acabado de passar por um aborto espontâneo ou induzido (se não 

houver evidência de infecção) é indicado, pois estudos constataram que o Dispositivo Intra Uterino (DIU) 

TCu-380ª é eficaz por 12 anos. Entretanto, o TCu-380A indica, em seu rótulo, validade por até 10 anos de 

uso. 

d) Caso esta mulher desenvolva AIDS durante o tempo em que esteja utilizando um DIU, o mesmo precisa 

ser removido imediatamente. O DIU pode ser a qualquer momento até 72 horas depois de dar à luz 

(exigirá um profissional com treinamento específico em inserção pós-parto). 

 

10. (RESMULTI-CE/2020/Atualizada) Um recém-nascido a termo é avaliado pelo enfermeiro do 

alojamento conjunto, que procede com as informações à equipe para realização da triagem neonatal, 

conhecida como “teste do pezinho”. São orientações pertinentes sobre esta ferramenta de prevenção a 

saúde, de acordo com o Manual Técnico de Triagem Neonatal Biológica do Ministério da Saúde (2016) e 

com a Lei nº 14.154/2021: 

a) O teste deve ser realizado até o 10º dia de vida do bebê. 

b) O teste possibilita a identificação precoce de doenças infecciosas, metabólicas, genéticas, enzimáticas, 

endocrinológicas. E com a Lei nº 14.154/2021 o exame passará a alcançar 14 grupos de doenças, e essa 

medida será implementada por escalas, em prazo a ser regulamentado pelo Ministério da Saúde.   

c) O teste do pezinho será ampliado, conforme a Lei nº 14.154 sancionada em 2021, então além das seis 

doenças que são feitas no teste atual, na primeira etapa de implementação, também incluirá os 
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diagnósticos para toxoplasmose congênita. Nas etapas subsequentes serão incluídas as testagens para 

outras doenças, entre elas, galactosemias e atrofia muscular espinhal. 

d) As amostras residuais de sangue seco não podem ser descartadas em lixo comum, sendo consideradas 

material biológico com necessidades de descarte especial. 

 

11. (RESMULTI-CE/2020) Na assistência de enfermagem ao paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC), qual o principal cuidado de enfermagem para prevenção de exacerbação da doença? 

a) Espirometria. 

b) Oxigenoterapia. 

c) Fisioterapia respiratória. 

d) Vacinação para influenza e pneumococo. 

 

12. (RESMULTI-CE/2020) Uma usuária de uma unidade de atenção primária à saúde comparece à sala de 

vacinação com o calendário vacinal de sua filha, de 6 meses e 15 dias de idade, atrasado para a segunda 

dose da vacina oral rotavírus humana (VORH). No que tange ao manejo do calendário vacinal da VORH, 

qual a conduta mais apropriada pela enfermeira? 

a) Proceder com administração da segunda dose, desde que se mantenha intervalo mínimo de 30 dias 

entre as duas doses. 

b) Proceder com administração da segunda dose, desde que se mantenha intervalo mínimo de 60 dias 

entre as duas doses. 

c) Não administrar a segunda dose, uma vez que a segunda dose da VORH só deve ser administrada até 

os 4 meses e 29 dias de idade. 

d) Não administrar a segunda dose, uma vez que a segunda dose da VORH só deve ser administrada até 

os 5 meses e 29 dias de idade. 

 

13. (RESMULTI-CE/2020) Um paciente idoso busca atendimento em serviço de saúde com queixa de perda 

de memória, bem como declínio cognitivo. O enfermeiro da unidade realiza o Mini-Exame do Estado 

Mental (MEEM). Que conhecimentos são necessários sobre o MEEM para sua correta aplicação? 

a) Por sofrer grande influência da escolaridade, sua aplicação em indivíduos analfabetos é contraindicada. 

b) Deve-se utilizar valores de corte diferentes para pontuação, de acordo com a idade do indivíduo 

avaliado. 

c) É um instrumento de triagem cognitiva, simples e de fácil aplicação, sendo utilizado para diagnóstico 

de síndromes demenciais específicas. 

d) Avalia orientação temporal e espacial, memória de curto prazo, função executiva, cálculo, praxia, 

habilidades de linguagem e visuoespaciais. 

 

14. (RESMULTI-CE/2020) A insuficiência cardíaca (IC) é um problema epidêmico em progressão e 

caracteriza-se pelo suprimento ineficiente de sangue do coração para circulação nos tecidos em 

decorrência de injúria funcional ou estrutural do enchimento ventricular ou da ejeção do sangue. Assinale 

a opção que apresenta um sintoma típico desta patologia. 

a) Angina.        

b) Letargia.         

c) Dispneia.         

d) Bradicardia. 
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15. (RESMULTI-CE/2020) As dislipidemias representam importante fator de risco cardiovascular, sendo 

que a lipoproteína de baixa densidade colesterol (LDL-c) é o mais relevante fator de risco modificável para 

Doença Arterial Coronariana. Qual das medicações é indicada no tratamento da hipercolesterolemia? 

a) Atenolol.       

b) Sinvastatina.          

c) Metformina.           

d) Ácido acetilsalicílico (AAS). 

 

16. (RESMULTI-CE/2020) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 

caracterizada pela presença de limitação crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Esta 

condição clínica deve ser pesquisada em todo paciente que apresente os seguintes sinais/sintomas 

cardinais: 

a) ortopneia, tosse e fadiga. 

b) dispneia, tosse e/ou expectoração. 

c) persistência de tosse por mais de 3 semanas, febre e expectoração. 

d) dispneia paroxística noturna, história de tabagismo e tosse produtiva. 

 

17. (RESMULTI-CE/2020) Um enfermeiro atende em unidade de emergência uma paciente vítima de 

acidente vascular cerebral (AVC) em janela terapêutica para trombólise, havendo, porém, contraindicação 

para tal procedimento. Consiste em contraindicação para trombólise no paciente com AVC: 

a) Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 12 meses. 

b) AVC isquêmico prévio ou traumatismo cranioencefálico grave nos últimos 3 meses. 

c) Uso de varfarina com tempo de protrombina (TP) com razão normalizada internacional (RNI) < 1,5. 

d) Pressão arterial (PA) sistólica ≥ 165mmHg ou PA diastólica ≥ 90mmHg (em 2 ocasiões, com 10 minutos 

de intervalo) refratária ao tratamento anti-hipertensivo. 

 

18. (RESMULTI-CE/2020) Paciente de 68 anos com quadro clínico de cefaleia e fraqueza muscular súbitas, 

além de dificuldade repentina para falar, foi admitido em unidade neurológica e realizou tomografia de 

crânio, confirmando hipótese diagnóstica de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi), sendo 

submetido ao tratamento trombolítico intravenoso com ativador do plasminogênio tecidual (rTPA). Qual 

dos cuidados é recomendado após o tratamento trombolítico intravenoso? 

a) Realizar cateterização arterial ou punção venosa profunda somente após 24 horas da administração do 

rTPA. 

b) Administrar antiagregante plaquetário ou anticoagulante nas primeiras 24 horas após administração 

do rTPA. 

c) Introduzir sonda nasogástrica ou nasoenteral nas primeiras 24 horas após administração do rTPA. 

d) Realizar cateterismo vesical de demora nos primeiros 30 minutos da terapia trombolítica. 

 

19. (RESMULTI-CE/2020) Uma enfermeira realiza consulta à idosa hipertensa, obesa, portadora de 

hipotireoidismo e doença renal crônica (DRC), apresentando taxa de filtração glomerular de 41 

ml/min/1,73m². No que se refere à DRC, qual estágio da doença e quais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento foram identificados? 

a) 3A, sexo, idade, hipertensão.    

b) 3A, hipotireoidismo, idade, obesidade. 

c) 3B, hipotireoidismo, sexo, obesidade. 

 d) 3B, idade, hipertensão e obesidade. 
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20. (RESMULTI-CE/2020) O enfermeiro da atenção básica realiza avaliação dos pés de usuário com 

diabetes mellitus tipo 2, identificando alterações de sensibilidade e deformidades ósseas, que indicam 

risco aumentado para ulceração. Que cuidados com os pés o enfermeiro deve orientar ao paciente em 

seu cotidiano? 

a) Aplicar emplastros para a remoção de calos. 

b) Proceder com o corte das unhas em linha reta. 

c) Realizar a hidratação diária dos pés e dos espaços interdigitais. 

d) Utilizar alicates para remoção da onicocriptose (unha encravada). 

 

21. (RESMULTI-CE/2020) Em unidade de terapia intensiva, um enfermeiro avalia uma paciente idosa com 

lesão por pressão estágio 3 em região trocantérica direita, cavitária, com presença de tecido desvitalizado, 

exsudato abundante, sem sinais de infecção. Qual a cobertura mais indicada para a lesão? 

a) Hidrogel. 

b) Placa de hidrocoloide. 

c) Alginato de cálcio em fibra. 

d) Espuma de poliuretano com prata. 

 

22. (RESMULTI-CE/2020) É correto afirmar-se sobre o tratamento de pacientes com câncer: 

a) A cirurgia do câncer pode ser diagnóstica, método primário de tratamento, profilática, paliativa e/ou 

reconstrutora. 

b) A quimioterapia é usada principalmente para tratar lesões que sejam localizadas e passíveis de cirurgia 

ou radiação. 

c) A radiação utilizada na radioterapia é utilizada para curar o câncer ou para controlá-lo e não pode ser 

utilizada de maneira profilática. 

d) O transplante de medula óssea é o tratamento primeiramente indicado para tratamento de cânceres 

hematológicos e para os tumores sólidos. 

 

23. (RESMULTI-CE/2020) Uma paciente procurou o posto de saúde com queixa de pele avermelhada e 

infiltrada, olhos secos, madarose, nariz congesto, mãos e pés edemaciados com alteração na coloração e 

formigamento. Frente ao caso apresentado, o profissional deve: 

a) Aguardar a baciloscopia para confirmação do diagnóstico de hanseníase e estabelecimento do 

tratamento mais adequado. 

b) Realizar notificação semanal do caso confirmado, utilizando a ficha de Notificação/ Investigação do 

Sistema de Informação de Agravo de Notificação - SINAN. 

c) Orientar o tratamento para hanseníase multibacilar, que consiste em dose mensal supervisionada de 

rifampicina e dose diária de dapsona por seis meses. 

d) Realizar anamnese, avaliação dermatoneurológica e vacinação precoce com BCG para os todos os 

contatos do caso, independentemente da manifestação de sinais ou sintomas no momento da avaliação. 

 

24. (RESMULTI-CE/2020) Nesse último mês de outubro, o Ministério da Saúde lançou uma campanha 

exclusiva para prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) direcionada para adultos 

jovens com idade entre 15 e 29 anos, com o objetivo de aumentar a reflexão sobre a importância do uso 

de preservativos. As principais doenças abordadas na campanha são herpes genital, sífilis, gonorreia, HIV, 

HPV, hepatites virais B e C, cancro mole e clamídia. Diante disso, assinale a alternativa correta acerca das 

IST. 
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a) As gestantes portadoras de herpes simples apresentam maior risco de complicações fetais e neonatais, 

principalmente quando a infecção ocorre no início da gestação. 

b) A transmissão sexual do HCV é mais frequente que a transmissão da infecção pelo HBV, ocorrendo em 

pessoas com múltiplas parcerias sexuais, que têm relações sem uso de preservativo e que já possuem 

outras infecções de transmissão sexual. 

c) O período de incubação da sífilis primária, também conhecida como “cancro duro”, tem duração em 

média de 10 a 30 dias. A primeira manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre 

no local de entrada da bactéria, indolor, com base endurecida e fundo limpo com baixa quantidade de 

treponemas. 

d) As infecções causadas por C. trachomatis e N. gonorrhoeae em mulheres geralmente não produzem 

corrimento vaginal; contudo, se ao exame especular for detectada a presença de muco-pus cervical, teste 

do cotonete positivo ou friabilidade do colo, a paciente deve ser tratada para gonorreia e clamídia, visto 

que esses são os agentes etiológicos mais frequentes da cervicite mucopurulenta ou endocervicite. 

 

25. (RESMULTI-CE/2020) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) de caráter sistêmico, 

curável e exclusiva do ser humano. É causada pelo Treponema Pallidum, uma bactéria Gram-negativa do 

grupo das espiroquetas, descoberta em 1905. Os profissionais de saúde devem estar aptos a identificar 

as manifestações clínicas e classificar os estágios da sífilis, assim como interpretar os resultados dos testes 

que desempenham função importante no controle do agravo, permitindo a definição do diagnóstico e o 

monitoramento da resposta terapêutica. (BRASIL, 2019). Sobre a sífilis é correto afirmar: 

a) A transmissão da sífilis ocorre exclusivamente por via sexual e vertical. 

b) A transmissão vertical acontece mais frequentemente intraútero, embora também possa ocorrer 

durante a passagem do feto pelo canal do parto, se houver a presença de lesão ativa. 

c) A sífilis congênita não é passível de prevenção, mesmo que a gestante faça uso do antibiótico adequado, 

visto que, o tratamento realizado durante a gravidez apenas reduz a quantidade de espiroquetas, exigindo 

assim o tratamento do recém-nascido. 

d) Quanto aos testes diagnósticos da sífilis temos: testes treponêmicos: que detectam os anticorpos não 

específicos que são liberados pelas células danificadas em decorrência da sífilis e devem ser dados em 

fração (1:4, 1:8, 1:16) e os testes não-treponêmicos que detectam anticorpos específicos produzidos 

contra os antígenos do Treponema pallidum. 

 

26. (RESMULTI-CE/2020) A ocorrência de pneumonia relacionada à assistência à saúde envolve a 

interação entre patógeno, hospedeiro e variáveis epidemiológicas que facilitam esta dinâmica. Vários 

mecanismos contribuem para a ocorrência destas infecções, que podem atingir alta taxa de mortalidade. 

Qual cuidado está direcionado para prevenção de pneumonia relacionada à assistência à saúde? 

a) Manter decúbito abaixo de 30 graus. 

b) Uso de ventilação mecânica não-invasiva. 

c) Retardar o desmame da ventilação mecânica. 

d) Evitar aspiração subglótica rotineira visando minimizar traumas. 

 
27. (RESMULTI-CE/2020) Paciente de 60 anos, portador de leucemia mieloide aguda (LMA), apresenta 
febre e infecção resultante da neutropenia, fraqueza e fadiga devido anemia, com tendência a 
sangramento como resultado da trombocitopenia. A proliferação das células leucêmicas nos órgãos levou 
a uma variedade de sintomas adicionais: dor no fígado e baço, que se encontram aumentados, hiperplasia 
das gengivas e dor nos ossos. Marque a alternativa correta para o cuidado de enfermagem prescrito para 
diminuir o risco de infecção e sangramento. 
a) Encorajar a tosse vigorosa. 
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b) Administrar injeções intramusculares. 
c) Usar somente escova de dentes de cerdas macias para cuidado oral. 
d) Permitir o uso de fio dental ou de limpadores de boca comerciais para cuidados oral. 
 
28. (RESMULTI-CE/2020) O enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva realiza cateterismo vesical 
de demora em um paciente da unidade. Que boa prática de enfermagem é prudente para a prevenção de 
infecção no cateterismo vesical de demora? 
a) Clampear o tubo de drenagem, evitando refluxo de urina para bexiga do paciente, se a bolsa coletora 
estiver acima do nível da bexiga do paciente. 
b) Proceder com a substituição periódica e de rotina do cateter vesical de demora, com vistas à prevenção 
de infecções. 
c) Esvaziar a bolsa coletora pelo menos a cada 12 horas, ou com mais frequência, se houver um grande 
débito urinário. 
d) Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano como rotina de prevenção de infecção. 
 
29. (RESMULTI-CE/2020) Os artigos ou produtos usados na assistência prestada aos pacientes são 
divididos em três categorias distintas, conforme seu grau de risco de infecção. Qual alternativa contém 
artigos semicríticos? 
a) Fios cirúrgicos e gazes.     
b) Circuitos respiratórios e endoscópios. 
c) Gorrote pneumático e espéculo vaginal. 
 d) Espéculo vaginal e caneta do eletrocautério. 
 
30. (RESMULTI-CE/2020) Os produtos para saúde podem ser classificados em críticos, semi-críticos e não 
críticos. Assinale a opção que apresenta relação correta. 
a) Produtos para saúde semi-crítico não entram em contato com o paciente. 
b) Produtos para saúde semi-críticos penetram a pele e mucosas adjacentes. 
c) Produtos para saúde não críticos entram em contato com mucosas íntegras colonizadas. 
d) Produtos para saúde críticos são utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e 
mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular. 
 
31. (RESMULTI-CE/2020) De acordo com a resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, os Centros de 
Material e Esterilização - CME dividem-se em CME Classe I e Classe II. A CME Classe I realiza o 
processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não 
complexa, passíveis de processamento. A CME II realiza o processamento de produtos para a saúde não-
críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. 
Sobre o CME Classe I, assinale a opção correta. 
a) Deve possuir barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos. 

b) Realiza processamento de produtos para saúde que possuam lúmem inferior a cinco milímetros. 

c) É obrigatória a separação física da área de recepção e limpeza dos produtos para saúde das demais 

áreas. 

d) O responsável pelo CME desta classe deve atuar exclusivamente nesta unidade durante sua jornada de 

trabalho. 

 

32. (RESMULTI-CE/2020) Com base na Lei Nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo 

Decreto Nº 94.406/87, o qual dispõe sobre o exercício da Enfermagem, são atividades privativas do 

enfermeiro: 

a) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem. 
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b) direção do órgão integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada. 

c) prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido. 

d) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde. 

 

33. (RESMULTI-CE/2020) Segundo a Resolução Nº 564/2017, do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), a qual aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, 

Obstetrizes e Parteiras, bem como aos atendentes de Enfermagem, faz parte dos deveres dos profissionais 

de enfermagem: 

a) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde 

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

enfermagem. 

b) É obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, de casos de 

violência contra: crianças e adolescentes; idosos; e pessoas incapacitadas, desde que haja autorização da 

vítima ou responsável. 

c) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, 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. 

d) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido 

praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha 

participação e/ou conhecimento prévio do fato. 

 

34. (RESMULTI-CE/2020) Paciente é admitido em Unidade de Pronto Atendimento com queixa de angina. 

Após a anamnese, exame físico e definição do diagnóstico de Enfermagem foi estabelecido pela equipe 

de Enfermagem a necessidade de cuidados cardíacos em fase aguda de acordo com o "Nursing 

Interventions Classification" (NIC). Assinale a opção que apresenta corretamente atividades da 

Intervenção: Cuidados cardíacos em fase aguda: 

a) Avaliar a dor no peito; Monitorar o ritmo e a frequência cardíacos; Encorajar expectativas realistas para 

o paciente e a família. 

b) Avaliar a dor no peito; Oferecer formas imediatas e contínuas de chamar o enfermeiro; Monitorar o 

ritmo e a frequência cardíacos. 

c) Monitorar a tolerância do paciente à atividade; Avaliar a dor no peito; Orientar o paciente e a família 

sobre os cuidados de acompanhamento. 

d) Orientar o paciente e a família sobre os cuidados de acompanhamento; Encorajar expectativas realistas 

para o paciente e a família; Avaliar a dor no peito. 

 

35. (RESMULTI-CE/2020) Paciente apresenta fraqueza, fadiga, palidez da pele (esclerótica e mucosa oral), 

além de taquicardia, tontura, ortopnenia e dispneia aos esforços. Com base nos sinais e sintomas, marque 

o diagnóstico de enfermagem CORRETO para o paciente. 

a) Perfusão tecidual alterada relacionada a um volume de sangue ou a um hematócrito alterado. 

b) Insuficiência cardíaca congestiva evidenciada por taquicardia e dispneia aos esforços. 

c) Nutrição adequada evidenciada pela ingesta de nutrientes essenciais. 

d) Tolerância à atividade relacionada à presença de fraqueza e fadiga. 
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36. (RESMULTI-CE/2020) Uma adolescente de 16 anos comparece à unidade de atenção primária à saúde. 

Durante a consulta, relata à enfermeira ter sido vítima de abuso sexual na escola. Qual a conduta 

profissional mais apropriada? 

a) Acolher a adolescente, salvaguardando sigilo, privacidade e confidencialidade da situação. 

b) Proceder com quebra do sigilo pela notificação ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da 

Juventude. 

c) Evitar a presença de outro profissional da saúde no atendimento, prevenindo situações que 

comprometam a conduta da enfermeira. 

d) Quebrar, compulsoriamente, o sigilo para pais ou responsáveis legais, para garantia dos cuidados 

necessários à saúde da adolescente. 

 

37. (RESMULTI-CE/2020) M.G.H., 70 anos, hipertensa há 5 anos, toma seus anti-hipertensivos de modo 

irregular e não segue as recomendações da equipe de saúde que a acompanha, mantendo seus hábitos 

de sedentarismo, etilismo, tabagismo e de consumo de alimentos ricos em sódio e gorduras. 

Considerando o caso exposto, o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) de Eugênio Vilaça e a 

atuação do enfermeiro na atenção primária, assinale a alternativa correta. 

a) O enfermeiro deve utilizar a tecnologia de gestão de caso, com alta concentração de cuidado 

profissional, em função da gravidade e da situação de saúde da paciente. 

b) Considerando que a paciente encontra-se no nível 2 do MACC, o caso requer uma alta concentração de 

cuidado profissional em detrimento do autocuidado apoiado. 

c) O enfermeiro deve lançar mão da tecnologia de gestão da condição de saúde, estabelecendo para a 

paciente intervenções tanto de autocuidado apoiado como de cuidado profissional. 

d) O enfermeiro deve implementar intervenções de promoção da saúde, atuando sobre os determinantes 

sociais intermediários, especialmente aqueles ligados às condições de vida, considerando que a paciente 

encontra-se no nível 1 do MACC. 

 

38. (RESMULTI-CE/2020) A Enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) elaborou um programa para 

otimizar as estratégias de promoção, prevenção e proteção da saúde, bem como o rastreio e controle de 

doenças prevalentes na comunidade do distrito em que atua. Considerando o modelo de Leavell e Clark 

(1976), como uma ação de prevenção primária a enfermeira propôs: 

a) Intensificar ações de combate aos criadouros domiciliares do aedes egypti. 

b) Iniciar um programa de atendimento interdisciplinar especializado, voltado para a reabilitação de 

idosos com sequelas decorrentes de AVC. 

c) Pactuar o referenciamento de mulheres acima de 50 anos ou de alto risco (história prévia ou familiar 

próxima de câncer de mama) para realização de mamografia. 

d) Ampliar as ações de busca ativa e realização de exame bacterioscópico de escarro entre pacientes 

sintomáticos respiratórios (tosse há mais de 3 semanas sem outra causa conhecida). 

 

 

 

 

 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

211 

USP/FUVEST/2020 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2. 

C.M.F., 25 anos apresenta atraso menstrual de 30 dias, aumento do volume das mamas, salivação 

excessiva e suspeita de que pode estar grávida. A data da última menstruação de C.M.F. foi 10/02/2019. 

 

1. (USP/FUVEST/2019) Essa paciente pode ter certeza da gravidez pela: 

a) mudança no apetite.    

b) saída de colostro pelo mamilo. 

c) constatação de saco gestacional na ultrassonografia. 

d) parede vaginal aumentada. 

e) sonolência excessiva. 

 

2. (USP/FUVEST/2019) Segundo os Cadernos de Atenção Básica, uma das formas de calcular a data 

provável do parto é seguir a Regra de Näegele. Com base no caso relatado, qual será a data provável do 

parto de C.M.F.? 

a) 21/11/2019.     

b) 10/12/2019. 

c) 20/11/2019. 

 d) 17/11/2019. 

e) 16/12/2019. 

 

3. (USP/FUVEST/2019) No puerpério, habitualmente as mulheres apresentam fissuras quando: 

a) a criança não consegue retirar leite suficiente da mama, acarretando agitação e choro do bebê. 

b) as mamas ficam doloridas, edemaciadas, com a pele brilhante e, às vezes, avermelhada. 

c) há um processo inflamatório ou infeccioso, habitualmente a partir da segunda semana após o parto. 

d) as mamas ficam flácidas e doloridas após as mamadas. 

e) a amamentação é praticada com o bebê posicionado de forma errada ou quando a pega está incorreta. 

 

4. (USP/FUVEST/2019) O cuidado centrado na família e na criança é fundamental para minimizar os 

fatores estressores durante a doença e a hospitalização. A principal tensão, dos 6 meses de vida até a 

idade pré‐escolar, é a ansiedade de separação. Acerca desse tema, é possível assegurar que: 

a) os três estágios da ansiedade da separação são o protesto, o desespero e o conformismo. 

b) as manifestações de ansiedade de separação podem incluir choros, gritos, procura pelos pais, rejeição 

ao contato com estranhos, agressões verbais e físicas, além de tristeza, perda de interesse pelo ambiente, 

regressão para comportamentos anteriores e recusa em comer ou beber. 

c) Os cuidados de enfermagem às crianças no hospital visam manter a separação para aumento do 

controle sobre a criança, usar atividades lúdicas ou expressivas para reduzir o estresse e fazer a adaptação 

do paciente à situação de hospitalização. 

d) A admissão em um cenário de pacientes externos, em um setor de emergência, em quarto de 

isolamento ou em UTI facilita a adaptação da criança à internação, pois a família dela poderá permanecer 

em determinados momentos. 

e) Se uma criança está chorando alto devido à separação dos pais, recusa a atenção de qualquer outra 

pessoa e está inconsolável em seu sofrimento, o enfermeiro deve manter‐se afastado dela, sem contato 

visual ou toque, a fim de facilitar sua adaptação ao distanciamento. 
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5. (USP/FUVEST/2019) A coleta e o levantamento de dados são fundamentais para o processo de 

enfermagem. Ao realizar o exame físico de Matheus, 4 meses, o enfermeiro elegeu o diagnóstico de 

enfermagem “desobstrução ineficaz de vias aéreas”. Quais sinais e sintomas encontrados justificam essa 

escolha? 

a) Bradipneia, bradicardia, tosse produtiva, dor torácica e febre. 

b) Taquipneia, dispneia, sibilos difusos na ausculta pulmonar, tosse ineficaz e expectoração. 

c) Taquipneia, tosse ausente, pele corpórea rendilhada, febre e recusa alimentar. 

d) Dispneia, expectoração, tosse ausente, olhos arregalados e sinais de desidratação. 

e) Agitação, obstrução nasal, dispneia, edema nos pés e vômitos. 

 

6. (USP/FUVEST/2019) Paciente de 25 anos está sendo atendido no pronto‐socorro, pois sofreu 

traumatismo craniano após acidente de moto e necessitará de intervenção cirúrgica. Segundo as 

categorias de cirurgia baseadas na urgência, esse paciente necessitará de uma cirurgia: 

a) opcional. 

b) eletiva. 

c) requerida. 

d) de urgência. 

e) de emergência. 

 

7. (USP/FUVEST/2019) Considerando os 10 passos para a segurança do paciente, em relação ao passo 2 

(Cuidado limpo e cuidado seguro), pode‐se afirmar que a higienização das mãos deve ser realizada: 

a) após o contato com o paciente. 

b) antes e após a realização de procedimentos assépticos. 

c) antes e após contato com material biológico. 

d) antes e após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente. 

e) por familiares e visitantes, após contato com o familiar internado. 

 

8. (USP/FUVEST/2019) Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde ‐ OMS, revista em 2002, 

“cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, 

que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do 

sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de 

natureza física, psicossocial e espiritual”. Portanto, é fundamental, para a melhor atuação do enfermeiro 

em cuidados paliativos, que ele domine: 

a) avaliação e manejo da dor, técnicas de hipodermóclise, técnicas de comunicação terapêutica, medidas 

de conforto e higiene, trabalho junto às famílias e equipe multidisciplinar. 

b) avaliação e manejo da dor, técnicas de punção venosa e passagem de cateter central de inserção 

periférica, medidas de conforto e higiene, comunicação verbal e não verbal, trabalho em equipe. 

c) controle da dor, técnicas de passagem de sondas nasogástrica e nasoenteral, cuidados com cateter 

venoso central, curativos, cuidados espirituais, trabalho junto às famílias e equipe multidisciplinar. 

d) comunicação terapêutica, técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, cuidados espirituais, medidas de 

conforto e higiene, curativos. 

e) controle e manejo da dor, técnicas de hipodermóclise, medidas de conforto e higiene, técnicas não 

verbais de comunicação, cuidados com ostomias, técnica de coleta diária de sangue para exames. 
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9. (USP/FUVEST/2019) Os opioides são fármacos amplamente utilizados no tratamento da dor moderada 
a intensa, especialmente em cuidados paliativos. Porém, também possuem complicações e efeitos 
adversos bastante conhecidos, como: 
a) Náuseas, vômitos, constipação, prurido, dependência física e tolerância. 
b) Cefaleia intensa, náuseas, vômitos, vertigem, hipotensão e vício. 
c) Hipertensão, hipóxia, vertigem, constipação, prurido, sangramentos. 
d) Sonolência, náuseas, hipotensão, cefaleia, dependência química. 
e) Rubor facial e corporal, hipertermia, vasculites, náuseas e vômitos. 
 
10. (USP/FUVEST/2019) A ocorrência de demência vem crescendo na população idosa, principalmente 
pela alta incidência dos acidentes vasculares cerebrais. Durante a avaliação psicossocial, é fundamental 
que o enfermeiro avalie sinais de comprometimento: 
a) cognitivo, da comunicação, da memória e comportamental. 
b) da movimentação, cognitivo, da fala e de humor. 
c) da memória, da movimentação e da fala. 
d) do raciocínio lógico, da visão e da comunicação. 
e) do humor, da movimentação e comportamental. 
 
11. (USP/FUVEST/2019) São exemplos de cuidados de enfermagem ao paciente que apresenta fatores de 
risco para ocorrência de quedas: 
a) Manter as grades do leito abaixadas para facilitar a saída do paciente. 
b) Manter identificação de risco de quedas, com pulseira e placa de alerta. 
c) Orientar paciente e acompanhante a solicitar, ao profissional, auxílio para a saída do leito ou poltrona 
somente durante a madrugada. 
d) Orientar o paciente a avisar a equipe sempre que for se ausentar do quarto. 
e) Utilizar contenção mecânica em caso de agitação ou confusão do paciente. 
 
12. (USP/FUVEST/2019) Durante a avaliação de dor torácica apresentada por um paciente, pode‐se 
afirmar que a dor é provocada pela Angina de peito quando essa dor: 
a) é subesternal ou retroesternal, alastrando‐se através do tórax, com duração entre 5 e 15 minutos. 
b) é intensa e aguda ou localizada à esquerda do esterno, com duração intermitente. 
c) é subesternal ou sobre o precórdio, podendo disseminar-se amplamente pelo tórax, com duração 
superior a 15 minutos. 
d) surge da porção superior do abdome e o paciente consegue localizá‐la, com duração superior a 30 
minutos. 
e) é subesternal, com duração entre 5 a 60 minutos. 
 
13. (USP/FUVEST/2019) Certos distúrbios ou comportamentos estão associados a maior incidência de 
doença arterial coronariana. Assim, o enfermeiro, durante a avaliação cardiovascular, deve investigar 
fatores de risco que podem ser modificados pela alteração do estilo de vida ou mudança comportamental. 
O fator de risco que NÃO pode ser modificado é: 
a) Colesterol sanguíneo elevado.     
b) Tabagismo.  
c) Obesidade. 
 d) Histórico familiar positivo para problemas cardiovasculares. 
e) Estresse. 
 
14. (USP/FUVEST/2019/Atualizada) J.K.M., 65 anos, está passando em consulta com a enfermeira na 
Unidade Básica de Saúde pela segunda vez no mês, pois, na consulta anterior, verificou‐se pressão arterial 
de 135 x 89 mmHg. Nessa segunda consulta, a enfermeira verificou pressão arterial de 132 x 86 mmHg. 
Assim, de acordo com as Diretrizes de HA 2020 e o Caderno de Atenção Básica nº 37 sobre o seguimento 
da HÁ, pode‐se afirmar que J.K.M. 
a) está hipertenso estágio 1 e necessita de retorno em 1 ano. 
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b) está hipertenso estágio 2 e necessita de retorno em 1 mês. 
c) está hipertenso estágio 1 e necessita de retorno em 1 mês. 
d) está pré‐hipertenso e necessita de retorno em 1 ano. 
 
15. (USP/FUVEST/2019) O paciente portador de ostomia permite que a enfermagem exerça o cuidado 
desde o pré‐operatório, na escolha do melhor local para um estoma; no pós‐operatório imediato, quando 
paciente e/ou cuidadores precisam aprender a cuidar desse estoma, até o pós‐operatório tardio, que 
demanda acompanhamento para prevenir ou tratar as possíveis complicações. Podem ser consideradas 
ações do enfermeiro na assistência ao paciente portador de colostomia: 
a) Orientar e elucidar as dúvidas do paciente e cuidadores acerca das técnicas sobre proteção da pele ao 

redor do estoma, como trocar a bolsa de ostomia, fazer a higiene do estoma, se alimentar e evitar a 

formação de gases. 

b) Ensinar sobre a higiene do estoma e da pele periostoma, que deve ser realizada com água morna e 

solução alcoólica, se possível embaixo do chuveiro. Caso seja impossível, usar pedaços de tecidos limpos 

e macios. 

c) Observar a pele periostoma, que deve estar íntegra. No caso de vermelhidão, coceira ou ferida, aplicar 

pomada vaginal. 

d) Medir, com medidor de bolsa, a dimensão do estoma e recortar apenas 0,1 mm maior que o tamanho. 

Não deve restar pele ao redor da bolsa para que o efluente não cause lesões locais. 

e) Remover o sistema coletor utilizando álcool, éter ou benzina, a fim de facilitar seu descolamento. Com 

movimentos delicados, segurar com a mão o abdome e retirar o adesivo começando pela lingueta lateral. 

 

16. (USP/FUVEST/2019) A transfusão de sangue e hemocomponentes é um suporte essencial a muitos 

tratamentos e pode salvar vidas, porém pode apresentar risco de eventos adversos, como erros, reações 

transfusionais e transmissão de infecções. Como estratégias para a segurança do paciente, recomenda‐

se: 

a) Verificar a integridade da bolsa e a cor/aspecto do hemocomponente em dois momentos: ao receber 

a bolsa e antes de instalá‐la no paciente. Devem‐se observar sinais de hemólise e a presença de coágulos. 

Um vazamento ou alteração de cor pode indicar que o sangue está contaminado, havendo risco de causar 

uma reação grave ou fatal, se for administrado ao paciente. 

b) Orientar o paciente a informar qualquer reação, como tremores, rubor, dor ou dificuldade para respirar 

e ansiedade, se ocorrerem nos primeiros 15 minutos de infusão. 

c) Permanecer com o paciente nos primeiros 30 minutos da transfusão para identificar prontamente sinais 

de possíveis reações. Os sinais e sintomas de uma reação hemolítica grave podem se desenvolver 

rapidamente, após a infusão de volumes entre 50 ml e 100 ml de sangue. 

d) Conhecer os sinais e sintomas das reações mais comuns: febre, com ou sem calafrios (elevação de 3°C 

na temperatura corpórea), associada à transfusão; calafrios, com ou sem febre; dor no local da infusão, 

torácica ou abdominal; alterações súbitas na pressão arterial (hipotensão); alterações respiratórias, como 

dispneia, taquipneia, hipóxia, sibilos; alterações cutâneas, como prurido, urticária, edema localizado ou 

generalizado, petéquias; náusea, com ou sem vômitos; confusão mental. 

e) Observar que o período máximo de infusão do conteúdo de uma bolsa, independentemente do 

produto, é de seis horas, após o qual a transfusão deve ser suspensa e a bolsa, descartada, de acordo com 

as normas da instituição para descarte. 
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17. (USP/FUVEST/2019) Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo II, artigo 

51, é dever do profissional de enfermagem "responsabilizar‐se por falta cometida em suas atividades 

profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, 

imprudência ou negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato”. Consta 

ainda, em parágrafo único do documento, que, quando a falta for praticada em equipe: 

a) a responsabilidade será atribuída igualmente a todos os envolvidos. 

b) a responsabilidade será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) individualmente. 

c) todos os envolvidos serão igualmente punidos com advertência verbal. 

d) todos os envolvidos serão punidos igualmente com suspensão do exercício profissional. 

e) a responsabilidade será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) por categoria profissional. 

 

18. (USP/FUVEST/2019) Idoso, de 75 anos, foi diagnosticado há 2 anos com Doença de Mal de Alzheimer. 

Ele apresenta‐se confuso, emagrecido e dispneico. Está acompanhado pela filha, que é a principal 

cuidadora. Após avaliação médica, há a indicação de passagem de sonda entérica para alimentação. O 

enfermeiro executa o procedimento sem a presença e autorização do cuidador principal e este, quando 

retorna, exige a retirada da sonda. De acordo com o Código de Ética Profissional, houve infração por parte 

do enfermeiro que executou o procedimento? 

a) Sim, pois o enfermeiro executou o procedimento sem o consentimento formal da pessoa ou 

responsável legal. 

b) Não, pois o enfermeiro executou o procedimento que salvaria a vida do idoso. 

c) Sim, pois o enfermeiro deveria ter solicitado autorização ao médico para executar o procedimento. 

d) Não, pois não é necessário solicitar o consentimento formal para o paciente ou acompanhante, visto 

que o idoso estava emagrecido. 

e) Sim, pois o enfermeiro executou o procedimento antes de estabilizar hemodinamicamente o idoso. 

 

19. (USP/FUVEST/2019) Ao executar o Processo de Enfermagem, o enfermeiro é responsável por fazer o 

levantamento de dados, diagnósticos de enfermagem, prescrever cuidados e acompanhar a evolução do 

paciente. Devido à dinâmica intensa do plantão noturno, o enfermeiro não documentou formalmente, 

por meio da anotação e evolução de enfermagem, as intercorrências de dois pacientes que apresentaram 

mudanças significativas de seu estado geral. Nesta situação, o enfermeiro: 

a) não infringiu os seus deveres, pois houve intercorrências no plantão, justificando a falta de registro. 

b) deixou de cumprir um de seus deveres, que é documentar formalmente as etapas do processo de 

enfermagem. 

c) não infringiu os seus deveres, pois o enfermeiro do plantão da manhã poderá fazer o registro da 

evolução. 

d) deixou de cumprir um de seus deveres, que é informar verbalmente a mudança do estado geral do 

paciente. 

e) não infringiu os seus deveres, pois ele, durante a passagem de plantão, comunicou as alterações 

fisiológicas ocorridas nos pacientes. 

 

20. (USP/FUVEST/2019 - adaptada) M.F., 18 anos, foi internado na enfermaria, pois apresenta celulite 

em membro inferior esquerdo. Possui, como antecedentes, lúpus e trombose de membro inferior em 

tratamento com heparina subcutânea. A enfermeira, ao examinar o membro acometido, percebe 

circunferência de coxa esquerda 2 cm maior que da coxa direita, hematomas, calor e dor à palpação na 

região acometida; perfusão periférica inferior a 2 segundos. M.F. permanece internado por 7 dias, 
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fazendo uso de antibiótico e analgésicos. No oitavo dia de internação, a enfermeira registra, em seu 

prontuário, “Integridade da pele prejudicada” como resolvida, e o paciente recebe alta hospitalar. 

As frases destacadas no texto referem‐se, respectivamente, a quais etapas do processo de enfermagem? 

a) 1 - Histórico; 2 - Evolução e Prescrição. 

b) 1 - Prescrição; 2 - Diagnóstico e Evolução. 

c) 1 - Histórico; 2 - Diagnóstico e Evolução. 

d) 1 - Diagnóstico; 2 - Histórico e Prescrição. 

e) 1 - Evolução; 2 - Prescrição e Diagnóstico. 

 

21. (USP/FUVEST/2019) Sabendo‐se que o Projeto Terapêutico Singular (PTS) é definido como uma 

estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes do diálogo e da construção coletiva 

de uma equipe multidisciplinar, verifique quais afirmações são verdadeiras: 

I - O PTS considera as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa; 

II - Com o PTS, não é possível programar intervenções preventivas, pois seu objetivo é intervir em pessoas 

com agravos à saúde. 

III - O PTS prevê intervenções no campo clínico, psicossocial e funcional. 

 

a) Apenas I e II são verdadeiras. 

b) Apenas I e III são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) I, II e III são verdadeiras. 

e) Apenas II é verdadeira. 

 

22. (USP/FUVEST/2019) Segundo Wright e Leahey (2012), “o genograma e o ecomapa são instrumentos 

particularmente úteis para delinear as estruturas internas e externas da família". Ainda segundo as 

autoras, esses instrumentos podem ser assim descritos: 

a) O genograma é um diagrama do grupo familiar, que pode oferecer dados sobre saúde, ocupação, 

religião, etnia e migrações dos membros da família; o ecomapa é um diagrama do contato da família com 

outros indivíduos, representando os vínculos importantes entre a família e o mundo. 

b) O genograma é um diagrama do grupo familiar nuclear, representado pela pessoa índice, seus pais e 

seus filhos, e traz dados importantes como sexo, idade, saúde e ocupação dos membros da família; o 

ecomapa é um diagrama do contato entre os membros da família, representando os vínculos entre eles. 

c) O genograma é um diagrama dos vínculos entre os membros de uma família, representado por linhas 

entre cada indivíduo; o ecomapa é um diagrama representado pela pessoa índice e pelos demais 

membros da família e oferece dados sobre saúde, ocupação, religião e etnia. 

d) O genograma e o ecomapa são construídos de forma conjunta, sempre associados um ao outro. São 

uma representação gráfica do grupo familiar que inclui dados como idade, sexo, ocupação, religião e etnia 

de cada um dos membros da família, e seus vínculos entre si. 

e) O genograma é um diagrama do grupo familiar, que oferece dados sobre sexo, idade, saúde, ocupação, 

religião, etnia e migrações dos membros da família; o ecomapa é um diagrama do contato entre os 

membros da família, representando os vínculos importantes entre si. 

 

23. (USP/FUVEST/2019) O Modelo Calgary de avaliação da família é uma estrutura multidimensional, 

integrada, baseada nos fundamentos teóricos de sistemas e influenciada pelo pós‐modernismo e pela 

biologia da cognição (Wright, Leahey, 2012). Esse modelo consiste em 3 categorias principais, que podem 

ser definidas como: 
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a) Avaliação estrutural, na qual o enfermeiro examina a estrutura familiar; avaliação do desenvolvimento, 

na qual o enfermeiro entende o desenvolvimento do ciclo vital de cada família; avaliação funcional, que 

diz respeito aos detalhes sobre como os indivíduos realmente se comportam uns com os outros. 

b) Avaliação da estrutura interna, que abrange a composição da família; avaliação da estrutura externa, 

que inclui a família extensa e sistemas mais amplos; avaliação do ciclo vital da família, que avalia os 

padrões de relacionamento entre seus membros. 

c) Funcionamento estrutural, que avalia a estrutura familiar; funcionamento instrumental, que se refere 

às atividades rotineiras da vida diária; funcionamento expressivo, como solução de problemas, formas de 

comunicação, papéis, influência e poder; 

d) Categoria estrutural, na qual a estrutura familiar é avaliada; categoria emocional, quando detalhes das 

relações entre os membros daquela família são avaliados; categoria funcional, que abrange o real 

funcionamento dessas relações e seus resultados. 

e) Avaliação estrutural, na qual o enfermeiro examina a estrutura familiar; avaliação do domínio cognitivo, 

que abrange ideias, opiniões, crenças e riscos de saúde; avaliação do domínio afetivo, que busca conhecer 

emoções e solucionar problemas. 

 

24. (USP/FUVEST/2019) Um paciente está de alta hospitalar, porém a enfermeira recebe a orientação 

médica de que ele somente poderá sair de alta após o término do soro de manutenção que está sendo 

administrado. A enfermeira, ao verificar que ainda há 210 ml de soro e que o gotejamento está a 10 

gotas/minuto, calcula que o paciente terá alta após: 

a) 2 horas. 

b) 3 horas e 30 minutos. 

c) 4 horas. 

d) 6 horas e 21 minutos. 

e) 7 horas. 

 

25. (USP/FUVEST/2019) O médico prescreveu, para um paciente internado na clínica cirúrgica, 

metronidazol 375 mg EV a cada 8 horas. Na instituição, há disponível metronidazol 0,5% com 100 ml da 

solução injetável. Para execução da prescrição, quantos ml do fármaco serão necessários? 

a) 25 ml. 

b) 37,5 ml. 

c) 50 ml. 

d) 75 ml. 

e) 112,5 ml. 
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USP/FUVEST/2019 (PARTE 1) 
 

1. (USP/FUVEST/2019) A macro‐hemodinâmica da fisiologia cardiovascular tem como única função a 
manutenção de uma pressão capaz de vencer a impedância microcirculatória e manter a perfusão 
contínua e adequada aos tecidos. O débito cardíaco é determinado por:   
a) Pressão arterial e perfusão periférica.   
b) Frequência cardíaca e volume sistólico. 
c) Pré‐carga e inotropismo. 
d) Resistência vascular periférica e pressão arterial. 
e) Frequência cardíaca e pós‐carga. 
 
2. (USP/FUVEST/2019) A saturação venosa de oxigênio depende de quatro determinantes primários: 
a) Débito cardíaco, concentração de hemoglobina, saturação da oxiemoglobina e consumo de oxigênio. 
b)  Frequência cardíaca, débito cardíaco, concentração de hemoglobina e consumo de oxigênio. 
c) Frequência cardíaca, débito cardíaco, concentração de hemoglobina e frequência respiratória. 
d) Frequência cardíaca, débito cardíaco, frequência respiratória e consumo de oxigênio. 
e) Débito cardíaco, concentração de hemoglobina, saturação da oxiemoglobina e frequência respiratória. 
 
3. (USP/FUVEST/2019) A obesidade é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Durante a 
avaliação clínica do paciente, é comum a avaliação do índice de massa corpórea (IMC) e da circunferência 
abdominal (CA) como indicadores de fator de risco de doenças cardiovasculares. O valor do IMC 
relacionado à obesidade e os valores da circunferência abdominal considerados alterados, 
respectivamente, para homens e mulheres, são: 
a) 18,5 kg/m2 ; > 100 cm ; > 80 cm.  
b) 24,9 kg/m2 ; < 102 cm ; < 88 cm.   
c) < 30 kg/m2 ; < 100 cm ; < 80 cm. 
d) > 30 kg/m2 ; > 102 cm ; > 88 cm.                 
e) > 40 kg/m2 ; > 102 cm ; > 86 cm. 
 
4. (USP/FUVEST/2019) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) compreende 4 fases. 
I. Processo de inferência de dados objetivos e subjetivos da avaliação do paciente para a identificação de 
situações clínicas que podem ser modificadas por atividades de enfermagem; 
II. Guia sistematizado para a entrevista e exame físico do paciente com o objetivo de identificar problemas 
reais e potenciais do indivíduo; 
III. Registro realizado após a avaliação do estado geral, comportamento ou percepção do paciente com o 
objetivo de planejar a assistência a ser prestada e informar o resultado das atividades de enfermagem; 
IV. Conjunto de ações, cuidados ou atividades realizadas pela enfermagem, em determinada frequência 
de realização, de acordo com a necessidade do paciente.   
As fases estão corretamente identificadas em: 
 

 I II III IV 

a) histórico diagnóstico prescrição evolução. 

b) diagnóstico evolução prescrição histórico 

c) diagnóstico histórico evolução prescrição. 

d) diagnóstico prescrição histórico evolução. 

e) evolução histórico diagnóstico prescrição. 
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5. (USP/FUVEST/2019) A Sra. S.A.M, 75 anos, calma, em ar ambiente, deambulando com dificuldade de 
marcha, diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), interna na enfermaria de Clínica Médica 
para realizar exames diagnósticos para o controle da ICC. Refere dispneia aos pequenos esforços e 
apresenta lesão em braço direito ocasionada ao bater na porta do carro ao chegar. De acordo com essas 
informações, os diagnósticos de enfermagem a serem selecionados pela enfermeira que fizer a admissão 
da paciente na unidade são: 
a) Risco de queda; ansiedade; integridade tissular prejudicada. 
b) Risco de queda; padrão respiratório ineficaz; integridade da pele prejudicada. 
c) Dor aguda; padrão respiratório ineficaz; risco de integridade tissular prejudicada. 
d) Risco de queda; padrão respiratório ineficaz; risco de integridade da pele prejudicada. 
e) Dor aguda; perfusão tissular ineficaz cerebral; integridade da pele prejudicada. 
 
6. (USP/FUVEST/2019) A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) foi 
formalmente constituída no dia 14 de maio de 2008, em São Paulo, com diferentes objetivos relacionados 
aos cuidados de saúde, gestão, pesquisa, informação e educação. Em seu manual, são apresentadas 12 
estratégias que visam à prevenção de danos e à promoção da segurança do paciente. A estratégia que 
NÃO está descrita no manual é: 
a) Identificação do Paciente e Comunicação Efetiva. 
b) Prevenção de Lesão por Pressão e Higienização das mãos. 
c) Administração Segura de Medicamentos e Pacientes Parceiros na sua Segurança. 
d) Uso Seguro de Dispositivos Intravenosos e Utilização de uniforme privativo para acompanhantes. 
e) Formação de Profissionais da Saúde para a Segurança do Paciente e Prevenção de Queda. 
 
7. (USP/FUVEST/2019) O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) instituído pelo Ministério 
da Saúde, por meio da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, destaca cinco objetivos definidos no seu 
Artigo 3º. Nesses objetivos, NÃO se inclui: 
a) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.  
b) Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. 
c) Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente. 
d) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e de pós‐
graduação na área da saúde. 
e) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente somente nos 
hospitais, considerando o alto risco de infecção hospitalar e a escassez de recursos. 
 
8. (USP/FUVEST/2019) Na avaliação da saúde do idoso, é indicada a utilização de vários instrumentos, 
uma vez que a funcionalidade é considerada um dos mais importantes parâmetros, além da abordagem 
global, ao se observarem as três dimensões do completo estado de bem‐estar. Essa avaliação é 
denominada Avaliação Geriátrica Ampla ou Abrangente (AGA), e seus componentes básicos são: 
a) Anamnese e avaliação de saúde física, avaliação nutricional, avaliação funcional, equilíbrio e 
mobilidade, avaliação ambiental, social e da saúde mental. 
b) Anamnese e avaliação de saúde física, avaliação funcional, equilíbrio e mobilidade, avaliação ambiental, 
social e da saúde mental. 
c) Avaliação nutricional, avaliação do equilíbrio e da mobilidade, avaliação ambiental, social e da saúde 
mental. 
d) Anamnese e avaliação de saúde física, avaliação nutricional, avaliação ambiental, social e da saúde 
mental. 
e) Anamnese e avaliação de saúde física, avaliação nutricional, avaliação funcional, equilíbrio e mobilidade 
e avaliação da saúde mental. 
 

9. (USP/FUVEST/2019) Um dos objetivos na prática de atenção à saúde do idoso é manter, promover e 

recuperar a sua independência e autonomia. Para tanto, uma das estratégias é a promoção do 

autocuidado no sentido do idoso assumir o controle de sua própria saúde.   Considere os seguintes 

fatores: 
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I. adesão ao tratamento e experiências positivas de envelhecimento. 

II. baixa autoeficácia percebida e presença de barreiras ambientais. 

III. fadiga e falta de motivação. 

IV. suporte familiar adequado e participação no planejamento do tratamento. 

V. formas paternalistas tradicionais de cuidado e passividade no tratamento. 

 

Os fatores que colaboram com a prática do autocuidado na velhice são: 

a) I e II.     

b) II e III. 

c) I e IV. 

d) III e IV. 

e) IV e V. 

 

10. (USP/FUVEST/2019) À medida que a população vai envelhecendo, observa‐se um expressivo aumento 

dos programas de assistência domiciliar em nosso meio. O âmbito domiciliar tem sido valorizado como 

espaço adequado de atendimento ao idoso com doenças crônicas e limitações funcionais. Esta 

modalidade de atendimento exige a participação de uma equipe multiprofissional e, além disso, de outros 

elementos importantes, por exemplo: 

a) O idoso, o cuidador e a internação hospitalar. 

b) O cuidador, a fonte pagadora e o uso de material descartável. 

c) O idoso, o uso de material descartável e a família. 

d) O cuidador, o idoso, a família e o uso de material descartável. 

e) O idoso, o cuidador, a família, o contexto domiciliar e a fonte pagadora. 

 

11. (USP/FUVEST/2019) As varizes manifestam‐se ou agravam‐se na gestação por fatores hereditários, 

pela congestão pélvica, pela compressão mecânica do útero e por alterações hormonais. Sobre esse 

evento na gravidez, é correto afirmar que 

a) A reversibilidade das varizes da gestação é rara. 

b) Repousar 20 minutos, várias vezes ao dia, com as pernas elevadas, reduz o desconforto.  

c) Idade, paridade e antecedentes familiares não estão associados a varizes na gestação. 

d) roupas justas e meia‐calça elástica para gestante são recomendadas para reduzir o desconforto. 

e) por ser específico da gestação, não está associado a complicações tromboembólicas.  

 

12. (USP/FUVEST/2019) O conjunto dos eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento e o 

início do próximo denomina‐se ciclo cardíaco, o qual consiste no período de 

a) Relaxamento (diástole), durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de 

contração (sístole). 

b) Relaxamento (sístole), durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração 

(diástole). 

c) Contração (diástole), durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de 

relaxamento (sístole). 

d) Contração (diástole), durante o qual o coração se esvazia, seguido pelo período de relaxamento 

(sístole). 

e) Contração (sístole), seguido pelo período de contração (diástole), durante o qual o coração se enche de 

sangue.  
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13. (USP/FUVEST/2019) O método contraceptivo indicado, para uma nutriz, previamente à regularização 

do ciclo menstrual, é: 

a) Hormonal injetável combinado. 

b) Pílula combinada. 

c) Comportamental. 

d) Diafragma. 

e) Hormonal injetável de progesterona. 

 

14. (USP/FUVEST/2019) Analise as seguintes afirmações relativas às políticas públicas de saúde da 

mulher. 

I. No Brasil, o Estado e o controle social atuam para que o Sistema Único de Saúde contemple a atenção 

integral à saúde da mulher de acordo com os princípios de igualdade, equidade e universalidade. 

II. Um desafio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) é contemplar a 

diversidade sociocultural, econômica e epidemiológica que caracteriza o universo feminino no Brasil. 

III. Para garantir o acesso de mulheres ao serviço de saúde, o Ministério da Saúde vem redirecionando o 

modelo vigente para o modelo curativo e intervencionista, no sentido de fortalecer suas ações.   

IV. A publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Portaria 971/2006) inclui, 

no SUS, a medicina tradicional chinesa/acupuntura, a homeopatia, a medicina antroposófica, o uso de 

plantas medicinais e o termalismo social/crenoterapia. 

V. A organização social, política e geográfica do Brasil demanda a adoção de ações verticalizadas, 

ancoradas em modelo único de atenção integral à saúde da mulher e da criança e a implementação de 

políticas públicas que atendam às doenças prevalentes.  

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II, III, IV e V. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I e IV, apenas. 
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USP/FUVEST/2019 (PARTE 2) 
 

1. (USP/FUVEST/2019) O Sr. J.S.S, 60 anos, procurou o pronto‐socorro devido a queixas urinárias. Relata 

que há 3 dias está tendo dor e dificuldade para a micção e acha que o volume da urina está muito 

pequeno. Com base nessas informações, é correto afirmar que as alterações urinárias são, 

respectivamente: 

a) Disúria e oligúria.  

b) Urgência e noctúria. 

c) Disúria e poliúria.  

d) Urgência e retenção. 

e) Disúria e noctúria. 

 

2. (USP/FUVEST/2019) Cuidados Paliativos são definidos pela Organização Mundial da Saúde como sendo 

“uma ______________ que promove a ______________ de pacientes e seus familiares que enfrentam 

doenças ______________, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, 

avaliação e tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. As 

lacunas devem ser corretamente preenchidas por: 

a) Filosofia; saúde; crônico‐degenerativas. 

b) Comunicação; qualidade de vida; oncológicas terminais. 

c) Decisão; comunicação; infectocontagiosas. 

d) Abordagem; qualidade de vida; que ameaçam a continuidade da vida. 

e) Abordagem; esperança; não transmissíveis. 

 

3. (USP/FUVEST/2019) As lesões por pressão (LP) são classificadas em seis graus ou categorias, de acordo 

com o acometimento e/ou perda tecidual (perda parcial ou total da espessura da pele) local.   Considere 

as seguintes descrições dos seis graus de lesões por pressão: 

I. Perda total da espessura da pele. Pode ser visível o tecido subcutâneo sem exposição de tendões, 

músculos e ossos. 

II. Perda total da espessura da pele, na qual a profundidade atual da lesão está bloqueada pela presença 

de necrose e/ou escara em todo o leito da ferida. 

III. Pele intacta com rubor não branqueável em área delimitada normalmente sobre proeminência óssea 

IV. Área vermelho‐escuro ou púrpura localizada em pele intacta e descorada, ou bolha preenchida com 

conteúdo sanguinolento. 

V. Perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial ou por bolha. 

VI. Perda total da espessura dos tecidos com exposição de tendões, músculos ou ossos. 

 

As descrições acima referem‐se, pela ordem, respectivamente, aos graus 

a) ‐ 4; II‐ inclassificável; III‐ 2; IV‐ suspeita de lesão nos tecidos profundos; V‐ 1; VI‐ 3 

b) ‐ 3; II‐ inclassificável; III‐ 1; IV‐ suspeita de lesão nos tecidos profundos; V‐  2; VI‐ 4. 

c) I‐ 3; II‐ 1; III‐ inclassificável; IV‐ suspeita de lesão nos tecidos profundos; V‐ 2; VI‐ 4. 

d) ‐ 4; II‐ suspeita de lesão nos tecidos profundos; III‐ 3; IV‐ inclassificável; V‐ 1; VI‐ 2. 

e) ‐  3; II‐  4; III‐  1; IV‐  suspeita de lesão nos tecidos profundos; V‐ 2; VI‐ inclassificável. 
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4. (USP/FUVEST/2019) Para se realizar medidas adequadas de prevenção para a lesão por pressão, de 

acordo com as demandas de cada paciente, é importante a realização de uma avaliação de risco. Para 

isso, já existem alguns instrumentos traduzidos, adaptados e validados para o Brasil. A recomendação 

para a realização da avaliação de risco é que ela seja realizada em até ____ horas da admissão.   O número 

de horas que preenche a lacuna é 

a) 4.      

b) 6. 

c) 8. 

 d) 10. 

e) 12. 
 

5. (USP/FUVEST/2019) O Modelo Calgary, desenvolvido pelas enfermeiras pesquisadoras Wrigth e 

Leahey, da Universidade de Calgary, Canadá, tem sido difundido e usado em muitas partes do mundo. 

Esse modelo é abrangente e inclui a avaliação e a intervenção de famílias, sendo aplicável em quaisquer 

contextos de prática clínica. É correto afirmar que o modelo fornece duas ferramentas de avaliação 

estrutural da família, ou seja:  

a) Apgar de família e Genograma. 

b) Mapa mínimo de relações e Apgar de família. 

c) Genograma e Ecomapa. 

d) Genograma e Mapa mínimo de relações. 

e) Apgar de família e Ecomapa. 
 

6. (USP/FUVEST/2019/Atualizada) De acordo com a Caderneta de Saúde da Criança (2020) considera‐se 

que crianças menores de 5 anos de idade apresentam peso baixo para a idade se ele estiver 

a) ≥ escore-z -3 e < escore-z -2. 

b) < escore-z -3. 

c) > escore-z +2.  

d) ≥ escore-z -2 e ≤ escore-z +2. 

e) > escore-z -2. 
 

7. (USP/FUVEST/2019) A respeito da feminização da velhice, NÃO é correto afirmar: 

a) As mulheres vivem mais e passam por um período maior de debilitação física antes da morte, tornando‐

se mais dependentes de cuidados, quando comparadas aos homens. 

b) A predominância feminina entre os idosos é um fenômeno que ocorre na área urbana e rural. 

c) As mulheres idosas experimentam maior probabilidade de ficarem viúvas e, muitas vezes, em situação 

socioeconômica desvantajosa. 

d) As mulheres constituem a maioria dos residentes de instituições de longa permanência. 

e) As mulheres idosas apresentam, em geral, propensão maior do que os homens a viverem sozinhas. 
 

8. (USP/FUVEST/2019) Um dos destaques a ser observado na revisão do Código de Ética dos Profissionais 

da Enfermagem (Resolução COFEN Nº0564/2017) diz respeito à prescrição de enfermagem e médica. 

Tendo em vista essa informação, é correto afirmar: 

a) O profissional de Enfermagem deve recusar‐se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual 

não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência 

e emergência. 

b) A prescrição de enfermagem e médica é um ato normativo e nunca deve ser questionado. 

c) O profissional de Enfermagem jamais deverá recusar‐se a cumprir uma prescrição médica, mesmo em 

situações que não ofereçam segurança ao paciente. 
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d) O profissional de Enfermagem deverá executar a prescrição à distância em qualquer circunstância. 

e) Em prontuário eletrônico, não há necessidade de assinatura da enfermeira na prescrição de 

enfermagem. 

 
9. (USP/FUVEST/2019) Uma gestante com 15 semanas de gestação está com a seguinte situação vacinal: 
BCG ao nascer, uma dose das vacinas: meningo C, pneumo 10 valente e febre amarela. Esquema completo 
de vacinação contra hepatite B, poliomielite e tríplice bacteriana (DTP). O último reforço de dupla adulto 
(dT) foi em março de 2014. Não recebeu nenhuma dose de Tríplice Viral (SCR). Quais vacinas ela deverá 
receber? 
a) Influenza e dTpa (difteria‐tétano‐coqueluche acelular) com 20 semanas.  
b) Tríplice viral (SCR) e influenza. 
c) Influenza com 20 semanas de gestação. 
d) A única vacina a tomar, a Tríplice Viral (SCR), não pode ser feita na gestação. 
e) Febre amarela e tríplice viral. 
 
10. (USP/FUVEST/2019) Em relação à transmissão da malária na gravidez, no que se refere às estratégias 
de detecção e ao prognóstico, é correto afirmar: 
a) A malária é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo 
Plasmodium. A gestante com manifestações clínicas deve ser orientada a realizar a separação de talheres, 
copos, e a utilizar máscara cirúrgica até o final do tratamento. 
b) A malária não é uma doença transmissível, a infecção é mais grave em grávidas do que em mulheres 
não grávidas, ameaça a evolução da gestação e pode ser letal, independentemente da paridade da 
mulher.  
c)  O diagnóstico clínico da malária é específico, sendo realizado mediante os sinais e sintomas da infecção, 
sendo desnecessário aguardar a confirmação laboratorial da doença, pela microscopia do esfregaço 
espesso ou delgado ou por testes rápidos imunocromatográficos. 
d) A detecção da malária entre gestantes é uma importante medida de saúde pública; consiste na 
investigação das mulheres com sintomas respiratórios por meio da busca ativa (na comunidade) e passiva 
(na unidade de saúde). 
e) A partir da finalização do tratamento de um episódio de malária, a gestante está imune a infecções 
recorrentes pelo Plasmodium, independentemente do tipo do protozoário, pela característica crônica da 
doença.  
 
11. (USP/FUVEST/2019) Sobre o período perinatal, é correto afirmar: 
a) De acordo com a idade gestacional, um recém‐nascido é classificado como: pré‐termo < 36 semanas; a 
termo, entre 36 e < 40 semanas; ou pós‐termo ≥ 40 semanas. 
b) É considerada de baixo peso, ao nascer, toda criança que nasce com peso inferior a 2000g. 
c) O Apgar é o método mais comumente empregado para avaliar as condições de vitalidade imediatas do 
recém‐ nascido ao nascimento, relativas à frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, 
irritabilidade reflexa e coloração da pele. 
d) As medidas de comprimento e perímetro cefálico do recém‐ nascido não variam se ele é a termo, pré‐
termo ou pós‐ termo. 
e) A avaliação física inicial deve ser feita nos primeiros quinze minutos de vida e envolve revisão dos 
sistemas e exame físico do recém‐nascido.   
 
12. (USP/FUVEST/2019) Toda criança menor de 5 anos de idade com diarreia precisa ser avaliada para 
identificar a presença de desidratação e sua gravidade. Para tanto, é imprescindível observar e avaliar: 
a) febre, letargia, olhos fundos e turgor cutâneo. 
b) dispneia, febre, ingestão de líquidos avidamente e letargia. 
c) dispneia, febre, não consegue beber ou bebe muito mal e turgor cutâneo. 
d) irritação/sonolência, ingestão de líquidos avidamente, olhos fundos e turgor cutâneo. 
e) dispneia, febre, irritação/sonolência e olhos fundos. 
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13. (USP/FUVEST/2019) Um dos pontos‐chave para a amamentação de forma adequada é: 

a) Higienizar os mamilos com água antes das mamadas. 

b) Manter as bochechas do bebê encovadas a cada sucção. 

c) Manter o lábio inferior do bebê voltado para fora, cobrindo quase toda a aréola. 

d) Evitar o uso do próprio leite materno nas aréolas e mamilos após as mamadas. 

e) Usar bucha vegetal sobre as aréolas nos banhos diários.  

 

14. (USP/FUVEST/2019) Com relação às orientações sobre aleitamento materno, é correto afirmar: 

a) O aleitamento materno deve ser de três em três horas, reconhecendo‐se a necessidade da nutriz e do 

bebê. 

b) A nutriz deve avaliar a flexibilidade areolar antes das mamadas. 

c) O uso de compressa quente nas mamas deve ser contraindicado, pela ação vasodilatadora sobre a 

mama. 

d) A nutriz nunca deve interromper a mamada, com risco de redução da produção de leite. 

e) A exposição das mamas ao sol é uma prática contraindicada no cuidado com as mamas.   
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RESIDÊNCIA MARINHA 2020 
 

1. (MARINHA/2019) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever do 
profissional: 
a) revelar sobre o fato sigiloso somente quando o fato já for de conhecimento público. 
b) manter segredo sobre fato sigiloso, exceto se obtiver o consentimento escrito da pessoa envolvida ou 
de seu representante legal. 
c) não revelar sobre o fato sigiloso mesmo quando necessário à prestação da assistência. 
d) revelar sobre o fato sigiloso se intimado como testemunha a comparecer perante a autoridade. 
e) revelar sobre o fato sigiloso somente em caso de falecimento da pessoa envolvida. 
 
2. (MARINHA/2019) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - Resolução 
COFEN nº 564/2017 - é dever do profissional: 
a) anunciar a prestação de serviços para os quais tenha habilidade e competência. 
b) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. 
c) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento 
congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. 
d) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em 
organizações da categoria. 
e) aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar 
e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 
 

3. (MARINHA/2019) As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN/ Conselhos Regionais de 
Enfermagem são: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do 
direito ao exercício profissional. É considerada circunstância atenuante: 
a) aproveitar-se da fragilidade da vítima. 
b) realizar atos sob emprego real de força física. 
c) cometer a infração com abuso de autoridade. 
d) ter maus antecedentes profissionais. 
e) cometer infração dolosamente. 
 

4. (MARINHA/2019) De acordo com Kurgant (2010), no gerenciamento de recursos materiais, a 
especificação é realizada em qual momento do fluxo das principais atividades do gerenciamento da cadeia 
logística? 
a) Compra.      
b) Armazenamento.  
c) Programação. 
d) Recepção. 
e) Distribuição e controle. 
 

5. (MARINHA/2019) De acordo com a classificação Internacional de Segurança do Paciente, criada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), pode-se descrever o termo Incidente como um evento ou 
circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário a pessoa. Assinale a opção 
correta de como se classificam os Incidentes. 
a) Incidente com dano; incidente comprovado, Near miss. 
b) Incidente sem dano; evento adverso; erro confirmado. 
c) Near Miss, Incidente sem dano; incidente com dano. 
d) Near Miss, quase erro, acidente confirmado. 
e) Acidente com dano; incidente com dano; incidente sem dano. 
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6. (MARINHA/2019) Entre as medidas de segurança que devem ser adotadas pelos serviços de vacinação 

que utilizam refrigeradores domésticos estão: 

a) utilizar preferencialmente refrigeradores tipo frigobar. 

b) utilizar o termômetro digital de cabo extensor com o sensor posicionado no ponto posterior da câmara 

interna. 

c) manter a temperatura ideal do refrigerador em +5 graus C. 

d) utilizar bobinas reutilizáveis para auxílio da manutenção da temperatura da câmara interna. 

e) acondicionar os imunobiológicos sempre na primeira prateleira. 

 

7. (MARINHA/2019) O volume da vacina hepatite B (recombinante) normalmente a ser administrado é 

de 0,5 ml até o anos de idade e, após, 1ml. 

a) 2.     

b) 5.  

c) 6. 

d) 12. 

e) 19. 

 

8. (MARINHA/2019) As vacinas com vírus vivos atenuados são contraindicadas na gestação. Assinale a 

vacina de vírus vivo atenuado onde a imunização poderá ser indicada para gestantes com risco de 

exposição ao vírus, considerando o risco-benefício. 

a) Vacina influenza/HIN1. 

b) Vacina da febre Amarela. 

c) Vacina da hepatite B. 

d) Vacina da hepatite A. 

e) Vacina meningocócica. 

 

9. (MARINHA/2019) A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no 

mesmo momento em diferentes regiões anatômicas e vias de administração. De um modo geral, as 

vacinas constantes nos calendários de vacinação podem ser administradas simultaneamente sem que 

ocorra interferência na resposta imunológica. Assinale a opção em que NÃO pode ocorrer a administração 

simultânea. 

a) Difteria e Tétano. 

b) BCG e Hepatite B. 

c) Hepatite A e Hepatite B. 

d) Tríplice Viral e Hepatite B. 

e) Febre Amarela e Tríplice Viral. 

 

10. (MARINHA/2019) De acordo com a NR-32 o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam 

informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estão expostos por falta 

ou recusa de vacinação. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente, 

programa de imunização ativa contra: 

a) tétano, diftéria, sarampo, gripe e tuberculose. 

b) tétano, diftéria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

c) tuberculose, gripe, hepatite B e Tétano. 

d) tétano, febre amarela, hepatite B, e os estabelecidos no PCMSO. 

e) hepatite B, rubéola, sarampo e os estabelecidos no PCMSO. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

228 

11. (MARINHA/2019)  O eletrocardiógrafo é um galvanômetro que amplia, filtra e registra a atividade 

elétrica do coração em um papel milimetrado especialmente determinado para este fim. Com relação ao 

eletrocardiograma, assinale a alternativa correta. 

a) O papel para registro do eletrocardiograma é quadriculado, com distância de um milímetro entre cada 

linha horizontal e vertical. O eixo horizontal mede a amplitude e o eixo vertical mede o tempo. 

b) O traçado do eletrocardiograma se dá na forma de ondas que possuem características próprias, como 

duração, amplitude e configuração. 

c) O registro do eletrocardiograma é a soma do potencial elétrico captado por eletrodos posicionados 

sobre a superfície corpórea do indivíduo. 

d) Os dipolos de despolarização ou repolarização podem ser representados como vetores que terão 

características com potencial para conduntância, potencial elétrico e potencial de vetores. 

e) Quanto à voltagem dos traçados eletrocardiográficos, cada linha horizontal corresponde a 0,5 mv sendo 

possível determinar a duração do evento registrado. 

 

12. (MARINHA/2019) A Sobrecarga ventricular é a situação na qual mais comumente ocorre o aumento 

da amplitude do QRS. Em que situação o QRS pode estar aumentado em indivíduos normais? 

a) Estenose aórtica.    

b) Insuficiência mitral. 

c) Persistência do canal atrial. 

d) Vagotonia. 

e) Hipertensão arterial. 

 

13. (MARINHA/2019) O intervalo QT aumenta com o avanço da idade e durante o sono. É normalmente 

melhor mensurado em V2 e V3 e deve ser corrigido pela frequência (QTC ou QT corrigido). Qual o 

significado eletrofisiológico deste intervalo? 

a) Repolarização atrial. 

b) Tempo de condução através do nó AV. 

c) Duração total da sístole elétrica ventricular. 

d) Repolarização ventricular. 

e) Ativação dos átrios. 

 

14. (MARINHA/2019) A Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), idealizada para fornecer aporte 

cardiopulmonar adequado a pacientes com insuficiência cardíaca e ou respiratória que não respondem 

às intervenções terapêuticas convencionais. São consideradas  contraindicações absolutas para qualquer 

tipo de ECMO. EXCETO: 

a) Doença neurológica irreversível. 

b) Avançada doença Hepática. 

c) Peso corpóreo> 100kg. 

d) Parada cardiorrespiratória maior que 60 minutos (não assistida). 

e) AIDS com doença maligna secundária. 

 

15. (MARINHA/2019) Na análise dos gases arteriais durante a acidose respiratória, é correto 

encontrarmos os seguintes achados: 

a) pH baixo, HCO3 normal ou alto, PaCO2 alto. 

b) pH alto, HCO3 baixo ou normal, PaCO2 baixo. 

c) pH alto, 2 HCOS3 alto, PaCO2 normal. 
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d) pH baixo, 2 HCOS3 baixo , PaCO2 baixo ou normal. 

e) pH baixo, 2HCO3 alto, PaCO2 baixo ou normal. 

 

16. (MARINHA/2019) O quadro evolutivo da úlcera de pressão caracterizado por perda de derme em 

espessura parcial, e que apresenta-se como úlcera aberta rasa com leito de ferida róseo-avermelhado 

sem esfacelo ou contusão corresponde ao estágio 

a) 1.     

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) inestadiável. 

 

17. (MARINHA/2019) Reação transfusional é toda consequência ou efeito desfavorável de uma transfusão 

de sangue ou hemocomponente. Assinale a reação transfusional que se evidencia por uma síndrome de 

angustia respiratória que ocorre dentro de quatro horas após a transfusão e se caracteriza por dispneia e 

hipóxia secundária a edema pulmonar não cardiogênico. 

a) Sobrecarga circulatória. 

b) TRALI. 

c) Reação febril não hemolítica. 

d) Reação hemolítica aguda. 

e) Reação alérgica. 

 

18. (MARINHA/2019) A enoxaparina é uma medicação que deve ser administrada por via subcutânea. 

Assinale a opção correta relacionada a este fármaco. 

a) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas para uso (a seringa tem uma bolha de ar que não 

deve ser retirada antes da administração). 

b) O fabricante recomenda a aplicação na região abdominal (para que haja absorção mais rápida do 

medicamento). Não se deve alternar o lado e local de aplicação na região abdominal. 

c) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas para uso (a seringa tem uma bolha de ar que deve 

ser retirada antes da administração). 

d) O fabricante não recomenda a aplicação na região abdominal (dificulta a absorção mais rápida do 

medicamento). Deve-se alternar os locais de aplicação. 

e) A enoxaparina é um fármaco do grupo dos anticoagulantes com alto peso molecular encontrada em 

frascos multidoses. 

 

19. (MARINHA/2019) A hipertensão portal é caracterizada pelo aumento patológico do gradiente de 

pressão venosa hepática. De acordo com a etiologia, qual causa pode ser classificada como pré-hepática? 

a) Trombose de veia Porta. 

b) Cirrose alcoólica. 

c) Fibrose hepática congênica. 

d) Hepatites virais crônicas. 

e) Sindrome de Budd-chiavi. 

 

20. (MARINHA/2019) Assinale a opção que corresponde aos principais efeitos adversos da quetiapina, 

medicação utilizada no tratamento da esquizofrenia. 

a) Congestão nasal/ diminuição do volume ejaculatório/ taquicardia. 
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b) Taquicardia/ ganho de peso/ agitação. 

c) Agranulocitose/ taquicardia/ risco alto para convulsão. 

d) Constipação/ hipotensão postural/ perda de peso. 

e) Hipertensão/ perda acentuada de peso/ sedação. 

 

21. (MARINHA/2019) O uso da ventilação mecânica não invasiva tem demonstrado redução na incidência 

de pneumonia quando comparada com a ventilação mecânica invasiva. Assinale a opção que corresponde 

a uma contra indicação absoluta da ventilação mecânica não invasiva. 

a) Trauma ou deformidade facial. 

b) Alto risco de aspiração. 

c) Necessidade de intubação de emergência. 

d) Obstrução das vias aéreas superiores. 

e) Anastomose de esôfago recente. 

 

22. (MARINHA/2019) A anemia falciforme é uma anemia hemolítica grave, que resulta da herança do 

gene da hemoglobina falciforme (Hbs), que produz uma molécula de hemoglobina defeituosa. Assinale a 

opção que corresponde a uma complicação potencial desta doença. 

a) Linfadenopatia. 

b) Hiponatremia. 

c) Priapismo. 

d) Atelectasia. 

e) Esplenomegalia. 

 

23. (MARINHA/2019) A síndrome de korsakoff é um distúrbio caracterizado pelos seguintes sintomas:  

a) afasia e apraxia. 

b) agnosia e disartria. 

c) delírios e psicose. 

d) afasia e dormência. 

e) cefaleia e hemorragia. 

 

24. (MARINHA/2019) Para realização de sondagem vesical de demora em mulheres adultas é necessário 

que: 

a) o cateter escolhido tenha calibre entre 6 e 8. 

b) a paciente seja posicionada na posição de Sims, para melhor visualizar o meato urinário. 

c) a assepsia do local seja realizada com solução tópica, aquosa e degermante. 

d) a sonda seja fixada na face interna da coxa. 

e) a assepsia seja realizada iniciando-se nos grandes lábios, pequenos lábios, orifício vaginal e por fim 

meato urinário. 

 

25. (MARINHA/2019) A punção venosa periférica consiste em instalar cateter em trajeto venoso 

periférico para manutenção de uma via de acesso para infusão de soluções ou administração de 

medicamentos. A avaliação de flebite e infiltração é um cuidado de enfermagem importante. Pacientes 

que apresentam no sítio da punção presença de dor, com eritema ou edema com endurecimento e cordão 

fibroso palpável pode ter sua flebite classificada como: 

a) grau 0.                       b) grau 1.                        c) grau 2.            d) grau 3.                e) grau 4. 
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26. (MARINHA/2019) A administração de nutrição parenteral tem como objetivo proporcionar suporte 

energético e nutricional visando manter as funções orgânicas e preservar a estrutura corpórea em 

pacientes cuja via digestória esteja comprometida ou não seja suficiente para suprir suas necessidades. 

Identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmativas: 

(   ) A responsabilidade da administração da terapia de nutrição parenteral é do enfermeiro, inclusive a 

manipulação do cateter, quando necessário. 

(   ) A temperatura ambiente, as bolsas de nutrição parenteral tem validade de 72 horas. 

(  ) A nutrição parenteral deve ser infundida, em via exclusiva, quando instalada em cateter de duplo 

lúmen. Caso seja por tripla via, deve-se utilizar a via proximal. 

(   ) Medicamentos como  anfoterecina, ampicilina, carbenicilina e gentamicina são incompatíveis com a 

solução de nutrição parenteral. 

a) V - F - V - F.                               

b) F - V - F - F.                                

c) F - F - V - V.   

d) V - F - F - V. 

e) F - V - F - V. 

 

27. (MARINHA/2019) As complicações mais comuns da administração de nutrição parenteral são: 

a) hipercapnia e hiperglicemia. 

b) hipoglicemia e retardo do esvaziamento gástrico. 

c) embolia e desidratação. 

d) hiperglicemia e pneumotórax. 

e) sepse e hipocalemia. 

 

28. (MARINHA/2019) A síndrome de Guillain-Barré refere-se a desmielinização inflamatória autoimune 

(celular e hormonal). Assinale a opção que corresponde às manifestações clínicas clássicas desta doença. 

a) Arreflexia e fraqueza ascendente. 

b) Alteração cognitiva e do nível de consciência. 

c) Hiperplexia e parestesias das mãos e pés. 

d) Hiporeflexia e fraqueza descendente. 

e) Cegueira e hiperflexia. 

 

29. (MARINHA/2019) Considerando os cuidados específicos durante a cesariana em gestantes portadoras 

do vírus HIV/AIDS, podemos afirmar que: 

I- A cesárea eletiva deve ser realizada a partir da 38º semana de gestação. 

II- Proceder ao parto empelicado. 

III- Realizar a completa hemostasia após realizar a histerectomia. 

IV- Confirmar a idade gestacional. 

V- Evitar antibiótico profilático. 

a) As assertivas I, II e V são verdadeiras; III e IV são falsas. 

b) As assertivas III e V são verdadeiras; I, II e IV são falsas. 

c) Todas as assertivas são verdadeiras. 

d) As assertivas I, II e IV são verdadeiras, III e V são falsas. 

e) Todas as assertivas são falsas. 
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30. (MARINHA/2019) Assinale a opção que corresponde a um critério para antecipação do parto segundo 

as condições maternas na pré-eclâmpsia grave longe do termo. 

a) Contagem de plaquetas menor que 150.000/mm³. 

b) Diminuição progressiva da creatinina sérica. 

c) Pressão Arterial maior ou igual 150/100 apesar de doses máximas de anti-hipertensivos. 

d) Oligohidrâmnio. 

e) Cefaleia ou distúrbios visuais persistentes. 

 

31. (MARINHA/2019) Na iminência do trabalho de parto prematuro, o agente tocolítico de primeira 

escolha é o(a): 

a) atosibano. 

b) ritodrina. 

c) nifedipina. 

d) terbutalina. 

e) indometacina. 

 

32. (MARINHA/2019) Assinale a opção em que a mulher fator Rh negativo deve realizar a prevenção, da 

sensibilização pelo fator Rh, administrando a imunoglobulina anti-D. 

a) Após o parto de mulheres com coombs direto positivo e recém-nascido Rh negativo. 

b) Após procedimentos invasivos em mulheres gestantes: aminiocentese e cordocentese. 

c) Após procedimentos invasivos: ultrassonografia do terceiro trimestre e pesquisa de estreptococos do 

grupo B. 

d) Após o parto de mulheres com coombs indireto positivo e recém- nascido Rh negativo. 

e) Antes do parto de gestantes com coombs direto positivo e pai Rh positivo. 

 

33. (MARINHA/2019) As alterações respiratórias no recém-nascido são a principal causa de internação no 

período neonatal e sua incidência e gravidade estão relacionados EXCETO: 

a) idade gestacional. 

b) infecção materna. 

c) sofrimento fetal agudo. 

d) uso de corticoides antenatal. 

e) imaturidade dos vasos da matriz germinal. 

 

34. (MARINHA/2019)  Segundo a Organização Mundial de Saúde, o programa Cirurgia Segura Salva Vidas 

preconiza uma lista de verificação denominada checklist para cirurgia segura. Assinale a alternativa que 

inclui o procedimento a ser realizado pela equipe cirúrgica na etapa chamada de TIME OUT. 

a) O coordenador da equipe checa verbalmente com a equipe de anestesia se o paciente tem risco de 

perda sanguínea. 

b) A enfermagem revisa se o antibiótico profilático foi administrado nos últimos 60 minutos. 

c) A equipe conclui a verificação do carro de anestesia e de medicamentos. 

d) O cirurgião realiza a demarcação do local da cirurgia. 

e) O coordenador da equipe checa verbalmente com a equipe de anestesia se o paciente tem dificuldade 

de obtenção de vias aéreas. 
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35. (MARINHA/2019) Nas medidas relacionadas à prevenção de infecção de cateteres periféricos NÃO é 

recomendado: 

a) Uso de preparação alcoólica para as mãos (60% a 80%). 

b) Escolha de cateteres de menor calibre. 

c) Uso da metodologia de visualização para instalação de cateteres. 

d) Limitar ao máximo de 4 as tentativas para punção periférica. 

e) Avaliar o sítio de inserção a cada 48 horas. 

 

36. (MARINHA/2019)  Os frascos de vacina com prazo de validade expirado são classificados como 

resíduos de saúde do grupo: 

a) A1.     

b) A2.       

c) A3.        

d) A4.      

e) A5. 

 

37. (MARINHA/2019) De acordo com a RDC nº 222/2018, os materiais perfurocortantes devem ser 

descartados em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamento. A qual grupo dos resíduos de saúde os materiais perfurocortantes pertencem? 

a) Grupo D.       

b) Grupo E.      

c) Grupo À.     

d) Grupo B.         

e) Grupo C. 

 

38. (MARINHA/2019)  De acordo com a RDC ANVISA Nº 306/04 e Resolução CONAMA Nº 358, os resíduos 

de serviços de saúde são classificados em cinco grupos: A, B, C D e E. Assinale a opção abaixo na qual as 

bolsas transfusionais com resíduo inferior a 10 ml estão incluídas. 

a) Grupo A.     

b) Grupo B.       

c) Grupo C.         

d) Grupo D.      

e) Grupo E. 

 

39. (MARINHA/2019) O vírus Zika é um flavivirus capaz de causar infecção em humanos. As anomalias 

congênitas, associadas à infecção pelo vírus Zika, foram observadas logo após a entrada do vírus no 

território nacional. Identifique como verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmativas para casais que 

desejam a concepção: 

(   ) Aguardar até três meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem 

foi infectado. 

(   ) Aguardar até seis meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem 

foi infectado. 

(  ) Aguardar até oito semanas após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a 

mulher foi infectada. 

(  ) Aguardar até seis semanas após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a 

mulher foi infectada. 
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a) V - F - F - V. 

b) F - F - V - V. 

c) F - V - V - F.   

d) V - V - F - F.       

e) F - V - F - V. 

 

40. (MARINHA/2019) No tratamento das gestantes com sífilis, após a primeira dose de penicilina, a 

paciente pode apresentar exacerbação das lesões cutâneas com eritema, dor ou prurido, as quais 

regridem espontaneamente após doze a vinte e quatro horas, sem a necessidade da descontinuidade do 

tratamento. Assinale a opção que corresponde a esta manifestação clínica. 

a) Síndrome de Lyell. 

b) Sindrome de Stevens-Johnson. 

c) Reação treponêmica. 

d) Reação de Jarisch-Herxheimer. 

e) Síndrome do homem vermelho. 

 

41. (MARINHA/2019) A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo 

Treponema pallidum. Sobre essa doença, avalie as afirmações abaixo: 

I- A transmissão pode ser sexual e vertical. 

II- É classificada em sífilis primária, secundária e terciária. 

III- A penicilina G benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento, sendo administrada sempre 

em três doses. 

IV- O diagnóstico pode ser feito por testes treponêmicos, sendo Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL) teste em cartão da reagina plasmática rápida (RPR-CT) os mais utilizados. 

V- As lesões da sífilis primária e secundária são altamente infecciosas. 

 

As alternativas corretas são: 

a) I,II,III      

b) I,III,IV     

c) I,II,IV     

d) II,III,V    

e) I,II,V 

 

42. (MARINHA/2019) A principal via de transmissão da hepatite B é a sexual, seguida da vertical . Quais 

os marcadores devem ser solicitados na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite B? 

a) Anti-HBc total e HbeAg. 

b) Anti- HBc IgG e HBsAg. 

c) HBeAg e Anti-Hbe. 

d) Anti- HBc IgG e  Anti-Hbe. 

e) HBsAg e Anti-HBc Total. 

 

43. (MARINHA/2019)  Se um indivíduo considerado como suscetível, relata ter realizado três doses da 

vacina hepatite B há 6 meses, o resultado da sorologia para hepatite B apontará como positivo(s) o(s) 

seguinte (s) anticorpo(s)/ antígeno(s): 

a) apenas HbsAg.E. 

b) HBs-Ag e AntiHBc total. 
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c) Apenas anti-Hbs. 

d) Anti-HBe e HbsAg. 

e) HBs-Ag e AntiHBc IgM. 

 

44. (MARINHA/2019 - Adaptada)  No Brasil, os fármacos Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) 

e Etambutol (E) são utilizados para o tratamento da tuberculose (TB). Qual o esquema básico para 

tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes maior ou igual a 10 anos 

de idade?  

a) 2RHZ/2RH. 

b) 2RHZ/10RH. 

c) 2RMZ/4RH.  

d) 2RHZE/10RH. 

e) 2RMZE/4RH. 

 

45. (MARINHA/2019) Uma boa amostra para realização do bacteriológico para diagnóstico de tuberculose 

é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse. O volume ideal é de: 

a) 3 a 8 ml. 

b) 5 a 10 ml. 

c) Até 5 ml. 

d) 3 a 5 ml. 

e) 2 a 6 ml. 

 

46. (MARINHA/2019)  A tuberculose na criança apresenta especificidades que devem ser consideradas 

durante sua investigação diagnóstica. Assinale a opção que caracteriza a Tríade Clássica que deve ser 

observada na suspeita de tuberculose pulmonar na criança maior de 10 anos de idade. 

a) Febre de origem indeterminada; ganho de peso; anidrose. 

b) Tosse seca; febre alta; aumento do apetite. 

c) Eritema nodoso; anidrose; ausência de ruído adventício. 

d) Redução do apetite, perda de peso; tosse crônica. 

e) Presença de expectoração; anidrose; febre diurna. 

 

47. (MARINHA/2019) A imunidade inespecífica se opõe à colonização, a penetração, a multiplicação e a 

persistência do agente infeccioso no organismo. Seus principais componentes são, EXCETO: 

a) fagocitose. 

b) barrreiras físicas. 

c) fatores séricos e teciduais. 

d) produção de células de memória. 

e) barreiras fisiológicas. 

 

48. (MARINHA/2019) A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção 

causada pelo Mycobacterium leprae. Os esquemas terapêuticos utilizados par multibacilar podem 

apresentar efeitos adversos da drogas. Os efeitos cutâneos podem acontecer no uso da maioria das 

drogas utilizadas. Assinale a opção correta de droga que pode causar a síndrome de Stevens-Johnson, 

dermatite esfoliativa ou eritrodermia. 

a) Rifampicina. 

b) Clofazimina. 
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c) Dapsona. 

d) Talidomida. 

e) Etambutol. 

 

49. (MARINHA/2019)  Relacione a doença infecciosa (primeira coluna) com seu agente etiológico 

(segunda coluna) e assinale a alternativa correta. 

I- Coqueluche. 

II- Oxiuriase. 

III- Linfogranuloma venereo. 

IV- Ancilostomiase. 

V- Cancroide. 

 

(   ) Bordetella pertussis. 

(   ) Haemophilus ducreyi. 

(   ) Necator americanus. 

(   ) Enterobius vermicularis. 

(   ) Chlamydia inguinale. 

 

a) I, II, III, IV, V. 

b) I, III, II, V, IV.  

d) II, III, IV, I, V. 

c) I, V, IV, II, III. 

e) II, IV, III, I, II. 
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UFG/COREMU/2020 
 
1. (UFG/COREMU/2020)  Em uma situação hipotética, algumas fotos que possam identificar um 
determinado paciente internado em uma instituição hospitalar foram veiculadas em redes sociais e 
aplicativos de compartilhamento de imagens em telefones celulares. A direção do hospital está 
investigando se tais fotos foram obtidas dentro da unidade de internação. Nesse caso, se um 
profissional de enfermagem tiver fotografado e divulgado as referidas imagens que identificavam o 
paciente, sem autorização expressa tanto da instituição como dos familiares ou do próprio paciente, 
descumprirá uma orientação prevista: 
a) na lei do exercício profissional, no capítulo das atividades do trabalho em equipe. 
b) no código de ética dos profissionais de enfermagem, no capítulo das proibições. 
c) na lei do exercício profissional, no artigo das atividades privativas do enfermeiro. 
d) no código de ética dos profissionais de enfermagem, no capítulo das obrigações. 
 
2. (UFG/COREMU/2020) O código de ética dos profissionais de enfermagem (Resolução COFEN nº 
564/2017), em seu artigo 45, preconiza que os profissionais de enfermagem devem prestar 
assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Para 
o cumprimento dessa resolução, torna-se necessário que o profissional de enfermagem compreenda 
que: 
a) a imperícia diz respeito à inaptidão, à ignorância, à falta de qualificação técnica, teórica ou prática, 
ou à ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. 
b) a imprudência ocorre quando alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar a conduta 
esperada para a situação, agindo com descuido ou desatenção, sem tomar as devidas precauções. 
c) a negligência pressupõe uma ação precipitada e sem cautela, ou seja, o profissional age, mas toma 
uma atitude diversa da esperada, sem caracterizar uma conduta omissiva. 
d) o ato de imperícia ocorre quando o profissional deixa o plantão sem que o próximo colega assuma 
a assistência de enfermagem do paciente hospitalizado ou em atendimento. 
 
3. (UFG/COREMU/2020) A segurança do paciente tem sido cada vez mais discutida no âmbito da 
qualidade da assistência e dos serviços de saúde. A RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, instituiu ações 
para a segurança do paciente em serviços de saúde, deu outras providências e definiu a segurança 
do paciente como sendo: 
a) os componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com 
padrões de qualidade adequados. 
b) o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 
comprometimento com a gestão da saúde e da segurança. 
c) as ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam nos padrões de 
qualidade exigidos para os fins a que se propõem. 
d) a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 
 
4. (UFG/COREMU/2020) A organização dos processos de trabalho surge como a principal questão a 
ser enfrentada para a mudança dos serviços de saúde. Essa mudança carece de uma interação de 
saberes e práticas, necessárias para o cuidado integral à saúde. O modelo assistencial proposto 
requer um processo de trabalho centrado nas tecnologias leves e leveduras em detrimento das 
tecnologias duras para o cuidado ao usuário. As tecnologias duras dizem respeito às: 
a) que estão inscritas em máquinas, instrumentos e conhecimento técnico. 
b) que fazem parte das tecnologias das relações e do conhecimento técnico. 
c) que estão inscritas em máquinas e instrumentos. 
d) que são definidas pelo conhecimento técnico. 
 

 
 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

238 

5. (UFG/COREMU/2020)  A linha do cuidado é fruto de um grande pacto que deve ser realizado entre 
todos atores que controlam serviços e recursos assistenciais no sentido de promover a assistência 
integral ao usuário. Dessa forma, a equipe que organiza a linha de cuidado do ponto de vista dos 
fluxos assistenciais e faz a gestão do projeto terapêutico, deve ser: 
a) da equipe multiprofissional hospitalar (EMH). 
b) do serviço de assistência domiciliar (SAD). 
c) da unidade básica de saúde (UBS). 
d) da secretaria municipal de saúde (SMS). 
 

TEXTO 
Leia o caso clínico para responder às questões 6 e 7. V.M.S., do sexo masculino e solteiro, foi admitido 
no hospital X em 21/03/2016, com diagnóstico de tuberculose pulmonar (TP), hipertensão arterial 
pulmonar (HAP), cardiomegalia, dispneia e anorexia. Possui história de internação hospitalar em 
dezembro de 2015, com quadro de tosse e expectoração amarelada, dispneia e perda de peso 
importante. Nesse período, apresentou também síndrome febril aguda e queixas de artralgia. A TP e 
sensibilidade à rifampicina foram confirmadas por teste laboratorial. Em 09/02/2016, apresentou 
piora da dispneia. Exame físico: estado geral comprometido. Consciente. Orientado. Taquidispneico 
(30 mrp) com batimentos das asas do nariz. Tórax simétrico, com roncos em ápice do pulmão direito. 
Em uso de cateter nasal com 2 L/min de O2 suplementar (Sat. O2 = 96%), e, quando em ar ambiente, 
Sat. O2= 82%. Afebril (T = 36,6 °C). Normotenso (PA = 120 x 65 mmHg). Taquicardíaco (p = 125 bpm e 
perfusão capilar menor que dois segundos). BNF em 2T S/S. Pele e mucosas descoradas. Desnutrido 
(IMC: 15,8 kg/m²). Cavidade oral apresentando sujidades, caries e papilas linguais hipertrofiadas. 
Ausência de hipertrofia de gânglios cervicais, axilares e inguinais. Abdome indolor a palpação, com 
ausência de visceromegalias. Padrão intestinal e diurético normal. Extremidades sem edemas, com 
hipertrofia em articulações dos joelhos. Paciente sem acompanhante e raramente recebe visitas. 
 
6. (UFG/COREMU/2020) Considerando a taxonomia NANDA-I 2018-2020, é um possível diagnóstico 
de enfermagem para o paciente V.M.S. no ato da readmissão em 09 de fevereiro: 
a) deglutição prejudicada relacionada a problema de comportamento alimentar, sujidades e cáries 
em cavidade oral, caracterizado por mastigação insuficiente e deglutição em pedaços. 
b) troca de gases prejudicada caracterizada por batimento da asa do nariz, dispneia, cor da pele 
anormal, hipoxemia, padrão respiratório anormal e taquicardia. 
c) perfusão tissular periférica ineficaz relacionada a doença pulmonar, caracterizado pela cor da pele 
pálida, hipoxemia e perfusão capilar menor que dois segundos. 
d) ansiedade relacionada à ameaça da condição atual, caracterizada pelo aumento da frequência 
respiratória e de inquietação. 
 

7. (UFG/COREMU/2020) O enfermeiro responsável pelo paciente V.M.S. optou realizar a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE) baseando-se na teoria de Dorothea Orem, 

porque: 

a) os requisitos de autocuidado universal de V.M.S. estariam ameaçados e o enfermeiro deveria 

implementar um sistema de compensação total de autocuidado. 

b) o processo de enfermagem focaria nos modos adaptativos fisiológicos, de autoconceito, função de 

papel e interdependência, com ênfase em intervenções para a adaptação fisiológica. 

c) a grande quantidade de estímulos focal e residual na saúde de V.M.S. desencadearia mecanismos 

de enfrentamento reguladores não adaptativos, direcionando a prescrição de enfermagem. 

d) o paciente se beneficiaria de um sistema de enfermagem parcialmente compensatório, visto que 

o enfermeiro e o paciente compartilhariam e realizariam ações terapêuticas de autocuidado. 
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8. (UFG/COREMU/2020) As ferramentas da qualidade em gestão, de acordo com Burmester (2013, 
p. 41), “são técnicas que se usam para definir, medir, analisar e propor soluções para problemas que 
podem ser encontrados e interferem no bom desenrolar dos processos de trabalho”. Dentre as 
ferramentas de gestão da qualidade, destaca-se o diagrama de Ishikawa, que tem como 
características: 
a) permite analisar os problemas separados em partes e interrelacioná-los. Geralmente, para a 
produção do diagrama é utilizado um gráfico de barras verticais. 
b) compõe-se das etapas: planejar, executar, checar e agir para controlar um processo. Visualmente, 
é representado por um círculo, visto que o processo de gestão é cíclico. 
c) promove a descoberta da relação entre um efeito e as causas de sua ocorrência. Também é 
chamado de “espinha de peixe”, por causa do formato do seu diagrama. 
d) faz parte da etapa de planejamento por meio da elaboração de um quadro que permite responder 
às perguntas: O quê? Quando? Por quê? Onde? Como? Quem? Quanto? 
 
9. (UFG/COREMU/2020)  Segundo Chiavenato (2012), é um componente da função administrativa de 
direção e sua respectiva característica: 
a) o processo decisório, que pode ser centralizado ou democrático. 
b) os sistemas de comunicação, que podem ser genéricos ou sintéticos. 
c) o relacionamento interpessoal, que é baseado em regras e na confiança. 
d) os sistemas de recompensas/punições, que se baseiam na qualidade e na disciplina. 
 
10. (UFG/COREMU/2020) As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) apresentam grande 
relevância para a saúde pública. São os danos decorrentes da assistência à saúde que aumentam o 
tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde. Para combater um desses 
danos, recomenda-se lavar as mãos usando esponja com antisséptico degermante (clorexidina a 2% 
ou polivinilpirridolonaiodo) ou por meio do uso de produto à base de álcool. Essa recomendação deve 
acontecer: 
a) no processo de troca do sistema de infusão sanguínea. 
b) no preparo pré-operatório ou antissepsia cirúrgica das mãos. 
c) no processo de troca rotineira do circuito respiratório do sistema de ventilação mecânica. 
d) no manuseio do sistema fechado de coleta de urina. 
 
11. (UFG/COREMU/2020)  A infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes de IRAS de 
grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. O 
diagnóstico clínico precoce, associado aos exames complementares (qualitativo e quantitativo de 
urina e urocultura), fornece evidência para uma adequada terapêutica. Tendo em vista as 
intervenções de enfermagem durante o procedimento de cateterismo vesical de demora masculino, 
são critérios que devem ser considerados na instalação e manutenção do sistema: 
a) escolher cateteres de menor calibre (14 Fr ou 16 Fr) que permitam boa drenagem urinária; fazer 
reeducação vesical, antes da retirada do cateter e mediante suspeita de obstrução, e não realizar a 
lavagem do cateter. 
b) fazer reeducação vesical, antes da retirada do cateter; na suspeita de obstrução, evitar realizar 
lavagem do cateter e proceder a troca de cateter vesical a cada 21 dias e realizar coleta de amostra 
para cultura de urina. 
c) realizar coleta de amostra para EAS de urina e fazer reeducação vesical antes da retirada do cateter 
e, na suspeita de obstrução, evitar realizar lavagem do cateter; proceder à troca de cateter vesical a 
cada 21 dias. 
d) escolher cateteres de calibre adequados que permitam boa drenagem urinária; esvaziar a bolsa 
coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual; evitar contato do tubo de drenagem 
com o recipiente coletor e, na suspeita de obstrução, não realizar lavagem do cateter. 
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12. (UFG/COREMU/2020) A RDC nº 222/2018 dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Nela, um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, devem ter o 

objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma 

eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Das etapas do manejo de resíduos, a primeira delas, e que determina 

as demais etapas, é: 

a) a segregação.                                        

b) a identificação. 

c) o acondicionamento. 

d) o armazenamento temporário. 

 

13. (UFG/COREMU/2020)  As precauções-padrão constituem um conjunto de medidas que devem 

ser adotadas no atendimento de todos os pacientes e na manipulação de equipamentos e artigos 

contaminados ou sob suspeita de contaminação. O processamento dos produtos para a saúde é 

realizado de acordo com a sua classificação. Os produtos semicríticos utilizados na assistência 

ventilatória, anestesia e inaloterapia devem passar por: 

a) desinfecção de alto nível. 

b) limpeza e desinfecção de nível intermediário. 

c) limpeza na unidade consumidora. 

d) esterilização. 

 

14. (UFG/COREMU/2020) Leia o caso clínico para responder a questão. V.M.S., do sexo masculino e 

solteiro, foi admitido no hospital X em 21/03/2016, com diagnóstico de tuberculose pulmonar (TP), 

hipertensão arterial pulmonar (HAP), cardiomegalia, dispneia e anorexia. Possui história de 

internação hospitalar em dezembro de 2015, com quadro de tosse e expectoração amarelada, 

dispneia e perda de peso importante. Nesse período, apresentou também síndrome febril aguda e 

queixas de artralgia. A TP e sensibilidade à rifampicina foram confirmadas por teste laboratorial. Em 

09/02/2016, apresentou piora da dispneia. Exame físico: estado geral comprometido. Consciente. 

Orientado. Taquidispneico (30 mrp) com batimentos das asas do nariz. Tórax simétrico, com roncos 

em ápice do pulmão direito. Em uso de cateter nasal com 2 L/min de O2 suplementar (Sat. O2 = 96%), 

e, quando em ar ambiente, Sat. O2 = 82%. Afebril (T = 36,6 °C). Normotenso (PA = 120 x 65 mmHg). 

Taquicardíaco (p = 125 bpm e perfusão capilar menor que dois segundos). BNF em 2T S/S. Pele e 

mucosas descoradas. Desnutrido (IMC: 15,8 kg/m²). Cavidade oral apresentando sujidades, caries e 

papilas linguais hipertrofiadas. Ausência de hipertrofia de gânglios cervicais, axilares e inguinais. 

Abdome indolor a palpação, com ausência de visceromegalias. Padrão intestinal e diurético normal. 

Extremidades sem edemas, com hipertrofia em articulações dos joelhos. Paciente sem 

acompanhante e raramente recebe visitas. O paciente obteve o diagnóstico médico de tuberculose 

pulmonar por meio de teste laboratorial, o qual também forneceu o resultado de sensibilidade à 

rifampicina. De acordo com o Ministério da Saúde (2019), o diagnóstico laboratorial de casos novos 

de tuberculose pulmonar se dá por meio de: 

a) uma amostra para teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB). 

b) três amostras de escarro para pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR). 

c) três amostras de escarro para pesquisa de BAAR e uma amostra para reação em cadeia da 

polimerase (PCR). 

d) duas amostras de escarro para BAAR e uma amostra para cultura de escarro. 
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15. (UFG/COREMU/2020) Lesão por pressão nos calcâneos com presença de perda total da espessura 

dos tecidos, leito da ferida coberto por tecido desvitalizado e necrótico seco, aderente, intacto e sem 

eritema ou flutuação evidencia ser: 

a) ferida classificada em grau II com tecido necrótico a ser removido. 

b) escara não estadiável, com profundidade indeterminada, e tecido necrótico sem condição de ser 

removido. 

c) ferida em grau III com tecido necrótico a ser removido. 

d) ferida em grau III com tecido necrótico sem condição de ser removido. 

 

16. (UFG/COREMU/2020) Leia o caso clínico para responder às questões 2 e 3. R.S.C., trinta anos, 

vítima de acidente motociclístico, atendido pelo SAMU e conduzido à emergência do hospital de 

referência. Consciente, ECG 15, eupneico, imobilizado em prancha longa, colar cervical e tala em MID, 

sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula em MID, dentre outras lesões. Realizada cirurgia de urgência 

para fixação dos ossos fraturados, que ocorreu sem intercorrências; porém, o paciente queixou-se de 

uma dor pulsátil profunda e incessante que continuava a aumentar, apesar da administração de 

opioides e parecia desproporcional à lesão, situação compatível com síndrome compartimental (SC). 

A SC é uma condição que ameaça a saúde do membro. Ela ocorre quando a pressão de perfusão, 

dentro de um compartimento anatômico fechado: 

a) cai abaixo da pressão tecidual. 

b) permanece igual à pressão tecidual. 

c) vai além da pressão tecidual. 

d) eleva-se, sem exceder a pressão tecidual. 

 

17. (UFG/COREMU/2020) Na síndrome compartimental, um alerta para enfermagem é manter o 

adequado posicionamento do membro afetado, que deve permanecer: 

a) no nível do coração. 

b) abaixo do nível do coração. 

c) acima do nível do coração. 

d) em posição neutra e abaixo do nível do coração. 

 

18. (UFG/COREMU/2020) M.S.T., de cinquenta e cinco anos, vítima de queda do telhado, sofreu 

traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi internado na UTI. Encontra-se comatoso e apresenta 

alteração na resposta motora, denominada decorticação, que é uma postura na qual se observa uma 

adução e: 

a) hiperpronação e flexão dos punhos e dos dedos do membro superior e hiperextensão, muitas vezes 

associada a opistótono e fechamento da mandíbula. 

b) hiperpronação e extensão do membro superior e hiperextensão, flexão plantar do membro inferior 

muitas vezes associada a opistótono e fechamento da mandíbula. 

c) flexão do cotovelo, extensão e hiperpronação dos punhos e dos dedos do membro superior e 

hiperextensão, flexão plantar e rotação interna do membro inferior. 

d) flexão do cotovelo, dos punhos e dos dedos do membro superior e hiperextensão, flexão plantar 

e rotação interna do membro inferior. 
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19. (UFG/COREMU/2020) O aumento da pressão intracraniana (PIC) afeta muitos pacientes com 

distúrbios neurológicos agudos. À medida que a PIC se eleva, mecanismos compensatórios no cérebro 

funcionam para manter o fluxo sanguíneo e evitar danos teciduais, mas, em certo ponto, a capacidade 

de autorregulação do cérebro torna-se ineficaz e a descompensação tem início. Quando isso ocorre, 

o paciente exibe alterações significativas, uma delas sendo a tríade de Cushing, um sinal grave que 

tem como características, além da irregularidade respiratória: 

a) a hipotensão e a agitação.                          

b) a hipotensão e a taquicardia. 

c) a hipertensão e a bradicardia. 

d) a hipertensão e a agitação. 

 

20. (UFG/COREMU/2020) Os enfermeiros precisam compreender a fisiologia do equilíbrio 

hidroeletrolítico e acidobásico para antecipar, identificar e responder aos possíveis distúrbios. Ao 

atender um paciente etilista, que apresenta irritabilidade neuromuscular, sinais de Trousseau e 

Chvostek positivos, vômitos, reflexos tendinosos aumentados, aumento da pressão arterial, ondas T 

achatadas ou invertidas, dentre outros sinais e sintomas, o enfermeiro pode inferir que o paciente 

apresenta um distúrbio hidroeletrolítico, relacionado ao: 

a) aumento de magnésio. 

b) déficit de magnésio. 

c) aumento de potássio. 

d) déficit de potássio. 

 

21. (UFG/COREMU/2020)  Na avaliação física do sistema respiratório, a observação da aparência 

geral do paciente é muito importante, pois pode fornecer indícios sobre o estado respiratório. Um 

sinal de doença pulmonar, encontrado em pacientes com condições hipóxicas crônicas, infecções 

pulmonares crônicas ou neoplasias malignas do pulmão é a apresentação de 

a) baqueteamento dos dedos. 

b) tórax em barril. 

c) tórax em funil. 

d) cifoescoliose. 

 

22. (UFG/COREMU/2020) O traçado do eletrocardiograma (ECG) reflete a função do sistema de 

condução do coração que, normalmente, inicia e conduz a atividade elétrica em relação à derivação. 

O ECG oferece importantes informações acerca da atividade elétrica do coração, sendo composto de 

traçados (ondas), segmentos e intervalos. O segmento ST representa: 

a) o tempo total para a despolarização e repolarização ventriculares, medido desde o início do 

complexo QRS até o início da onda P. 

b) a repolarização ventricular precoce, com duração desde o término do complexo QRS até o início 

da onda P. 

c) a repolarização ventricular precoce, com duração desde o término do complexo QRS até o início da 

onda T. 

d) o tempo total para a despolarização e repolarização ventriculares, medido desde o início do 

complexo QRS até o início da onda T. 
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23. (UFG/COREMU/2020)  No atendimento de emergência, a American Heart Association (2015) 

orienta que pacientes com dependência conhecida ou suspeita de uso de opioides, que não 

respondem, apresentam respiração anormal mas têm pulso, é adequado que os socorristas leigos, 

devidamente treinados, e os profissionais de saúde capacitados administrem, além da prestação dos 

cuidados básicos: 

a) adrenalina por via endovenosa ou intranasal. 

b) naloxana por via intramuscular ou intranasal. 

c) naloxana por via intramuscular ou subcutânea. 

d) adrenalina por via endovenosa ou subcutânea. 

 

24. (UFG/COREMU/2020)  O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das maiores causas de morte e 

de incapacidade adquirida em todo o mundo. Assim, a criação da linha de cuidados em AVC na rede 

de atenção às urgências e emergências tem, como objetivo geral: 

a) instituir adequada retaguarda ambulatorial para a assistência sequencial após a alta hospitalar, 

com reabilitação, cuidados domiciliares e reintegração social e ao trabalho. 

b) melhorar o conhecimento da população sobre o AVC, seus sinais e sintomas, seus fatores de risco 

e sua necessidade de controle adequado. 

c) disseminar o conhecimento de que o AVC é uma emergência médica que necessita de atendimento 

em rede em todas as unidades de saúde. 

d) reduzir a morbimortalidade pelo AVC no Brasil, por meio do atendimento integral ao paciente, 

vislumbrando todas as suas demandas de atenção à saúde. 

 

25. (UFG/COREMU/2020) Leia o caso clínico a seguir. P.S.C., do sexo masculino, de sessenta e oito 

anos, submetido à ressecção de cerca de 2,5 m do intestino delgado por trombose mesentérica. 

Encontra-se, no momento, em UTI, hemodinamicamente estável, em ventilação mecânica e acesso 

venoso profundo através da veia subclávia com Intracath® e infusão de soroterapia. Apresenta acesso 

venoso periférico em MSE com abocath®. Ferida operatória em abdome inferior. Foi inserido dreno 

de Penrose e iniciada antibioticoterapia. Em uso de sondagem vesical de demora (SVD), com bom 

fluxo e diurese clara.  

A soroterapia prescrita para o referido paciente foi: SF 0,9% = 200 ml + SG 5% = 300 ml + KCl 10% = 5 

ml + NaCl 20% = 10 ml + glicose 25% = 15 ml + vitamina C = 10 ml para ser infundida em seis horas. A 

troca do equipo e vazão da solução serão, respectivamente, de: 

a) 36 horas e 60 microgotas. 

b) 48 horas e 80 microgotas. 

c) 72 horas e 90 microgotas. 

d) 96 horas e 100 microgotas. 

 

26. (UFG/COREMU/2020) O instrumento mais recomendado para a avaliação e monitorização do 

paciente na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e cujo resultado determina a alta do setor é: 

a) a escala de coma de Glasgow. 

b) o índice Aldrete e Kroulik. 

c) a escala de Ramsay. 

d) o índice ASA. 
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27. (UFG/COREMU/2020) O problema da segurança cirúrgica é reconhecido por todo o mundo. 

Pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde (2009) desenvolveu o guia “Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas” e estabeleceu como uma recomendação: 

a) que a lista de verificação deve ficar sob a responsabilidade de, no mínimo, dois profissionais, sendo 

um deles obrigatoriamente o enfermeiro. 

b) que a revisão da operação realizada, a contagem de compressas e os instrumentos e a etiquetagem 

da amostra cirúrgica são de responsabilidade do circulante. 

c) que a taxa de cancelamento de procedimentos cirúrgicos, em caso de falha em equipamento 

cirúrgico da sala operatória, é um indicador obrigatório. 

d) que a lista de verificação deve ser aplicada antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica 

e antes da saída do paciente da sala operatória. 

 

28. (UFG/COREMU/2020) Na avaliação obstétrica, a definição do primeiro dia da última menstruação 

(DUM) é a base de cálculo para a data provável de parto (DPP). Pode-se usar o gestograma ou um 

cálculo utilizando a chamada regra de Näegele. Considerando esta última forma de cálculo, uma 

mulher cuja data da última menstruação foi em 13 de setembro de 2019, a provável data do parto 

será em: 

a) 20/06/2020.   c) 20/07/2020. 

b) 13/06/2020.   d) 13/07/2020. 

 

29. (UFG/COREMU/2020)   A gestação, o parto e o puerpério de risco são situações nas quais a saúde 

da mulher apresenta complicações no seu estado de saúde por doenças preexistentes ou 

intercorrências da gravidez no parto ou puerpério, geradas tanto por fatores orgânicos quanto por 

fatores socioeconômicos e demográficos desfavoráveis. Considerando as atribuições dos serviços 

hospitalares de referência à atenção à gestação de alto risco, são condutas que devem ser adotadas: 

a) realizar captação precoce da gestante de alto risco, com busca ativa das gestantes e permitir a 

presença de acompanhante de livre escolha da mulher em todas as fases do trabalho de parto. 

b) permitir a presença do parceiro da mulher em todo o período de trabalho de parto, parto e 

puerpério e realizar visitas domiciliares às gestantes de sua população adstrita. 

c) realizar visitas domiciliares às gestantes de sua população adstrita e implantar o acolhimento com 

classificação de risco (ACCR). 

d) permitir a presença de acompanhante de livre escolha da mulher em todo o período de trabalho 

de parto, parto e puerpério e implantar o acolhimento com classificação de risco (ACCR). 

 

30. (UFG/COREMU/2020) Durante a consulta de enfermagem em puericultura, faz-se necessária a 

aferição das medidas antropométricas e outras medidas, dentre elas, o perímetro torácico. A técnica 

para verificação do perímetro torácico consiste em colocar: 

a) a régua Toesa, paralelamente, ao neonato, verificando a medida que corresponde ao comprimento 

entre a região cervical e a região abdominal. 

b) a fita métrica sob as costas do neonato e passá-la firmemente ao redor do tórax, utilizando o ponto 

de referência da preferência do examinador. 

c) a fita métrica sob as costas e ao redor do tórax, utilizando a linha mamilar como referência, e 

mantendo-a nivelada nas partes anterior e posterior. 

d) a régua Toesa, paralelamente, ao neonato, verificando a medida, em centímetros, que 

corresponda exatamente ao segmento do tórax. 
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31. (UFG/COREMU/2020)   A icterícia neonatal é a condição fisiológica mais comum encontrada em 

recém-nascidos (RNs). Cerca de 60% dos RNs a termo, saudáveis, e até mesmo um percentual maior 

de crianças amamentadas com leite materno, apresentam algum grau de icterícia visível na primeira 

semana de vida. Na sua classificação, utiliza-se como critério o acometimento de áreas corporais, 

denominadas como “zonas”. Desta forma, considera-se que o RN que apresente acometimento de 

cabeça, pescoço e tórax até a linha umbilical encontra-se na zona: 

a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4. 

 

32. (UFG/COREMU/2020) Um cuidado importante ao recém-nato (RN), ainda na sala de parto, 

consiste em manter as vias aéreas superiores pérveas. Para tanto, recomenda-se: 

a) posicionar o RN em decúbito ventral, com o pescoço ligeiramente estendido para proceder à 

aspiração. 

b) proceder primeiramente à aspiração do nariz e, em seguida, realizar a aspiração da cavidade oral 

do RN. 

c) lateralizar a cabeça do RN quando houver grande quantidade de secreção na boca. 

d) posicionar o pescoço do RN de forma a mantê-lo fletido para facilitar a entrada de ar nos pulmões. 

 

33. (UFG/COREMU/2020)  O boletim de Apgar é utilizado para avaliar o ajuste imediato do recém-

nascido à vida extrauterina. Nele, são avaliados a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, 

a irritabilidade reflexa e a cor da pele. O somatório da pontuação (no mínimo 0 e no máximo 10) 

resultará no índice de Apgar. Ele é útil para avaliar a resposta do recém-nascido e é aplicado 

inicialmente no primeiro e no quinto minutos de vida e, se necessário, no décimo, décimo quinto e 

vigésimo minutos. Um RN que apresente no primeiro minuto de vida frequência cardíaca < 100 bpm, 

respiração irregular, alguma flexão de extremidade, espirros e corpo róseo com extremidades 

cianóticas terá uma nota de Apgar igual a: 

a) 9.                              b) 8.                          c) 7.   d) 6. 

    

34. (UFG/COREMU/2020) Os cuidados com a pele de recém-nascidos, lactentes e crianças devem 

buscar preservar a integridade cutânea, prevenir toxicidades e evitar exposições químicas e outras, 

que sejam prejudiciais à pele. São aspectos que devem ser considerados nos cuidados a serem 

prestados com a pele de recém-nascidos: 

a) realizar o banho rotineiramente, como método preventivo de infecções, recomendado para logo 

após o nascimento. 

b) utilizar álcool a 70% no coto umbilical nos primeiros dez dias de vida ou até o coto umbilical cair, 

como método preventivo de infecções. 

c) limpar as evacuações da região perianal do recém-nascido com lenços umedecidos após cada 

eliminação fecal. 

d) usar óleos ou loções umectantes após o banho para manter a hidratação da pele e evitar 

descamações. 

 

35. (UFG/COREMU/2020)  Uma enfermeira de plantão na unidade de terapia neonatal (UTIN) admite 

um recém-nascido pré-termo (RNPT) e inicia o planejamento dos cuidados a serem prestados pela 

enfermagem. Em relação aos cuidados com o neonato, para o manejo da pele deste é importante 

saber que: 

a) o uso de sabão alcalino ou com hexaclorofeno é a forma eficaz de manutenção do manto àcido 

cutâneo do RNPT, em razão da elevada fragilidade e sensibilidade de sua pele. 
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b) no tratamento do coto umbilical deve-se utilizar exclusivamente a clorexidina alcoólica a 2%. Não 

se deve usar iodopovidona pelo risco de absorção sistêmica do iodo e surgimento de hipotireoidismo 

transitório. 

c) os curativos semipermeáveis podem ser utilizados para fixar acessos intravenosos, sondas 

gástricas, cateteres, mas deve-se evitar sua remoção por pelo menos 24 horas após sua aplicação. 

d) o uso de emolientes melhora as condições da pele do RNPT e diminui o risco de infecção por 

estafilococos coagulase negativo. No entanto, deve-se evitar o uso de emolientes à base de petrolato 

sem corante, pelo risco aumentado de irritação grave na pele. 
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SESAB/AOCP/2020 (Parte 1) 
 

1. (SESAB/AOCP/2019) As infecções da corrente sanguínea relacionadas ao uso de cateteres estão 

associadas a desfechos desfavoráveis em saúde. Assim, para inserção de cateteres periféricos, 

recomenda-se: 

a) utilizá-los preferencialmente para infusão contínua de produtos vesicantes e para nutrição 

parenteral com mais de 10% de dextrose. 

b) que, para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres de 

menor calibre e comprimento de cânula. 

c) em adultos, para canulação periférica, as veias de membros inferiores como opção adequada caso 

o paciente seja de difícil acesso venoso. 

d) que a frequência ideal de avaliação do sítio de inserção para pacientes de qualquer idade em 

terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo seja de uma vez por período. 

e) sua troca rotineira a cada 48 horas, exceto se foram instalados em situação de emergência com 

comprometimento da técnica asséptica. 

 

2. (SESAB/AOCP/2019) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas referente 

às medidas de prevenção de infecção cirúrgica. 

I. É necessário administrar rotineiramente profilaxia antimicrobiana com vancomicina, no máximo, 

60 minutos antes da incisão cirúrgica. 

II. É necessário, para cirurgia eletiva de pequeno e médio porte, utilizar antisséptico Clorexidina 2% 

no banho (corpo total) imediatamente antes do encaminhamento ao centro cirúrgico. 

III. A tricotomia pré-operatória não deve ser feita de rotina. Se os pelos tiverem que ser removidos, 

deve-se fazê-lo imediatamente antes da cirurgia, utilizando tricotomizadores elétricos e fora da sala 

de cirurgia. 

IV. É necessário enfatizar a importância da higiene oral. Nos casos em que houver previsão de 

entubação orotraqueal, fazer higiene oral com clorexidina 0,12%.  

 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II, III e IV. 

 

3. (SESAB/AOCP/2019) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) pode receber outras 

nomenclaturas, de acordo com o contexto, a finalidade e a área a que se destina. Assim, é correto 

afirmar que, quando realizada em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 

domicílios, escolas, entre outros, usualmente, denomina-se: 

a) consulta de enfermagem. 

b) implementação de enfermagem. 

c) diagnóstico de enfermagem. 

d) metodologia ativa em enfermagem. 

e) histórico de enfermagem. 
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4. (SESAB/AOCP/2019) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. De acordo com a 

Taxonomia da NANDA-I, um formato utilizado quando se aprende o diagnóstico de enfermagem inclui 

diagnóstico de enfermagem relacionado_____________ evidenciado por____________. 

a) à população de risco - potencialidade de risco. 

b) a problema/potencialidade de risco - características/capacidade de mensuração. 

c) a condições associadas - fatores de risco. 

d) a determinantes associados - sinais de resposta. 

e) a causas/fatores relacionados - sintomas/características definidoras. 

 

5. (SESAB/AOCP/2019) Durante o período de trabalho de um enfermeiro, deu entrada no 

ambulatório um paciente de 55 anos, sexo masculino, com queixa de dor intensa tipo cólica em região 

lombar, irradiando para flanco D. Ao verificar o prontuário, observou-se que, há dois dias, o paciente 

havia sido atendido pelo médico do ambulatório com hipótese diagnóstica de litíase renal e medicado 

com escopolamina 20 mg, 1 ampola, por via endovenosa. Como, no momento, o médico não estava 

no ambulatório, o enfermeiro consultou o gerente de enfermagem que ordenou que ele ligasse para 

o médico para que prescrevesse a medicação por telefone. Diante dessa situação, esse enfermeiro 

deve: 

a) atender a solicitação do gerente e realizar o medicamento prescrito por telefone. 

b) além do contato telefônico, solicitar que o médico envie a prescrição por mensagem de SMS (Short 

Message Service) para que a prescrição fique registrada. 

c) solicitar que o técnico de enfermagem entre em contato com o médico regulador do SAMU, pois 

só neste caso é possível realizar prescrição médica à distância . 

d) repetir a prescrição sem entrar em contato com o médico, uma vez que a prescrição em serviços 

ambulatoriais é válida por 96 horas. 

e) encaminhar de forma adequada o paciente a uma unidade de referência para consulta médica e 

abster-se de realizar a medicação. 

 

6. (SESAB/AOCP/2019) Após a apuração dos fatos, a penalidade imposta pelo Conselho Regional de 

Enfermagem a um enfermeiro foi de censura. Para aplicar tal penalidade, foram consideradas 

circunstâncias atenuantes, sendo uma delas: 

a) ter o infrator colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. 

b) ter o ato sido ocasionado por influência da chefia imediata.  

c) ter o infrator relatado desconhecimento da lei. 

d) ter o infrator cometido o ato dolosamente. 

e) ter o infrator idade maior de 55 anos. 

 

7. (SESAB/AOCP/2019) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Na etiologia da Lesão por 

Pressão (LP), a pressão sobre a pele e tecidos subcutâneos é o fator preponderante, entretanto 

outros fatores podem estar associados, como o cisalhamento, que consiste em uma combinação de 

_______e _______. 

a) tempo/consistência. 

b) posição/velocidade. 

c) peso/fricção. 

d) umidade/força. 

e) tensão/umidade. 
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8. (SESAB/AOCP/2019) Existem vários sistemas de classificação das Lesões por Pressão (LP). Elas são 

categorizadas para indicar a extensão do dano tissular sendo o sistema mais utilizado o National 

Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Assim, sobre a classificação das LPs segundo NPUAP, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

(   ) A lesão por pressão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de 

dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser 

categorizadas. 

(   ) A lesão por pressão no Estágio 3 é definida como perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme. 

(   ) O estágio 4 é definido como lesão com coloração vermelho escuro, marrom ou púrpura, 

persistente e que não embranquece. 

(   ) A LP não classificável é definida pela perda da pele em sua espessura total e perda tissular não 

visível. 

 

a) F, V, V, V.      

d) F, F, V, V. 

c) V, V, F, F.  

b) V, F, F, V.       

e) V, V, F, V. 

 

9. (SESAB/AOCP/2019) Ao avaliar uma ferida com presença de tecido necrótico, o enfermeiro optou 

por realizar desbridamento instrumental com uma técnica que utiliza lâmina de bisturi para a 

realização de pequenos quadrados (2 mm a 5 mm) no tecido necrótico que poderão ser removidos, 

sendo utilizada também para facilitar a penetração de substância desbridante no tecido necrótico. 

Tal técnica é denominada: 

a) triangular. 

b) Slice. 

c) Braden. 

d) Square. 

e) penetrante. 

 

10. (SESAB/AOCP/2019) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. No 

cotidiano da enfermagem, embora existam rotinas institucionalizadas em relação às medicações, 

pode-se e deve-se interferir na forma como a assistência é realizada para que, além de prevenir as 

interações medicamentosas adversas, possa-se assegurar uma prática contextualizada na ciência. 

Nesse contexto, são medidas de ordem prática que têm finalidade de contribuir na prevenção de 

reações adversas decorrentes de interações nas infusões parenterais: 

I. evitar administrar nos mesmos horários medicamentos que possuem os mesmos efeitos tóxicos 

(Ex: Aminoglicosídeos e Anfotericina B).  

II. não utilizar a administração de medicação em "bólus".  

III. evitar lavar os dispositivos de infusão com soluções neutras, quando houver necessidade de 

administração de vários medicamentos na mesma via de acesso vascular.  

IV. observar alterações visíveis quando da reconstituição e diluição de medicamentos (turvação, 

precipitação, mudança de coloração). 
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a) I, II, III e IV.                                  

b) Apenas II, III e IV.  

c) Apenas I e III.                         

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas I e IV. 

 

11. (SESAB/AOCP/2019) Foram prescritos 400 mg de Paracetamol por via oral a um adolescente. Há 

disponível na unidade de atendimento frasco de 200 mg/ml desse medicamento. Desse modo, devem 

ser administradas quantas gotas desse medicamento? 

a) 10 gotas.     

b) 20 gotas. 

c) 30 gotas. 

 d) 40 gotas. 

e) 50 gotas. 

 

12. (SESAB/AOCP/2019) O Enfermeiro, ao verificar os sinais vitais de uma criança de 04 anos de idade, 

identificou uma frequência respiratória de 28 rpm. Assim, é correto afirmar que essa criança estava: 

a) dispneica. 

b) eupneica. 

c) taquipneica. 

d) hiperpneica. 

e) bradipneica. 

 

13. (SESAB/AOCP/2019) A pesquisa bacteriológica é de importância fundamental em adultos, tanto 

para o diagnóstico quanto para o controle de tratamento da Tuberculose. No que se refere ao Teste 

Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 

a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) O TRM-TB não está indicado no diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laríngea em adultos 

e adolescentes de populações de maior vulnerabilidade. 

(    ) A sensibilidade do TRM-TB em amostras de escarro de adultos é de cerca de 90%, sendo superior 

à da baciloscopia. 

(     ) O TRM-TB está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea 

em adultos e crianças menores de 10 anos. 

(  ) As amostras recomendadas para realização do TRM-TB são: escarro, escarro induzido, lavado 

broncoalveolar, lavado gástrico, líquor, gânglios linfáticos e outros tecidos. 

 

a) F, V, V, F. 

b) F, F, V, V. 

c) V, F,  F, F. 

d) V, V, V, F. 

e) F, V, F, V. 
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14. (SESAB/AOCP/2019) A prescrição de insulina para o paciente portador de Diabetes exige que a 

equipe de saúde domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, técnica de preparação, 

aplicação e armazenamento. Sobre esses aspectos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Após aberto, o frasco de insulina pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor 

no local da injeção, entre 15°C e 30°C, ou também em refrigeração, entre 2°C a 8°C. 

b) É importante o rodízio no local de administração de insulina. Deve-se orientar a pessoa a organizar 

um esquema de administração que previna reaplicação no mesmo local em menos de 15 a 20 dias, 

para prevenção da ocorrência de lipodistrofia. 

c) Durante a aplicação de insulina, é aconselhável esperar cinco segundos após a aplicação antes de 

se retirar a agulha do subcutâneo, para garantir injeção de toda a dose de insulina. 

d) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, deve-se aspirar antes a insulina de ação 

intermediária (regular) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação curta (NPH). 

e) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C e não podem ser 

congeladas. 

 

15. (SESAB/AOCP/2019) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para as 

doenças cardiovasculares, e o Ministério da Saúde propõe a utilização da estratificação para definir 

o prognóstico e a conduta na abordagem do hipertenso na atenção primária, recomendando a 

adoção do Escore de Framingham. Esse escore avalia o risco para doença arterial coronariana, em 10 

anos, com base em alguns parâmetros como: 

a) pressão arterial sistólica e colesterol total. 

b) índice de massa corporal e triglicérides. 

c) história familiar de hipertensão arterial e sedentarismo. 

d) medida de circunferência abdominal e colesterol LDL. 

e) estilo de vida e fatores de risco adicionais. 

 

16. (SESAB/AOCP/2019) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Os pacientes com 

diagnóstico de Sífilis devem ser tratados imediatamente. Para o seguimento do paciente, os testes 

não treponêmicos devem ser realizados________nas gestantes e, na população geral, a cada 

________meses no primeiro ano de acompanhamento do paciente e a cada _______ meses no 

segundo ano. 

a) Bimestralmente / seis / nove. 

b) Trimestralmente / dois / três. 

c) Mensalmente / três / seis. 

d) Mensalmente / dois / seis. 

e) Bimestralmente / quatro / cinco. 

 

17. (SESAB/AOCP/2019) De acordo com o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, 

um idoso de 70 anos, acamado, deve tomar qual das seguintes vacinas? 

a) Meningocócica C. 

b) Pneumocócica 23 Valente. 

c) Tríplice viral. 

d) Varicela atenuada. 

e) Rotavírus humano. 
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18. (SESAB/AOCP/2019) Uma criança de 06 meses, que recebeu as vacinas de rotina do calendário 

básico de vacinação do Ministério da Saúde, deve ser aprazada aos nove meses para receber qual 

vacina? 

a) Tríplice viral.     

b) Febre Amarela.  

c) Hepatite A. 

 d) Varicela. 

e) Meningite C. 

 

19. (SESAB/AOCP/2019) O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem 

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. 

Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de enfermagem, nas 24 horas: 

a) 6 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado semi-intensivo. 

b) 3 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 

c) 2 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado pediátrico. 

d) 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo. 

e) 18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo. 

 

20. (SESAB/AOCP/2019) O Tromboembolismo Venoso (TEV), manifestado por Trombose Venosa 

Profunda (TVP) e Tromboembolismo Pulmonar (TEP), são situações clínicas que podem ser 

rapidamente fatais ou propiciar incapacidades, sendo a patogênese do TEV descrita na tríade de 

Virchow como: 

a) perda da função, tensão vascular e diaforese. 

b) edema, calor e rubor.  

c) hipotensão, hiperbilirrubinemia e alteração do estado mental. 

d) estase sanguínea, hipercoagulabilidade e dano vascular. 

e)  insuficiência venosa, tensão vascular e miastenia. 

 

21. (SESAB/AOCP/2019) Para o sucesso da Atenção Domiciliar é fundamental que o profissional da 

saúde compreenda a família que está recebendo esse cuidado, sua estrutura e funcionalidade. São 

ferramentas e/ou instrumentos específicos para abordar os familiares, EXCETO: 

a) FIRO.  

b) Estrutura familiar.   

c) APGAR familiar.  

d) PRACTICE.            

e) ASSIST. 

 

22. (SESAB/AOCP/2019) Constituem instrumentos de registro da família o genograma e o ecomapa. 

Sobre tais instrumentos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. Complementar ao ecomapa, o genograma consiste na representação gráfica dos contatos dos 

membros da família com os outros sistemas sociais. 

II. O genograma baseia-se no modelo do heredograma, mostrando graficamente a estrutura e o 

padrão de repetição das relações familiares, mostrando repetições de padrões de doenças, 

relacionamento e os conflitos resultantes do adoecer. 
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III. O genograma reúne informações sobre a doença da pessoa identificada, as doenças e os 

transtornos familiares, a rede de apoio psicossocial, os antecedentes genéticos, as causas de morte 

de pessoas da família, além dos aspectos psicossociais apresentados que, junto com as informações 

colhidas na anamnese, enriquecem a análise a ser feita pelo profissional. 

IV. São características do ecomapa: registrar membros da família e suas idades no centro do círculo; 

utilizar a mesma simbologia do genograma; registrar em círculos externos os contatos da família com 

membros da comunidade ou com pessoas e grupos significativos; e linhas que indicam o tipo de 

conexão. 

a) Apenas I.                                          

b) Apenas II, III e IV.   

c) Apenas I e IV.                            

d) I, II, III e IV. 

e) Apenas II e III. 

 

23. (SESAB/AOCP/2019) Sobre territorialização e adstrição, assinale a alternativa correta. 

a) Elabora, acompanha e organiza o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS. 

b) População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de 

relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população. 

c) Estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção 

Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. 

d) Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais 

e intersetoriais com foco em um território específico. 

e) Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando 

o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário. 

 

24. (SESAB/AOCP/2019) Sobre o funcionamento da atenção básica, preencha as lacunas e assinale a 

alternativa correta. População adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de 

_______ pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção 

Básica, e ____equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu 

potencial resolutivo. 

a) 750/4. 

b) 2.000 a 3.500/4. 

c) máximo de 2.000/5. 

d) 1.500 a 3.500/3. 

e) 750/6. 

 

25. (SESAB/AOCP/2019) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa com a 

sequência correta. São objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher: 

(   ) promover a atenção à saúde da mulher negra implantando o Programa de Anemia Falciforme 

(PAF/MS), dando ênfase às especificidades das mulheres em idade fértil e no ciclo gravídico-

puerperal. 

(     ) elaborar, executar e avaliar as políticas de saúde da mulher que deverão nortear-se pela 

perspectiva de gênero, de raça e de etnia. 

(     ) ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais. 
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(     ) organizar redes integradas de atenção às mulheres em situação de violência sexual e doméstica. 

 

a) V, V, V, V.              

d) V, F, V, V.  

b) F, V, V, F.  

c) V, F, V, F. 

e) F, F, V, V. 

 

26. (SESAB/AOCP/2019) Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.   

Para reduzir a morte materna, o Ministério da Saúde tem implementado políticas para fortalecer a 

humanização do atendimento das gestantes; a melhoria da atenção pré-natal, nascimento e pós-

parto; assim como tem instituído medidas de orientação e qualificação dos profissionais de saúde. A 

morte materna é qualquer morte que ocorre durante a gestação, parto ou até ______dias após o 

parto. Ela pode ser decorrente de qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez, porém não 

é devida a causas acidentais ou incidentais. Em torno de 92% das mortes maternas são por causas 

evitáveis e ocorrem, principalmente, por hipertensão, hemorragia ou infecções. 

a) 42.     

b) 40. 

c) 30. 

d) 365. 

e) 364. 

 

27. (SESAB/AOCP/2019) Joana é enfermeira da Unidade de Saúde São Pedro há 15 anos e Ana, de 65 

anos, procurou o serviço para realizar o exame citopatológico, referindo que nunca realizou a coleta. 

Diante do exposto, a Enfermeira Joana orientará Ana a: 

a) não realizar o exame, pois, por ter idade superior a 64 anos, não é necessário. 

b) realizar 3 exames com intervalo de 6 meses. Se todos forem negativos, coletar a cada 5 anos 

c) realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos, se ambos forem negativos, são dispensados. 

d) anualmente realizar o exame. 

e) realizar apenas a mamografia. 

 

28. (SESAB/AOCP/2019) As regiões de saúde serão instituídas pelo estado, em articulação com os 

municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite-CIT. Para 

serem instituídas devem conter, no mínimo, ações e serviços de: 

a) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e hospitalar 

e vigilância em saúde. 

b) atenção terciária, equidade, regionalização e Centro de Referência de Assistência Hospitalar. 

c) atenção primária e atenção ambulatorial e hospitalar. 

d) apenas atenção primária. 

e) atenção primária, urgência e emergência e vigilância em saúde. 

 

29. (SESAB/AOCP/2019) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre as temáticas 

pactuadas na Rede de Atenção à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Rede Cegonha. 
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b) Rede de Atenção Psicossocial. 

c) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

d) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

e) Rede Suplementar de Saúde. 

 

30. (SESAB/AOCP/2019) O modelo de atenção à saúde é um sistema lógico que organiza o 

funcionamento das redes de atenção à saúde, articulando, de forma singular, as relações entre os 

componentes da rede e as intervenções sanitárias. O modelo de atenção às condições crônicas 

estrutura-se em três componentes articulados que são: 

a) a população, as ações de saúde e a atenção hospitalar. 

b) a atenção primária, a população e as ações de saúde. 

c) a população, os focos das intervenções de saúde e as intervenções de saúde. 

d) a atenção hospitalar; urgência e emergência e ambulatoriais especializados. 

e) a assistência farmacêutica, a atenção hospitalar e as intervenções de saúde. 

31. (SESAB/AOCP/2019) As práticas grupais constituem importante recurso no cuidado aos usuários 

da Atenção Básica. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é: 

a) um instrumento desenvolvido pelo psicanalista argentino Pichon-Riviére que o definiu como 

conjunto de pessoas com objetivos comuns, que se propõem a uma tarefa, explicita ou 

implicitamente, interagindo e estabelecendo vínculos. 

b) um instrumento de avaliação familiar. 

c) um instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre equipe e usuário, 

considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. 

d) um instrumento que visa implantar medidas terapêuticas específicas com alívio de sintomas e 

melhora na situação do sofrimento. 

e) um instrumento de abordagem desenvolvido por Adalberto Barreto e, hoje, está presente em todo 

o País, oferecendo espaço e suporte para que as pessoas possam dividir suas dores e sofrimentos. 

 

32. (SESAB/AOCP/2019)  O sistema de informação em saúde é um conjunto de componentes que 

atuam de forma integrada por meio de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão 

da informação necessária e oportuna para implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. 

A respeito desse assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. O SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica - foi implantado para o acompanhamento das 

ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família - PSF. É 

um instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação conceitos 

como território, problema e responsabilidade sanitária. 

II. O SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - é um sistema gerencial dos Sistemas Locais 

de Saúde e incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade 

sanitária. 

III. O SISREG II - Sistema de Centrais de Regulação - permite o controle e regulação dos recursos 

hospitalares e ambulatoriais especializados no nível Municipal, Estadual ou Regional. 

IV. O SISCOLO/SISMAMA - coleta e processa informações sobre identificação de pacientes e laudos 

de exames citopatológicos e histopatológicos, fornecendo dados para o monitoramento externo da 

qualidade dos exames, e assim orientando os gerentes estaduais do Programa sobre a qualidade dos 

laboratórios responsáveis pela leitura dos exames no município. 

a) Apenas I, II e III. 

b) Apenas IV. 
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c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas I e IV. 

e)Apenas I. 

 

33. (SESAB/AOCP/2019) É uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para 

qualificar o modo de se fazer saúde; aumenta a autonomia do usuário do serviço de saúde, da família 

e da comunidade; integra a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de um 

cuidado e tratamento de acordo com cada caso. A vulnerabilidade e o risco do indivíduo são 

considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos, mas também leva 

em conta a história de quem está sendo cuidado. O enunciado se refere à/ao:  

a) clínica ampliada.                         

b) acolhimento. 

c) gestão participativa                       

d) ambiência. 

e) melhor em casa. 

 

34. (SESAB/AOCP/2019) De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC), assinale a alternativa correta. 

a) O PNAISC se estrutura em 8 eixos estratégicos, sendo um deles a promoção da saúde. 

b) O Aleitamento materno e alimentação complementar saudável é uma diretriz do PNAISC. 

c) Compete ao município desenvolver ações de mobilização social, informação, educação, 

comunicação, visando à divulgação da PNAISC e à implementação das ações de atenção integral à 

saúde da criança. 

d) É uma diretriz do PNAISC o direito à vida e à saúde. 

e) Uma das diretrizes do PNAISC é o fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da 

família. 

 

35. (SESAB/AOCP/2019) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa 

correta. 

a) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a 

cobertura de 85% da população com número máximo de 1.000 pessoas por ACS. 

b) É um princípio da Política Nacional de Atenção Básica a resolutividade. 

c) É responsabilidade privativa do enfermeiro apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 

Família - ESF - como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica. 

d) Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 

participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão 

vinculadas. 

e) A equipe de Saúde Bucal pode compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída por 

um cirurgião-dentista e dois técnicos em saúde bucal. 
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SESAB/AOCP/2020 (Parte 2) 
 

1. (SESAB/AOCP/2019) O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado para 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem 

adquirido, em todo o mundo, grande importância para pacientes, famílias, gestores e profissionais 

de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. São Protocolos Básicos de Segurança 

do Paciente, EXCETO: 

a) identificação do paciente.                               

b) prevenção de úlcera por pressão.                 

c) cirurgia segura. 

d) prevenção de quedas. 

e) prevenção de broncoaspiração. 

 

2. (SESAB/AOCP/2019) Em relação às drogas vasoativas utilizadas em Unidade de Terapia Intensiva, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

(   ) A noradrenalina tem propriedades predominantemente α-adrenérgicas, mas o efeito β-

adrenérgico ajuda a manter o débito cardíaco. 

(  ) Pode-se adicionar vasopressina (até 0,03 U/min) à noradrenalina com a intenção de aumentar a 

pressão arterial até o alvo terapêutico ou diminuir a dosagem de noradrenalina.  

(   ) A adrenalina é o agente inotrópico de escolha para o aumento do débito cardíaco, 

independentemente de a noradrenalina também estar sendo administrada. 

(   ) A dobutamina tem efeitos limitados sobre a pressão arterial, embora possa aumentar 

ligeiramente em pacientes com disfunção miocárdica, como a anormalidade primária, ou diminuir 

ligeiramente em pacientes com hipovolemia subjacente. 

a) V, V, F, V.   

b) V, F, V, V.         

c) F, V, V, F. 

d) F, F, V, V.          

e) V, V, V, V. 

  

3. (SESAB/AOCP/2019) A Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é qualquer infecção 

adquirida após a admissão do paciente no hospital. As IRAS também podem se manifestar durante a 

internação ou após a alta, desde que estejam relacionadas com a internação ou com os 

procedimentos realizados durante a internação. Referente ao assunto, informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) A forma mais simples e efetiva de evitar a transmissão de infecções em ambiente hospitalar é a 
higienização de mãos. 
(   ) O uso de solução alcoólica para a higienização das mãos (álcool em gel) substitui a instalação de 
lavatórios ou pias com água corrente. 
(    ) A ventilação mecânica está associada a altas taxas de pneumonia, pois o tubo endotraqueal inibe 
mecanismos de defesa importantes do trato respiratório superior, contribui com a produção e 
acúmulo de secreções da orofaringe, inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma fonte de 
infecção. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

258 

(     ) O uso da ventilação mecânica não invasiva tem demonstrado aumento na incidência de 
pneumonia comparado com a ventilação mecânica invasiva. 
 
a) V, F, V, V.      
b) V, V, V, V.  
c) V, F, V, F. 
d) F, V, V, F. 
e) F, F, V, V. 
 
4. (SESAB/AOCP/2019) O paciente grave/crítico é aquele que se encontra em risco iminente de 
perder a vida ou função de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição 
clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidados 
clínicos, cirúrgicos, gineco-obstétricos ou em saúde mental. Referente ao assunto, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 
(    ) Deve-se manter as conexões do ventilador mecânico livre de água condensada. 
(    ) Deve-se mensurar a pressão do cuff (balonete do tubo orotraqueal) a cada 6 horas, a qual deverá 
ser mantida de 30 a 35 mmHg. 
(   ) A nutrição parenteral é necessária em condições de desnutrição, ou quando o trato gastrintestinal 
está anatômica ou funcionalmente comprometido, impedindo a utilização dessa via para 
alimentação. 
(    ) Em pacientes com dreno de tórax, é indicado trocar o selo d’água a cada 48 horas. 
(   ) A Escala de Coma de Glasgow é utilizada para avaliar o nível de consciência de pacientes graves e 
somente sob efeito de sedação. 
a) V, F, V, F, V.                                
b) V, V, V, F, F.                                
c) F, V, V, V, V.                     
d) V, F, V, F, F. 
e) F, V, F, V, V. 
 

5. (SESAB/AOCP/2019) Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Paciente de 52 anos, 

hipertenso, é admitido na Unidade de Terapia Intensiva, proveniente de uma Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas, após parada cardiorrespiratória com duração de 5 minutos por insuficiência 

respiratória. No momento, encontra-se em uso de ventilação mecânica com tubo endotraqueal e 

drogas vasoativas em altas doses. Nesse caso, a __________é uma droga que promove o aumento 

do volume sistólico, diminui a frequência cardíaca, causando vasoconstrição periférica e aumento da 

pressão arterial. 

a) dopamina.                                          

b) hidralazina.                             

c) noradrenalina.    

d) dobutamina. 

e) nitroglicerina. 

 
6. (SESAB/AOCP/2019) Paciente masculino, 34 anos, é admitido na Unidade de Terapia Intensiva 
após acidente com moto. Apresenta dor torácica, dispneia, hipertimpanismo à percussão simples, 
diminuição de murmúrio vesicular, turgência jugular e hipotensão arterial. O diagnóstico é: 
a) hemotórax.       
b) pneumotórax hipertensivo. 
c) pneumotórax aberto. 
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d) pneumotórax simples. 
e) tórax instável. 
 
7. (SESAB/AOCP/2019) A síndrome compartimental ocorre quando há uma elevação da pressão 
dentro de um compartimento miofascial suficiente para causar isquemia muscular e neural. Pode 
ocorrer por um aumento do conteúdo do compartimento - como nas hemorragias ou extravasamento 
intersticial decorrente de isquemia de reperfusão - ou redução do volume do compartimento, como 
ocorre com curativos circunferenciais compressivos. Referente ao exposto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Locais mais comuns: perna, coxa, região glútea, antebraço, pé e mão. 
b) Mecanismos de maior suspeição: fraturas de tíbia e antebraço, curativos apertados, lesão grave 
por esmagamento, reperfusão após isquemia prolongada, queimaduras, exercício extenuante. 
c) O reconhecimento tardio pode ser catastrófico, acarretando déficit neurológico, contratura 
isquêmica, infecção, atraso de consolidação de fraturas e amputação. 
d) Sinais como redução de pulsos, lentificação do enchimento capilar e fraqueza neuromuscular são 
sinais não comumente presentes ou representam alterações tardias. 
e) Quanto maior a pressão arterial sistêmica, menor a pressão necessária para produzir síndrome 
compartimental. 
 
8. (SESAB/AOCP/2019)  De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 210 milhões de pessoas no 
mundo têm Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a estimativa é de que a doença se torne 
a terceira principal causa de morte por volta do ano de 2020. Existem vários estágios de evolução e 
de gravidade da DPOC, classificados de 0 a 4. Esses estágios são baseados em um indicador chamado 
Volume Expiratório Maximal por Segundo (VEMS). Com base no exposto, assinale a alternativa 
correta.  
a) Estágio 1: O VEMS é maior ou igual a 80%, com ou sem a presença de sintomas crônicos.  
b) Estágio 0: O VEMS fica entre 30 e 50%. Isso resulta em uma diminuição das capacidades físicas e 
uma necessidade frequente de recuperar o fôlego.  
c) Estágio 4: O VEMS fica entre 50 e 80%. Constata-se frequentemente uma dispneia de esforço de 
origem desconhecida.  
d) Estágio 3: O VEMS é inferior a 30% ou inferior a 50%, com uma insuficiência respiratória. A dispneia 
aparece ao menor esforço.  
e) Estágio 2: O VEMS é maior ou igual a 80%, com ou sem a presença de sintomas crônicos. 
 
9. (SESAB/AOCP/2019) Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. As intervenções cirúrgicas 
em pacientes idosos têm se tornado cada vez mais frequentes, uma vez que essa população vem 
apresentando crescimento em número significativo nas últimas décadas e, consequentemente, 
expondo-se por mais tempo às morbidades de resolução cirúrgica. Assim, __________é uma 
complicação comum após procedimentos cirúrgicos que se associa com substancial morbidade e 
prolongada hospitalização. É mais comumente visto(a) em pacientes idosos e a disfunção cognitiva 
pós-operatória é condição quase exclusiva do idoso. Pode ter impacto dramático no bem-estar do 
paciente, com declínio abrupto na função cognitiva, podendo levar à perda da independência e 
depressão. 
a) Depleção de sódio.   
b) Perda hídrica-renal.                  
c) Delirium.         
d) Trombose Venosa Profunda.                                  
e) Imobilidade prolongada. 
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10. (SESAB/AOCP/2019) Os distúrbios hidroeletrolíticos e o equilíbrio ácido-básico são frequentes no 

dia a dia de especialidades clínicas e cirúrgicas. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 

a) Os sintomas na hipocalcemia incluem: anorexia, fraqueza muscular, inquietação, náusea e vômitos, 

além de desidratação grave com alteração do estado mental. 

b) A uremia pode ocorrer por perdas extrarrenais de sódio por vômitos, diarreia, aspiração de 

secreções gastroduodenais, enterostomias, sudorese profusa, queimaduras, entre outros. 

c) Pacientes com hiponatremia podem apresentar fraqueza, paralisia muscular, parada respiratória, 

parestesias e palpitações. O eletrocardiograma pode mostrar ondas T apiculadas, em tenda, aumento 

do intervalo PR, depressão do segmento ST, achatamento ou desaparecimento da onda P e 

alargamento do complexo QRS, que pode levar à fibrilação ventricular e assistolia. 

d) A alcalose metabólica reflete um pH < 7,35 e uma diminuição do bicarbonato. 

e) A acidose respiratória reflete um pH < 7,35 e uma retenção de CO2. 

 

11. (SESAB/AOCP/2019) Um paciente de 18 anos chega ao pronto-socorro após queda de moto com 

os seguintes sinais e sintomas: alteração no nível de consciência, taquipneia, taquicardia, hipotensão, 

pulsos filiformes, pele fria e pegajosa e cianose de extremidades. Qual é o provável tipo de choque 

que ele apresenta? 

a) Cardiogênico.                        

b) Hipovolêmico.              

c) Neurogênico. 

d) Distributivo.                         

e) Anafilático. 

 

12. (SESAB/AOCP/2019) Lesões por Pressão causam dano considerável aos pacientes, já que 

dificultam o processo de recuperação funcional, frequentemente causam dor e levam ao 

desenvolvimento de infecções graves. Além disso, têm sido associadas a internações prolongadas, 

sepse e mortalidade. Assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta amplamente utilizada 

para avaliar o risco de desenvolvimento de lesões por pressão em adultos. 

a) Escala de Rass.                                         

b) Escala de Morse.                                       

c) Escala de Coma de Glasgow. 

d) Escala de Braden. 

e) Escala de Tokuhashi. 

 

13. (SESAB/AOCP/2019) Um homem de 47 anos é encontrado em via pública inconsciente, com 

múltiplas escoriações no corpo e sangramento visível no chão. Após avaliação primária, o enfermeiro 

identifica uma possível fratura do anel pélvico. A primeira e principal medida a ser tomada é: 

a) encaminhamento imediato para laparotomia exploradora. 

b) radiografia de pelve com urgência. 

c) compressão por meio de um torniquete pélvico, usualmente lençóis. 

d) sondagem vesical de demora para evitar retenção urinária. 

e) evitar hipotermia e exposição do paciente. 
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14. (SESAB/AOCP/2019) As infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais estão 

associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Quanto às medidas de prevenção de 

infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter central, assinale a alternativa correta. 

a) O sítio de inserção do cateter intravascular pode ser tocado após a aplicação do antisséptico desde 

que se utilize luvas de procedimento. 

b) Não se deve realizar punção em veia femoral de rotina, pois a inserção nesse sítio está associada a 

maior risco de desenvolvimento de infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter central. 

c) Deve-se utilizar campo estéril pequeno, de forma a cobrir o pescoço e tórax do paciente. 

d) Deve-se usar gaze e fita adesiva não estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para 

cobrir o sítio de inserção.  

e) Deve-se realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 96 horas e a troca com 

a cobertura estéril transparente a cada sete dias. 

 

15. (SESAB/AOCP/2019)  A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções 

relacionadas à assistência à saúde de grande potencial preventivo, visto que a maioria está 

relacionada à cateterização vesical. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 

a) É preciso revisar diariamente a necessidade da manutenção do cateter. 

b) É necessário trocar somente a bolsa quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou 

vazamento. 

c) É necessário realizar irrigação do cateter com antimicrobianos ou antissépticos tópicos ou 

antibióticos aplicados ao cateter, uretra ou meato uretral. 

d) É necessário monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter. 

e) É necessário manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga. 
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SESAB/AOCP/2019 (Parte 3) 
 

1. (SESAB/AOCP/2019) Ao realizar uma primeira consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de 

Saúde, o enfermeiro observa alguns fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela 

equipe de atenção básica da gestante atendida, ou seja, não acarreta obrigatoriamente referência 

para acompanhamento em pré-natal de alto risco. A paciente estava acompanhada por sua mãe e 

namorado, referindo ser uma gestação não planejada, porém, no momento, desejada por ela e pela 

família. Quais são os fatores de risco apresentados por essa gestante? 

a) Cardiopatia, ginecopatia e macrossomia fetal. 

b) Evidência laboratorial de proteinúria, isoimunização Rh e gemelaridade. 

c) Idade menor do que 15 anos, altura menor do que 1,45 e macrossomia  fetal. 

d) Cardiopatia, tuberculose e dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

e) Doença autoimune, idade menor do que 15 anos e gemelaridade. 

 

2. (SESAB/AOCP/2019) Casal procura serviço de saúde referindo apresentar dificuldade em 

engravidar e deseja ser atendido no serviço especializado pelo Sistema Único de Saúde do seu 

Município. No momento da consulta de enfermagem, a mulher apresenta-se ansiosa e angustiada 

relatando medo de não conseguir ter filhos, pois já possui 35 anos e nunca engravidou. Seu 

companheiro, com 45 anos, possui dois filhos de um casamento anterior. Referente ao assunto, é 

correto afirmar que o encaminhamento para o serviço de referência em infertilidade deve ocorrer de 

acordo com quais critérios? 

a) Mulher com mais de 30 anos e menos de 40 anos, mais de um ano de vida sexual ativa, sem 

anticoncepção. 

b) Mulher com mais de 35 anos e menos de 40 anos, mais de dois anos de vida sexual ativa, sem 

anticoncepção. 

c) Ocorrência de três ou mais interrupções gestacionais subsequentes. 

d) Cônjuges, com mais de 2 anos de união, que apresentam vida sexual ativa, sem uso de 

anticonceptivos, e possuem fator impeditivo de concepção. 

e) Ocorrência de uma ou mais interrupções gestacionais subsequentes. 

 

3. (SESAB/AOCP/2019) Marina, 38 anos, casada e funcionária pública, foi à consulta de puericultura 

com seu bebê recém-nascido relatando tristeza, choro fácil, anorexia, náuseas, distúrbios de sono, 

perda do interesse sexual. Também confidencia ao enfermeiro que teve ideias suicidas, sintomas que 

iniciaram lentamente a partir da terceira semana após o parto. A gestação de Marina não foi 

planejada e ela não possui apoio do parceiro. Considerando esses sintomas de sofrimento mental, é 

correto afirmar que a queixa tem relação com: 

a) tristeza puerperal.                                        

b) transtorno psicótico puerperal.                  

c) síndrome do pânico. 

d) depressão puerperal. 

e) psicose pós-parto. 

 

4. (SESAB/AOCP/2019) O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno deve ser 

exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais da criança. Observam-se poucas 

situações em que há restrições ao aleitamento materno. Sobre os cuidados de enfermagem no 
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aleitamento materno e suas restrições, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 

seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) É recomendada interrupção permanente do aleitamento materno em mães infectadas pelo HTLV1 

e HTLV2. Porém doenças maternas como tuberculose, hanseníase e hepatite B e C não contraindicam 

o aleitamento materno. 

(   ) Recomenda-se a interrupção temporária do aleitamento materno em situações de consumo de 

drogas, sendo que o tempo de interrupção dependerá da droga consumida pela mãe. 

(  ) A interrupção temporária do aleitamento materno deve ser realizada em situações em que a 

criança seja portadora de galactosemia, doença rara na qual a criança não pode ingerir leite humano 

ou qualquer outro que contenha lactose. 

 

a) V, V, F. 

b) V, F, F. 

c) F, F, F. 

d) V, V, V. 

e) V, F, V. 

 

5. (SESAB/AOCP/2019) Partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite 

acompanhar, documentar e diagnosticar distócias, além de indicar a tomada de condutas apropriadas 

para a correção desses desvios e, ainda, evitar intervenções desnecessárias, melhorando a qualidade 

da atenção ao nascimento. Considerando a assistência de enfermagem no trabalho de parto e no 

parto e a utilização do partograma, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O registro gráfico deve-se iniciar quando a parturiente estiver na fase ativa do trabalho de parto. 

b) No partograma, cada divisória corresponde a uma hora na abscissa (eixo X) e a um centímetro de 

dilatação cervical e de descida da apresentação na ordenada (eixo Y). 

c) Os toques vaginais somente devem ser realizados em caso de distócia e por profissional habilitado, 

devendo ser anotados no partograma. 

d) O padrão das contrações uterinas e dos batimentos cardíacos fetais, a infusão de líquidos e drogas 

e o uso de analgesia devem ser registrados. 

e) O partograma é considerado instrumento legal importante de proteção à atividade profissional. 

 

6. (SESAB/AOCP/2019) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A Portaria nº 1.459, de 

junho de 2011, institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha, que se organiza a 

partir de 4 componentes: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da 

criança e ________. A operacionalização da Rede Cegonha deve ocorrer por meio da execução de 

cinco fases. São elas: adesão e diagnóstico; ___________ ; contratualização dos pontos de atenção; 

qualificação dos componentes e__________. 

a) transporte seguro para as gestantes/certificação/participação e mobilização social. 

b) sistema logístico: transporte sanitário e regulação/desenho regional da rede cegonha/certificação. 

c) transporte seguro para as gestantes/desenho regional da rede cegonha/ qualificação do sistema e 

da gestão de informação. 

d) sistema de atendimento móvel de urgência/participação/mobilização social. 

e) sistema logístico: transporte sanitário e regulação/acreditação hospitalar/ pactuação. 
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7. (SESAB/AOCP/2019)  O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em mulheres e a causa 

mais frequente de morte por câncer na população feminina. Porém a detecção precoce, em estágios 

iniciais, apresenta um prognóstico favorável. A mamografia é um método de imagem utilizado em 

situações de rastreamento e diagnóstico e os resultados do exame são classificados de acordo com o 

Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS). Referente ao assunto, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que aponta as corretas.  

I. Exame com achado provavelmente benigno se encaixa na categoria 3 e recomenda-se controle 

radiológico. O acompanhamento deve ser realizado por três anos, com repetição do exame a cada 

seis meses no primeiro ano e anual nos dois anos consecutivos. 

II. Categoria 5 refere-se a exames com achados cuja malignidade já está comprovada e a 

recomendação é a terapêutica específica em Unidade de Tratamento de Câncer. 

III. O exame negativo se enquadra na categoria 1 sugerindo rotina de rastreamento conforme a faixa 

etária ou prosseguimento da investigação, se o Exame Clínico das Mamas for alterado. 

IV. O estudo histopatológico está indicado nas lesões categoria 3 quando houver incapacidade de 

realizar o controle; quando a lesão for encontrada simultaneamente com lesão suspeita ou altamente 

suspeita homo ou contralateral; ou em mulheres que possuem indicação necessária para terapia de 

reposição hormonal. 

a) Apenas I, II e III.   

 b) Apenas I e III. 

c) Apenas II, III e IV. 

 d) Apenas I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

8. (SESAB/AOCP/2019)  O exame citopatológico é a estratégia mais adotada para o rastreamento do 

câncer do colo do útero. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a) os exames devem ser realizados até os 65 anos e interrompidos quando, após essa idade, as 

mulheres tiverem ao menos três exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. 

b) o intervalo entre os exames deve ser de dois anos, após a mulher ter realizado três exames 

negativos, com intervalo bianual. 

c) a adequabilidade da amostra é definida como satisfatória; satisfatória, mas limitada ou 

insatisfatória. Quando a amostra se apresenta insatisfatória para avaliação, a mulher deve repetir o 

exame entre 1 a 2 meses com correção, quando possível, do problema que motivou o resultado 

insatisfatório. 

d) a presença de células metaplásicas ou células endocervicais, representativas da junção 

escamocolunar (JEC), é inoportuna no momento da coleta, visto que sua representatividade nos 

esfregaços torna a amostra insatisfatória. 

e) em mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, devem ser 

realizados dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, pode-

se dispensar essas mulheres de exames adicionais. 

 

9. (SESAB/AOCP/2019) Manifestação específica da gravidez humana e do puerpério, associada a um 

distúrbio placentário que acompanha vasoconstrição aumentada e redução da perfusão, 

comprometendo todos os órgãos e sistemas maternos, principalmente o sistema vascular, hepático, 

renal e cerebral. Os sintomas ocorrem após a 20ª semana de gestação e caracteriza-se, também, pelo 

aparecimento de proteinúria. O enunciado refere-se à: 

a) hipertensão arterial sistêmica crônica.                       
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b) pré-eclâmpsia.                                                                  

c) hipertensão gestacional. 

d) eclâmpsia. 

e) síndrome HELLP. 
 
10. (SESAB/AOCP/2019) Gestante de 24 semanas adentra o serviço de saúde com palidez cutânea e 
de mucosas, queixa de perda sanguínea por via vaginal e surgimento de dor abdominal súbita. Última 
consulta de pré-natal foi realizada há uma semana, sem alterações. O enfermeiro faz o exame 
obstétrico e observa o útero hipertônico, doloroso, sensível às manobras realizadas e batimentos 
cardíacos fetais alterados. Diante desses achados, é correto afirmar que essa gestante está 
apresentando: 
a) mola hidatiforme.                                                     
b) infecção urinária de repetição. 
c) ruptura uterina. 
d) descolamento prematuro de placenta. 
e) placenta prévia. 
 
11. (SESAB/AOCP/2019) A idade gestacional e a data provável do parto, quando a data e o período 
da última menstruação são desconhecidos, serão determinadas inicialmente por aproximação, 
basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal e até mesmo pela 
informação sobre quando iniciou os movimentos fetais. Nesses casos, o enfermeiro pode utilizar a 
altura uterina e considerar os seguintes parâmetros, EXCETO: 
a) na 8ª semana de gestação, o útero corresponde a quatro vezes o tamanho habitual. 
b) na 12ª semana, o útero preenche a pelve, tornando-se palpável na sínfise púbica. 
c) o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical na 20ª semana. 
d) não ocorre alteração do tamanho uterino até a 6ª semana. 
e) existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina a partir da 20ª 
semana. Após a 30ª semana, esse parâmetro torna-se menos fiel. 
 
12. (SESAB/AOCP/2019) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Durante a assistência 
de enfermagem no puerpério, a cefaleia pós-punção de dura-máter destaca-se como uma cefaleia 
________com irradiação_________, piorada na postura_________, e que pode ser acompanhada ou 
não de tonturas, náuseas, vômitos, distúrbios visuais, rigidez de nuca e sintomas auditivos. 
Recomenda-se repouso no leito, __________ e analgesia com medicamentos à base de cafeína. 
a) parietal / occipital / supina / hidratação. 
b) parietal / frontal / ortostática / antibiótico via oral. 
c) frontal / occipital / ortostática / hidratação. 
d) frontal / temporal / prona / antibiótico via parenteral. 
e) frontal / parietal / ortostática / antibiótico via oral. 
 
13. (SESAB/AOCP/2019) A transmissão vertical (da mãe para o filho) pode ocorrer em qualquer 
momento da gestação, do parto e do pós-parto por meio do aleitamento materno. Em relação aos 
fatores de risco para a transmissão vertical do HIV, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 
(   ) A gestação prolongada e a macrossomia fetal são consideradas fatores de risco inerentes ao 
recém-nascido. 
(    ) Os fatores maternos, tais como o estado clínico e imunológico, a presença de DST e outras 
coinfecções, bem como o estado nutricional materno, podem ser considerados fatores de risco. 
(  ) A carga viral materna elevada e o tempo abreviado de ruptura das membranas amnióticas são 
reconhecidos como fatores secundários associados à transmissão vertical do HIV. 
(    ) A bolsa rota por mais de 4 horas aumenta progressivamente a taxa de transmissão, 
aproximadamente 2% a cada hora, até 24 horas. 
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a) F, V, V, F.                                
b) F, F, F, V.                                
c) F, V, F, V.  
d) V, V, V, F. 
e) V, F, V, F. 
 

14. (SESAB/AOCP/2019)  Assinale a alternativa que faz parte da assistência de enfermagem prestada 

ao Recém-Nascido (RN) e sua família em Alojamento Conjunto. 

a) Caso o RN necessite coletar sangue e/ou urina, não deve permanecer no Alojamento Conjunto e, 

de preferência, o procedimento não deve ser realizado na presença da mãe ou do pai. 

b) Não se deve agrupar mais de um RN em uso de fototerapia no mesmo quarto por causa do risco 

de excesso de claridade que pode ocasionar na enfermaria. 

c) Quando for necessária a complementação, utilizar mamadeiras com bicos ortodônticos. 

d) Os cuidados higiênicos com o RN devem ser realizados no Alojamento Conjunto, ou seja, no quarto 

da mãe, assim como a pesagem e a verificação dos sinais vitais. 

e) RN em uso de antibióticos via oral não deve permanecer com a mãe em Alojamento Conjunto por 

causa do risco de infecção cruzada. 

 

15. (SESAB/AOCP/2019)  Em relação às características anatômicas e fisiológicas de um Recém-

Nascido (RN) a termo, é correto afirmar que: 

a) apresenta pele seca, enrugada, apergaminhada e com descamação acentuada. 

b) o perímetro cefálico deve ser mensurado com fita métrica e geralmente é 3 a 4 centímetros menor 

que o perímetro torácico. 

c) sinal de sol poente é encontrado em RN a termo e considerado uma característica fisiológica, assim 

como o estrabismo, podendo persistir por 3 a 6 meses. 

d) costuma adotar uma postura flácida, relaxada e com as extremidades mantidas em extensão. 

e) petéquias localizadas, especialmente se são restritas ao rosto, não são consideradas motivo de 

preocupação, mas, quando generalizadas, devem ser investigadas. 
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REVISÃO GERAL PARA AS RESIDÊNCIAS 2019 

QUESTÕES DE TODAS AS BANCAS E TEMAS 
 

1. (UFPI/2019) De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem, marque a opção CORRETA.  

a) É dever do profissional de enfermagem 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.  

b) É direito do profissional de enfermagem apor nome completo e/ou nome social legível, número e 

categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, 

quando no exercício profissional. 

c) É direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado ou exposto em mídias 

sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.  

d) É direito do profissional produzir, inserir ou divulgar informação sobre assunto de sua área 

profissional.  

e) É proibida a delegação de atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, 

para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente, incluindo casos da atenção domiciliar 

 

2. (UFAL/COREMU/2019) De acordo com o novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, 

Resolução 564/2017 - COFEN, observada a sua competência legal, o profissional que não registrar as 

etapas do processo de enfermagem será penalizado com  

a) multa.  

b) censura.  

c) advertência verbal.  

d) suspensão do exercício profissional.  

e) cancelamento do registro profissional. 

 

3. (UFPA/2019) A Resolução 564/2017, que aprova o novo código de ética dos profissionais de 

enfermagem, em seu capítulo IV, sobre infrações e penalidades, considera como circunstância 

atenuante  

a) realizar atos sob emprego real da força física.            

b) cometer infração dolosamente.  

c) ter maus antecedentes profissionais.                           

d) cometer infração por motivo fútil ou torpe.  

e) aproveitar-se da fragilidade da vítima. 

 

4. (UFG/COREMU/2019) A Etapa relacionada ao planejamento de enfermagem refere-se a um 

processo  

a) deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença.  

b) de determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas.  

c) de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a 

tomada de decisão.  
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d) deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas para 

obter informação sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 

saúde e doença. 

 

5. (UNIRIO/2019) O processo de enfermagem consiste em seis etapas que devem direcionar para 

mudanças nas respostas físicas e comportamentais do cliente. Em relação aos padrões da prática para 

enfermeiras psiquiátricas/saúde mental é CORRETO afirmar que  

a) as intervenções ou as prescrições são executadas, levando-se em consideração o nível de prática, 

a formação e a certificação da enfermeira.  

b) o diagnóstico de enfermagem deve ser baseado nos julgamentos clínicos sobre as respostas do 

indivíduo, da família e da comunidade, conforme os sistemas de classificação vigentes: NANDA, CID-

10 e DSM-V. 

c) a avaliação final deve ser feita para identificar o progresso dos resultados esperados, que deve 

incluir dados coletados a partir de aplicação de um instrumento de anamnese psiquiátrica.  

d) o planejamento inclui a elaboração de um plano de cuidados padronizado, aplicável a diferentes 

clientes, desenvolvido pela equipe interdisciplinar.  

e) as prescrições de enfermagem são feitas de forma colaborativa a partir da avaliação e da prescrição 

de diferentes profissionais de saúde. 

 

6. (UERJ/2019) Em relação à Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), é 

correto afirmar que:  

a) originou-se por iniciativa da Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem.  

b) utiliza, em seus diagnósticos de enfermagem, características definidoras e fatores relacionados.  

c) é uma terminologia combinatória que fornece diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem.  

d) trabalha em conjunto com a Classificação das Intervenções de Enfermagem e a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem. 

 

7. (UFG/COREMU/2019) A teoria gera o conhecimento de enfermagem para o uso na prática com o 

objetivo de descrever, explicar, prever e/ou prescrever cuidados de enfermagem. Teorias foram 

propostas por diferentes autores, dentre elas, a Teoria de Enfermagem Transcultural, que foi 

proposta por:  

a) Martha Elizabeth Rogers.     

b) Dorothea Orem.   

c) Madeleine M. Leininger. 

d) Jean Watson. 

 

8. (UFG/2019) De acordo com a Resolução COFEN nº 543/2017, referente ao dimensionamento do 

quadro de profissionais de enfermagem, o art. 13º estabelece que:  

a) nas unidades assistenciais, compostas de 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 20% ao quadro de profissionais do setor.  

b) o quantitativo mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada 

unidade de internação, para efeito de cálculo, são consideradas oito horas de enfermagem, por 

paciente, no cuidado semi-intensivo, e 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo. 
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c) ao quantitativo de profissionais deve ser acrescido o índice de segurança técnica de, no mínimo, 

10% do total, dos quais 5% são referentes a férias e 5% a ausências não previstas.  

d) o responsável técnico de enfermagem deve dispor de no mínimo 5% 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. 

 
9. (CEFETBAHIA/2019) No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a 
liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos 
profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área 
de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010). Em relação à 
liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas.  
( ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o 
do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas. 
( ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas 
exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.  
( ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo 
considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.  
( ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o 
desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  
a) V - F - F - V.      
b) V - V - F - F.  
c) V - F - V - F.   
d) F - F - V - V.  
e) F - V - V - F. 
 
10. (UFPI/2019) A competência e a responsabilidade pela administração de materiais, nas unidades 
de enfermagem, são do enfermeiro que, para realizar essas atividades, desenvolve diversas funções. 
Sobre a administração dos materiais, é INCORRETO afirmar:  
a) A provisão diz respeito a reposição de materiais na unidade de enfermagem. Para desempenhar 
essa função, o enfermeiro deve realizar a rotina de requisição de materiais.  
b) A provisão envolve levantamento das necessidades de recursos materiais da unidade. 
c) O controle é uma função ampla, pois a realização de um controle adequado fornece dados para a 
previsão, propicia informações sobre a qualidade e a durabilidade do material, diminui o extravio, 
aumenta a eficiência dos equipamentos.  
d) A organização e guarda do material precisam considerar aspectos em relação ao espaço, à 
frequência de utilização do material e à disponibilidade e ao adequado armazenamento para evitar 
riscos de contaminação.  
e) A padronização é um procedimento importante para estender a utilização de um material ao maior 
número possível de aplicações. Ela visa a reduzir as variedades, através da unificação de dados de 
materiais que são semelhantes. 
 
11. (UFPR/COREMU/2019) No gerenciamento da equipe de enfermagem, é comum que haja 
conflitos na definição das escalas de trabalho e de folgas. A enfermeira ‘A’ menciona que os 
momentos de definição das escalas são negativos, pois significam uma batalha de interesses 
incompatíveis e que destroem relações; já a enfermeira ‘B’ considera que, mesmo diante das 
dificuldades, é possível identificar aspectos positivos, tais como a necessidade de negociação da 
equipe e a mobilização de parcerias, para que os interesses individuais sejam supridos. Com base 
nessas informações, assinale a alternativa correta.  
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a) O gerenciamento positivo de situações conflituosas requer que as emoções ‘falem’ mais alto do 
que a razão. 
b) As influências de poder impedem que se tenham situações positivas diante dos conflitos, pois 
quem possui mais autoridade toma decisões.  
c) O gerenciamento de conflito dispende energia e dificulta a comunicação, o que impede a percepção 
de situações positivas diante dele.  
d) A valorização dos efeitos positivos do conflito requer a mobilização de energia e recursos de ambos 
os envolvidos na busca de soluções alternativas.  
e) A presença de um líder na negociação e mediação do conflito pode impactar no uso de poder sobre 
a decisão e impedir a busca de soluções alternativas. 
 

12. (UFG/COREMU/2019) A morbimortalidade materna e a perinatal continuam ainda muito 

elevadas no Brasil, incompatíveis com o atual nível de desenvolvimento econômico e social do país. 

Sabe-se que a maioria das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e puerpério 

são preveníveis, mas para isso é necessária a participação ativa do sistema de saúde. Existem vários 

tipos de fatores geradores de risco gestacional. Alguns desses podem estar presentes ainda antes da 

ocorrência da gravidez. Nesse contexto, na assistência à gestante de alto risco, os profissionais devem 

estar atentos que: 

a) a presença de um ou mais dos seguintes sintomas: pressão arterial diastólica igual/maior que 110 

mmHg; proteinúria igual/maior que 4,0 g em 24 horas ou 2+ em fita urinária e oligúria menor que 

1000mL/dia ou 25 mL/hora são considerados pré-eclampsia grave.  

b) a eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma, em 

mulher com qualquer quadro hipertensivo causada por epilepsia ou qualquer outra doença 

convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato. 

c) na presença de um aumento de 50 mmHg na sistólica ou 20 mmHg na diastólica, deve-se fazer 

medidas de pressão nas consultas regulares, com observação mais amiúde, especialmente se estiver 

presente um quadro de proteinúria e hiperuricemia.  

d) na vigência de hipertensão, que ocorre após 20 semanas de gestação, ou antes, em casos de 

doença trofoblástica gestacional ou hidropsia fetal, acompanhada de proteinúria, com 

desaparecimento até 12 semanas pósparto tem-se um quadro de préeclâmpsia/eclâmpsia. 

 

13. (UFRJ/2019) Em relação ao puerpério, julgue as assertivas abaixo e sinalize a alternativa 

CORRETA:  

a) Por volta do 2º dia o processo de descamação alcança seu máximo, seguido pelas primeiras 

manifestações regenerativas.  

b) Pós-parto imediato se estende do primeiro ao décimo dia após o nascimento, o pós-parto tardio é 

o compreendido entre o 10º e 45º dia e o remoto, além do 45º dia.  

c) No puerpério, a cérvice persiste impermeável a dois ou quatro dedos até o 10º dia após o parto.  

d) O pós-parto imediato, após 45 dias, é caracterizado pelo retorno da ovulação e menstruação. 

 

14. (UFPR/COREMU/2019) O planejamento reprodutivo é um direito do cidadão e permite a escolha 

de métodos e técnicas para a regulação da fecundidade. A respeito dos critérios legais relativos aos 

métodos de esterilização voluntária definitivos, ou de baixa reversibilidade, considere os seguintes 

critérios: 1. Idade acima de 25 anos. 2. Mínimo de dois filhos vivos. 3. Capacidade civil plena. 4. Prazo 

de 60 dias entre a expressão do desejo e a realização do procedimento. 

São critérios legais para a realização desses métodos:  

a) 1 e 2 apenas.  
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b) 1 e 3 apenas.  

c) 1, 3 e 4 apenas.  

d) 2, 3 e 4 apenas.  

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

15. (SES - GO/COREMU/2019) O planejamento reprodutivo, chamado também de planejamento 
familiar, designa um conjunto de ações de regulação da fecundidade, as quais podem auxiliar as 
pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento de filhos. Esse planejamento contribui para a 
redução da morbimortalidade materna e infantil, na medida em que:  
a) aumenta o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária.  
b) aumenta o número de gestações indesejadas e de abortamentos provocados. 
c) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo 
peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.  

d) diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos 
anticoncepcionais. 
 
16. (UFPR/COREMU/2019) O câncer do colo uterino pode ser prevenido e, quando detectado 
precocemente, pode ser curado em praticamente 100% dos casos. Atento aos fatores de risco 
durante o exame clínico, o enfermeiro tem importante papel nesse contexto. É um importante fator 
de risco para esse tipo de câncer:  
a) infecção causada pelo papilomavírus humano.  
b) história familiar de câncer.  
c) não adesão ao exame citopatológico Papanicolaou.  
d) múltiplos parceiros.  
e) início precoce de atividade sexual. 
 
17. (UNIRIO/2019) No Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre 
as mulheres. Entre as razões que levam a uma baixa cobertura no rastreamento do câncer de colo do 
útero encontra-se a dificuldade de acesso e de acolhimento. Para tanto, a coleta do exame de 
prevenção do câncer do colo uterino deve ser oferecido às mulheres, devendo o rastreamento ser 
realizado:  
a) a partir dos 25 anos, independente do início da atividade sexual, e repetido, anualmente, 
independente do resultado de exames anteriores.  
b) em qualquer faixa etária, desde que a mulher tenha iniciado a atividade sexual, e repetido, a cada 
três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais. 
c) a partir dos 19 anos, desde que a mulher tenha iniciado a atividade sexual, e repetido, a cada dois 
anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais.  
d) a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os 
dois primeiros exames anuais forem normais.  
e) a partir dos 19 anos, independente do início da atividade sexual, e repetido, anualmente, 
independente do resultado de exames anteriores. 
 
18. (UFMA/2019) Quanto aos fatores que interferem no processo do trabalho de parto e parto, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
a) A cabeça fetal constitui importante fator no trabalho de parto. A fontanela anterior tem formato 
de losango, possui cerca de 3cm por 2 cm e localiza-se na junção das suturas sagital, coronal e frontal 
e se fecha por volta de 1 ano e 6 meses após o parto. 
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b) O Apagamento da cérvix significa o encurtamento e adelgaçamento durante o primeiro período 
clínico do parto ou trabalho de parto. 
c) O plano médio da pelve é geralmente o seu plano mais largo e de maior diâmetro. 
d) O diâmetro bituberoso no estreito inferior pode ser aferido com auxílio do pelvímetro de Thom. 
e) Na apresentação pélvica modo de nádegas, o feto se encontra em situação longitudinal ou vertical, 
em atitude de flexão generalizada e tendo o sacro como parte apresentada. 
 

19. (UFG/COREMU/2019) Amamentar vai muito além de apenas nutrir a criança, constituindo-se 

num processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado 

nutricional e no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, além de implicações na saúde 

física e psíquica da mãe. Apesar dos esforços nacionais e internacionais, as prevalências de 

aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém das 

recomendadas, e o profissional de saúde tem papel fundamental na reversão desse quadro, cabendo-

lhe o papel de identificar e compreender o aleitamento materno no contexto sociocultural e familiar 

e, a partir dessa compreensão, auxiliar mãe, bebê e família (...)  

(...) Para tal é importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas mundialmente, que costumeiramente 

classificam o aleitamento materno exclusivo quando:  

a) a criança recebe, além do leite materno, água ou outras bebidas à base de água (água adocicada, 

chás, infusões), sucos de frutas coados e fluidos rituais.  

b) a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade 

de complementá-lo, podendo substituí-lo. 

c) a criança recebe somente leite materno, sugado ou ordenhado, ou humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos, à exceção de gotas/xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos.  

d) a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber 

ou não outros alimentos ou outros tipos de leite e alimentos semissólidos. 

 

20. (UFF/2019) Quanto aos "Dez passos para o sucesso do aleitamento materno" / Iniciativa do 

Hospital Amigo da Criança, é correto afirmar que:  

a) deve ser praticado o Alojamento Conjunto e o aleitamento materno sob livre demanda.  

b) em casos excepcionais, pode-se dar bicos artificiais e chupetas a crianças amamentadas ao seio.  

c) há necessidade de uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente 

transmitida à equipe do setor de Alojamento Conjunto.  

d) deve-se orientar às mulheres em trabalho de parto sobre as vantagens do aleitamento materno. 

 

21. (UFMA/2019) O Programa Nacional de Imunizações - PNI define os calendários de vacinação 

considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais. Sobre 

o Calendário Nacional de Vacinação atual, assinale a afirmativa CORRETA:  

a) A partir dos 60 anos de idade, indica-se verificar a situação vacinal e administrar 2 doses da vacina 

Hepatite B e dose única para Febre Amarela. 

b) Para gestantes, o indicado são 3 doses de Hepatite B e Dupla Adulto (DT) de acordo com a situação 

vacinal, além de uma dose a cada gestação a partir da 30ª semana de gestação ou no puerpério de 

dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto). 
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c) A vacina Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças 

causadas pelo Pneumococo) está indicada para grupos-alvo específicos, como pessoas com 60 anos 

e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas. 

d) Em idosos, indicam-se 3 doses de Dupla Adulto (previne difteria e tétano). 

e) De modo geral, para adultos indicam-se a Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - se 

nunca vacinado: 1 dose (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos). 

 

22. (MARINHA/2019) A vacina Rotavírus Humano G1P1(8) (VORH) é indicada para a prevenção de 

gastroenterite em crianças menores de um ano de idade. Quanto à via de administração e dose, 

assinale a alternativa certa.  

a) Intramuscular - 0,5 ml no vasto lateral da coxa.  

b) Subcutânea - 0,5 ml na face posterior do braço.  

c) Intramuscular - 0,5 ml no deltoide.  

d) Oral - 1,5 ml.  

e) Intradérmica - 0,2 ml no terço médio do braço direito. 

 

23. (UNIRIO/2019) A pneumonia é a infecção do parênquima pulmonar comum em crianças, 

principalmente na primeira infância. Dentre os sintomas gerais de pneumonia bacteriana, destacam-

se:  

a) Fibromialgia, dor e calafrios.  

b) Fibromialgia, sonolência, sibilância, tosse.  

c) Febre, sonolência, pleurodinia, cianose na fase inicial.  

d) Febre, mal estar, tosse, respiração rápida e superficial.  

e) Febre alta, pleurodinia, dor abdominal, cianose na fase inicial. 

 

24. (UERJ/2019) Segundo o texto “A queda da imunização no Brasil” (CRUZ, 2017), um dos objetivos 

do registro nominal do usuário no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização é:  

a) identificar os municípios com baixo financiamento das ações de prevenção e promoção da saúde 

da criança.  

b) reduzir os custos com internações causadas por doenças imunopreviníveis já erradicadas no 

território nacional.  

c) minimizar os efeitos adversos advindos da administração de vacinas com microorganismos vivos 

ou atenuados.  

d) avaliar o risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunos 

aplicados e do quantitativo populacional vacinado. 

 

25. (FUNDATEC/2019) Assinale a alternativa correta em relação à vacinação.  

a) A imunidade passiva é aquela adquirida de modo ativo artificial, ou seja, é obtida através das 

vacinas.  

b) A cobertura vacinal mede a adesão do usuário ao programa de vacinação, principalmente para as 

vacinas de esquema multidose.  

c) A ocorrência de febre acima de 38,5 após administração de alguma vacina constitui uma 

contraindicação para a dose subsequente. 

d) A Triviral (sarampo, caxumba e rubéola) é uma vacina constituída de vírus vivo atenuado, cuja 

primeira dose é realizada aos 12 meses e não pode ser realizada concomitante com a vacina da Febre 

Amarela.  
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e) Orienta-se administrar paracetamol antes ou logo após a vacinação para minimizar os efeitos 

colaterais da vacina. 

 

26. (UFPA/2019) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) está relacionada aos altos índices de 

morbimortalidade. Para seu rastreio, não é necessária a utilização de tecnologias sofisticadas. Sobre 

o rastreio/diagnóstico desta patologia, é correto afirmar:  

a) Qualquer adulto com 18 anos ou mais, que comparecer à Unidade de Saúde e não tiver registro no 

prontuário de ao menos uma verificação da pressão arterial (PA) no último ano, deverá tê-la 

verificada e registrada.  

b) Para rastreio de HAS, é indicado que o usuário compareça à unidade durante sete dias para 

verificação da PA. 

c) No rastreio de HAS, a medida da PA deverá ser realizada prioritariamente dentro do consultório do 

profissional de saúde para minimizar fatores que podem interferir nos valores pressóricos.  

d) A verificação é anual para o usuário que apresente uma PA menor de 120/80 mmHg.  

e) O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada 

em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas. 

 
27. (USP/FUVEST/2020/Atualizada) J.K.M., 65 anos, está passando em consulta com a enfermeira na 
Unidade Básica de Saúde pela segunda vez no mês, pois, na consulta anterior, verificou‐se pressão 
arterial de 135 x 89 mmHg. Nessa segunda consulta, a enfermeira verificou pressão arterial de 132 x 
86 mmHg. Assim, de acordo com as Diretrizes de HA 2020 e o Caderno de Atenção Básica nº 37 sobre 
o seguimento da HÁ, pode‐se afirmar que J.K.M. 
a) está hipertenso estágio 1 e necessita de retorno em 1 ano. 
b) está hipertenso estágio 2 e necessita de retorno em 1 mês. 
c) está hipertenso estágio 1 e necessita de retorno em 1 mês. 
d) está pré‐hipertenso e necessita de retorno em 1 ano. 
 

28. (CEFETBAHIA/2019) As estratégias que promovem prevenção primária da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) devem ser direcionadas à população e aos grupos de riscos. Neste sentido, o 

Ministério da Saúde definiu como elas serão conduzidas por meio de intervenções educativas 

proporcionadas pela consulta de enfermagem, cujo objetivo principal é reorientar pessoas no grupo 

de risco com valores limítrofes de pressão arterial, ou seja, predispostos à hipertensão. Para além 

disso, as ações educativas de enfermagem, logicamente, ganham outros escopos no aspecto 

preventivo da hipertensão. Sobre as estratégias e as orientações recomendadas para a prevenção 

primária da HAS, é correto afirmar que:  

a) o estímulo à atividade aeróbica por 30 minutos, na maioria dos dias, não é uma orientação de 

enfermagem. 

b) as consultas de enfermagem voltadas para mudanças no estilo de vida não podem ser coletivas, 

por interferirem na privacidade do indivíduo.  

c) as estratégias de prevenção primária da hipertensão arterial, definidas pelo Ministério da Saúde, 

são estímulo a atividade física, redução do peso, alimentação saudável e moderação no consumo de 

álcool.  

d) umas das estratégias em que os enfermeiros não podem atuar diz respeito ao controle do índice 

de massa corporal, visto que é uma ação restrita aos nutricionistas atuante nos Núcleos de Apoio ao 

Saúde da Família.  
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e) uma recomendação pertinente à mudança no estilo de vida é o aconselhamento do uso de bebida 

alcoólica no volume máximo de 30 ml de etanol por dia para homens e mulheres, priorizando evitar 

o consumo. 

 

29. (CEFETBAHIA/2019/Atualizada) Os cuidados de enfermagem na unidade de hemodinâmica 

devem ser suficientes para que os eventos sejam prevenidos, corrigidos em momento oportuno, e 

para que todos os aspectos relativos à assistência de enfermagem sejam prontamente 

diagnosticados, implementados e avaliados pelo enfermeiro dessa unidade. Sobre os cuidados de 

enfermagem imediatos em casos de pessoas com diagnóstico médico de emergência hipertensiva e 

acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI), segundo as Diretrizes de HA 2020 é correto afirmar 

que 
a) a pressão arterial (PA) não deve ser reduzida após 24 horas de uso do tratamento trombolítico. 
b) o nível ideal da pressão arterial deve ser alcançado se a pressão arterial diastólica inicial for menor 
que 110 mmHg.  
c) aumentar a pressão arterial em 25%, para aqueles sem tratamento trombolítico, evita 
sangramento cerebral.  
d) em caso de AVEI com indicação de trombólise, recomenda-se uma redução da PA < 185/110 mmHg 
antes da terapia fibrinolítica. Se a PA permanecer > 185/110 mmHg, a terapêutica trombolítica não 
deverá ser administrada. Essa recomendação também se aplica as pessoas que serão submetidos à 
trombectomia. E a PA deve ser mantida < 180/105 mmHg nas primeiras 24h após trombólise. 
e) as pessoas com pressão arterial inicial maior que 200/100 mmHg e sem indicação de terapia 
trombolítica devem ter a pressão diastólica entre 100 e 110 mmHg nas primeiras 24 horas. 
 
30. (UFC/2019) Uma paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS) comparece à consulta de 
enfermagem para avaliação periódica. Ao exame físico, encontra-se normotensa. Refere boa adesão 
ao tratamento, estando em uso diário de atenolol 50mg e anlodipino 5mg. Sobre o tratamento 
medicamentoso da HAS, é correto afirmar:  
a) O anlodipino é um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), com ação vasoconstritora 
e nefroprotetora.  
b) O atenolol é um agente betabloqueador e possui efeito inotrópico positivo, promovendo aumento 
inicial do débito cardíaco. 
c) O atenolol é um diurético tiazídico com efeitos natriuréticos e diminuição do volume extracelular 
e redução da resistência vascular periférica.  
d) O anlodipino é um bloqueador dos canais de cálcio e atua sobre a musculatura vascular lisa, 
promovendo vasodilatação e redução da resistência periférica. 
 
31. (UNIRIO/2019) Um indivíduo portador de Diabetes Mellitus tipo 2 está sujeito a desenvolver 
complicações em consequência da hiperglicemia. O resultado de complicações a longo prazo são  
a) Fadiga, retinopatia, polifagia.  
b) Poliúria, polidpsia e polifagia.  
c) Cetoacidose, poliúria, polidpsia.  
d) Polidpsia, oliguria, hipoglicemia.  
e) Retinopatia, neuropatia periférica, doença vascular periférica. 
 
32. (UNIRIO/2019) Srª Maria, 71 anos, com histórico de diabetes mellitus, sem acompanhamento em 
consultas de enfermagem a cerca de 02 anos, entra na unidade de emergência com quadro de 
polidipsia, diurese frequente, fadiga, náusea e dor abdominal. Ao exame, a enfermeira detecta 
glicemia de 370mg/dl, pele desidratada e hálito cetônico. No exame físico, é percebida redução de 
pelos na perna, pulso pedioso diminuído, com extremidades dos pés frias e hipocoradas. A partir 
deste quadro apresentado, Srª Maria pode apresentar  
a) hiperglicemia e neuropatia autonômica.  
b) hiperglicemia e doença vascular cerebral.  
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c) cetoacidose diabética e neuropatia autonômica.  
d) síndrome hiperglicêmica hiposmolar não cetótica. 
e) cetoacidose diabética e indícios de doença vascular periférica 
 

33. (UFMA/2019) Sobre as insulinas utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus, podemos afirmar 

que:  

a) Para os clientes com dificuldade de misturar as insulinas, há poucas opções no mercado 

comercializáveis, na maioria das vezes, é necessário recorrer aos serviços de enfermagem ou de 

farmácias de manipulação para realizar tal mistura. 

b) A insulina na sua formulação sendo de ação curta ou longa, os frascos não utilizados devem ser 

congelados e protegidos da luz solar. E os frascos de insulina em uso, obrigatoriamente devem ser 

mantidos sob refrigeração. 

c) Para administração da insulina em ambiente domiciliar é obrigatório realizar a limpeza do local a 

ser puncionado com álcool a 70%, deve-se deixar a pele seca, livre de álcool para evitar rubor facial 

e sensação de queimação.  

d) A inserção da agulha para injeções de insulina é com ângulo de 90° e a aspiração não é obrigatória, 

pois muitos clientes que vêm utilizando a insulina durante um período prolongado, não referem 

nenhum efeito adverso aparente.  

e) Quando as insulinas de ação rápida ou de ação curta são administradas simultaneamente com 

insulinas de ação mais longa, elas são geralmente misturadas na mesma seringa e as insulinas de ação 

mais longa devem ser misturadas totalmente antes de serem aspiradas na seringa. 

 

34. (UFF/COSEAC/2019) A neuropatia diabética refere-se a um grupo de doenças que afetam todos 

os tipos de nervos, incluindo os periféricos, autônomos e espinais. A neuropatia periférica acomete 

mais comumente a porção distal dos nervos, principalmente os nervos dos membros inferiores, 

podendo suas manifestações clínicas iniciais incluir, além de parestesias:  

a) sensações de queimação.  

b) anidrose dos membros.  

c) hiperglicemia.  

d) necrose 

 

35. (UFC/2019) Um homem de 72 anos procurou o hospital com queixa de intensa falta de ar. Ele 

refere ter abandonado seu tratamento para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) há 6 meses 

e que mantém seu hábito tabagista, fumando cerca de 40 maços/ano. Ao exame físico, o enfermeiro 

identificou: FR=37 rpm, FC=120 bpm, respiração com lábios franzidos, assumindo posição de três 

pontos e utilizando musculatura acessória para respirar. Avalie as assertivas abaixo e assinale o item 

correto acerca da fisiopatologia, manifestações clínicas e tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica.  

a) As anormalidades das trocas gasosas decorrentes da DPOC fazem com que os pacientes 

frequentemente apresentem hipoxemia e hipocapnia. 

b) Pacientes com DPOC tendem a apresentar um padrão de constante hiperinsuflação pulmonar, que 

ocorre devido à incapacidade destes pacientes em exalar o ar inspirado, provocando um constante 

aprisionamento aéreo.  

c) A oxigenoterapia consiste na principal intervenção farmacológica para o tratamento da DPOC, 

sendo recomendado utilizar dispositivos de alto fluxo de oxigênio, com vistas a alcançar valores de 

saturação de oxigênio arterial (SpO2) de, no mínimo, 95%.  
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d) Devido às manifestações clínicas da doença, pacientes com DPOC, sobretudo aqueles com 

enfisema pulmonar, tendem a apresentar deformidades na configuração do tórax representadas por 

uma característica de protrusão do esterno, classificada como pectus carinatum. 

 

36. (UFMG/2020) Sobre sinais e sintomas de congestão relacionados a insuficiência cardíaca, analise 

as considerações a seguir. I. Estase jugular, edema de membros inferiores, ascite e hepatomegalia. II. 

Ortopneia, dispneia paroxística noturna e tosse seca. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

a) As duas considerações estão incorretas, pois apenas o rebaixamento do nível de consciência é o 

indicativo de congestão.  

b) A primeira consideração está correta e é indicativa de congestão pulmonar. 

c) As duas considerações estão corretas, sendo que a primeira está relacionada à congestão sistêmica 

e a segunda consideração, à congestão pulmonar.  

d) As duas considerações estão corretas, sendo que os sinais e sintomas pulmonares são resultantes 

do aumento do volume sistólico. 

 

37. (UFPI/2019) O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune sistêmica, que pode 

afetar qualquer sistema corporal. O processo da doença envolve estados crônicos, nos quais os 

sintomas são mínimos ou estão ausentes, e exacerbações agudas, nas quais os sintomas e os 

resultados laboratoriais estão elevados. Quanto às manifestações clínicas do LES, é CORRETO afirmar 

que:  

a) Atinge o sistema cutâneo em 80% a 90% dos pacientes com LES, sendo a erupção cutânea 

eritematosa do LES, a mais frequente e esta compromete, além dos malares, as pregas nasolabiais.  

b) A alopecia transitória em atividade é um sinal clínico de melhora do estado geral. 

c) As vasculopatias não são comuns no LES, dificultando o diagnóstico diferencial.  

d) O envolvimento renal nos pacientes acometidos por LES não é muito comum, há alguns casos 

relacionados com nefrites.  

e) Artralgias e artrites são uma das características clínicas, mais comuns e iniciais da doença, sendo 

encontradas na maioria dos pacientes acometidos por LES, mais de 90% dos casos. 

 

38. (UFPI/2019) A doença de Crohn faz parte de um grupo de distúrbios crônicos que resulta na 

inflamação subaguda e crônica da parede do sistema digestório. Frequentemente é diagnosticada em 

adolescentes e adultos jovens, mas pode surgir em qualquer faixa etária. A fase inicial da doença 

apresentase com edema e espessamento da mucosa intestinal. Com o avançar da doença, a parede 

intestinal espessa torna-se fibrótica e o lúmen intestinal estreita. Quanto ao manejo da doença de 

Crohn, pode-se afirmar CORRETAMENTE que:  

a) O tratamento clínico visa reduzir a inflamação, suprimir respostas imunes inadequadas, estimular 

a motilidade intestinal e prevenir ou minimizar as complicações. 

b) A terapia nutricional deve ser realizada com líquidos orais e dieta pastosa, com baixo teor residual, 

alto teor proteico e baixo teor calórico. O uso de vitaminas e a reposição de ferro são prescritos para 

suplementação nutricional.  

c) O uso de aminossalicilatos, como sulfassalazina, são efetivos para a inflamação leve ou moderada 

e são utilizados para prevenir ou reduzir as recidivas em esquemas de manutenção a longo prazo.  

d) O manejo cirúrgico é uma prática pouco usual nos pacientes com diagnóstico de Crohn, pois a 

recidiva da inflamação e da doença é inevitável após processo cirúrgico.  
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e) Na presença de ileostomia, para drenagem da matéria fecal, o papel da enfermagem deve-se 

exclusivamente a monitorar padrões de eliminações e orientar o paciente quanto a dieta a ser 

ingerida. 

 

39. (CEFETBAHIA/2019) “A cirrose hepática caracteriza-se por fibrose tecidual, de modo geral se trata 

de doença crônica em que há destruição difusa e regeneração fibrótica das células hepáticas” 

(NETTINA, 2012 p. 702). Acerca das intervenções de enfermagem relacionadas com a tolerância à 

atividade em pessoas hospitalizadas por causa dessa doença, é correto afirmar que  

a) deve ser recomendado repouso absoluto.  

b) a deambulação só deve feita com uso de cadeiras de rodas.  

c) os doentes não podem ser estimulados a se movimentar fora do leito. 

d) se deve manter, também, períodos de repouso no leito com as pernas elevadas.  

e) o estímulo e auxílio a deambular, por períodos longos de exercício, podem piorar os níveis 

delipoproteínas. 

 

40. (UFPA/2019) Segundo as diretrizes de 2015 da American Heart Association (AHA) para 

reanimação cardiopulmonar (RCP), a RCP de alta qualidade no adulto deve incluir  

a) reconhecimento de PCR (Parada Cardiopulmonar); na relação compressão-ventilação com via área 

avançada, manter frequência de compressão 100 a 120/min e uma ventilação a cada 6 segundos; 

profundidade de compressão de 5 a 6 cm; posicionamento das mãos sobre a metade inferior do 

esterno; esperar o retorno total do tórax a cada compressão e minimizar as interrupções nas 

compressões torácicas a menos de 10 segundos. 

b) identificação de PCR (Parada Cardiopulmonar); na relação compressãoventilação com via área 

avançada, manter frequência de compressão 100/min e uma ventilação a cada 5 segundos; 

profundidade de compressão acima de 6 cm; posicionamento das mãos sobre a metade inferior do 

esterno; esperar o retorno total do tórax a cada compressão e minimizar as interrupções nas 

compressões torácicas a menos de 5 segundos.  

c) averiguação de PCR (Parada Cardiopulmonar); na relação compressãoventilação com via área 

avançada, manter frequência de compressão 100 a 120/min e duas ventilações a cada 10 segundos; 

profundidade de compressão de 5 cm; posicionamento das mãos sobre todo o esterno; esperar o 

retorno total do tórax a cada compressão e minimizar as interrupções nas compressões torácicas a 

menos de 15 segundos. 

d) verificação de PCR (Parada Cardiopulmonar); na relação compressãoventilação com via área 

avançada, manter frequência de compressão 100 a 120/min e duas ventilações a cada 6 segundos; 

profundidade de compressão de 4 a 5 cm; posicionamento das mãos sobre todo o esterno; esperar o 

retorno total do tórax a cada compressão e minimizar as interrupções nas compressões torácicas a 

menos de 10 segundos.  

e) constatação de PCR (Parada Cardiopulmonar); na relação compressãoventilação com via área 

avançada, manter frequência de compressão 100/min e uma ventilação a cada 5 segundos; 

profundidade de compressão acima de 5 cm; posicionamento das mãos sobre a metade inferior do 

esterno; esperar o retorno total do tórax a cada compressão e minimizar as interrupções nas 

compressões torácicas a menos de 10 segundos. 
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(HUB/CESPE/2019) 41. No que se refere à atenção cardiopulmonar, bem como aos protocolos 

nacionais de atendimento em serviços de urgência, julgue os próximos itens. Os esforços de 

ressuscitação cardiopulmonar em paciente que apresenta hipotermia devem ser prolongados.  

(   ) Certo  

(   ) Errado 

 

(HUB/CESPE/2019) 42. A manobra de Heimlich em criança com obstrução grave deve ser 

interrompida caso ela se torne irresponsiva, passando-se imediatamente para as manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar  

(   ) Certo   

(   ) Errado 

 

43. (UFC/2019) Em um atendimento de emergência, um paciente dá entrada com dor torácica difusa, 

com irradiação para o pescoço e braço esquerdo. Após avaliação clínica, foi diagnosticado com angina 

estável. Sobre as manifestações clínicas e fatores predisponentes da angina estável, é correto 

afirmar:  

a) A exposição ao calor pode causar vasodilatação e redução da pressão arterial, favorecendo o 

evento.  

b) A ingestão de uma refeição pesada pode reduzir o suprimento sanguíneo para o músculo cardíaco, 

precipitando o evento. 

c) Corresponde a dor previsível e consistente que ocorre ao esforço, não sendo aliviada pelo repouso 

e/ou pelo uso de nitroglicerina.  

d) O paciente com diabetes pode ter a dor anginosa intensificada pela neuropatia diabética, que 

aumenta a transmissão dos nociceptores e a percepção da dor. 

 

44. (UFG/2019) A Escala de Cincinnati (Cincinnati Prehospital Stroke Scale- CPSS) é uma ferramenta 

para o diagnóstico de casos agudos de AVC idealizada para o contexto préhospitalar, na qual o 

profissional avalia rapidamente no paciente apenas três parâmetros, que são:  

a) pupilas anisocóricas, perda de força em um dos membros superiores e disartria.  

b) assimetria facial, perda de força em um dos membros superiores e disartria.  

c) confusão mental, perda de força em um dos membros superiores e dislalia.  

d) assimetria facial, perda de força em um dos membros superiores e dislalia. 

 

45. (UFMA/2019) O enfermeiro da clínica cirúrgica, durante a visita de rotina, percebe que há um 

cliente com diagnóstico de choque neurogênico e dentre as manifestações clínicas apresentadas são: 

pele quente e seca e bradicardia. Qual o manejo prioritário de enfermagem diante dessa situação?  

a) Fornecer exercícios passivos de amplitude de movimento para promover a circulação e boa 

complacência pulmonar. 

b) Elevar a cabeceira pelo menos a 90° para administração de medicamentos via epidural. 

c) Avaliar a presença de dor em Membros inferiores (MMII), rubor, hipersensibilidade ou calor que 

podem sugerir a esclerose lateral amiotrófica (ELA). 

d) Imobilizar o cliente se houver suspeita de lesão da medula espinhal, para evitar lesão adicional, 

avaliando a dor nos membros inferiores. 

e) Administrar heparina via subcutânea e instalar colchão pneumático para prevenção de lesão por 

pressão, pois trata-se de um paciente acamado. 
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46. (UFG/2019) A hipertensão intracraniana (HIC) é uma complicação frequente e grave que 

acompanha a maioria das patologias do sistema nervoso central. Assim, é importante o enfermeiro 

estar atento aos sinais e sintomas dessa complicação, que incluem hipertensão arterial, bradicardia 

e alteração no padrão respiratório, conhecido como tríade de  

a) Beck.     

b) Cushing.   

c) Virchow. 

e) Charco. 

 

47. (UFPA/2019) As funções orgânicas humanas dependem de um rigoroso equilíbrio nas 

quantidades e nas concentrações de líquidos, eletrólitos, ácidos e bases. O desequilíbrio de qualquer 

um desses elementos ocasiona reações de compensação nos outros, comprometendo todas as 

funções vitais do indivíduo. A ocorrência desses distúrbios é constante, tanto pela gravidade das 

patologias quanto pelos procedimentos terapêuticos instituídos. Sobre os distúrbios acidobásicos, é 

correto afirmar: 

a) Acidose metabólica: Distúrbio clínico caracterizado por redução do pH (< 7,35), causado por queda 

na concentração sérica de HCO3
- (< 22 mEq/L). Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes 

envolvem os sistemas respiratório, neurológico e cardiovascular, podendo ser evidenciados 

hiperventilação, dispneia, hálito cetônico, hipotensão arterial, arritmias cardíacas, cefaleia e 

alterações do nível de consciência, desde confusão até coma.  

b) Alcalose metabólica: Distúrbio clínico caracterizado por aumento do pH (>7,45), causado por 

diminuição na concentração sérica de HCO3
- (>26 mEq/L). A principal causa associada é a perda de 

ácidos por vômitos ou drenagem gástrica contínua. 

c) Acidose respiratória: Distúrbio clínico caracterizado por diminuição do pH (<7,35), causado por 

aumento da PaCO2 (>45 mmHg). A acidose respiratória é decorrente de hiperventilação. As alterações 

encontradas variam de acordo com o tempo de instalação do distúrbio. Nas alterações agudas, ocorre 

confusão e agitação secundárias a hipóxia.  

d) Alcalose respiratória: Distúrbio clínico caracterizado por aumento do pH (>7,45), causado por 

redução na PaCO2 (<35 mmHg). A alcalose respiratória decorre de hipoventilação. O paciente 

apresenta alterações do padrão respiratório e do nível de consciência, variando de inquietação a 

coma.  

e) Nos distúrbios mistos, sempre se encontra alteração do pH associada a alterações nas 

concentrações de HCO3
-, PaCO3 e PaO3. 

 

48. (MARINHA/2019) As seguintes doenças são de notificação compulsória:  

a) cólera, diarreia e antraz pneumônico.        

b) ebola, varíola e raiva humana.  

c) cólera, febre amarela e pneumonia.           

d) febre amarela, diarreia e coqueluche.  

e) cólera, pneumonia e botulismo. 

 

49. (UFF/2019) Indique o esquema profilático utilizado para as doenças sexualmente transmissíveis 

não virais decorrentes de violência sexual a mulheres e adolescentes, desde que não estejam em 

período gestacional.  

a) Penicilina G Bezantina 2,4 milhões UI / IM dose única, Ceftriaxona 250 mg / IM dose única e 

Azitromicina 500 mg / VO 02 comprimidos, dose única.  
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b) Penicilina G Bezantina 2,4 milhão UI / IM dose única, Ceftriaxona 500 mg / IM dose única e 

Azitromicina 500 mg / VO 01 comprimidos, dose única.  

c) Penicilina G Bezantina 1,2 milhão UI / IM dose única, Ceftriaxona 250 mg / IM dose única e 

Azitromicina 500 mg / VO 02 comprimidos, dose única.  

d) Penicilina G Bezantina 1,2 milhão UI / IM dose única, Ceftriaxona 500 mg / IM dose única e 

Azitromicina 500 mg / VO 02 comprimidos, dose única. 

 

50. (UERJ/2019) Ao atender uma adolescente vítima de violência sexual, a profilaxia antirretroviral 

do HIV deve ser iniciada em até, no máximo, 72 horas após a ocorrência do ato:  

a) realizado cronicamente pelo mesmo agressor  

b) com penetração oral protegida sem ejaculação  

c) com penetração anal desprotegida e ejaculação  

d) realizado por agressor sabidamente HIV negativo 

 

 51. (UFRJ/2019) O atendimento imediato de uma pessoa com Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) visa:  

a) Interromper a cadeia de transmissão e convocar parceiros.  

b) Aliviar os sintomas e convocar parceiros.  

c) Interromper a cadeia de transmissão, a prevenção de outras IST e evitar complicações decorrentes 

das infecções.  

d) Evitar complicações, diminuir a transmissão do HIV e fornecer medicamentos 

 

52. (SES-GO/2019) A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Os principais exames 

para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos dessa doença são:  

a) baciloscopia; cultura de secreção da nasofaringe (SNF); leucograma; contraimuneletroforese 

cruzada (CIE); aglutinação pelo látex; exame quimiocitológico do LCR.  

b) baciloscopia; hemocultura; exame quimiocitológico do LCR; leucograma; reação em cadeia da 

polimerase (PCR); cultura de fezes ou vômito. (LCR); bacterioscopia direta; prova do laço. 

c) cultura; exame quimiocitológico do líquidocefaloraquidiano (LCR); bacterioscopia direta; 

contraimuneletroforese cruzada (CIE); aglutinação pelo látex; reação em cadeia da polimerase (PCR).  

d) cultura de secreção da nasofaringe (SNF); leucograma; hemocultura; exame quimiocitológico do 

líquidocefaloraquidiano (LCR); bacterioscopia direta; prova do laço 

 

53. (UFPR/2019) Em meio a uma realidade global de índices elevados de doenças transmissíveis por 

via sexual, torna-se imprescindível a abordagem da prevenção das DST/HIV/Aids, que é dada pelo uso 

combinado de dois métodos anticoncepcionais, tendo como finalidade promover, ao mesmo tempo, 

a prevenção da gravidez e a prevenção da infecção pelo HIV/Aids e por outras DST (Brasil, 2010). O 

método anticoncepcional conhecido como dupla proteção:  

a) faz o uso combinado de um método de barreira como o preservativo masculino ou feminino com 

algum outro método anticoncepcional hormonal. 

b) associa um método de barreira como o preservativo masculino ou feminino com algum outro 

método anticoncepcional natural.  

c) faz o uso combinado de um método de barreira como o espermaticida com algum outro método 

anticoncepcional natural.  

d) associa um método de barreira como o diafragma com algum outro método anticoncepcional 

hormonal.  



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

282 

e) faz o uso combinado de um método de barreira como o diafragma com algum outro método 

anticoncepcional natural. 

 

54. (FUNDATEC/2019) A hepatite C é uma doença que afeta entre 80 e 150 milhões de pessoas no 

mundo, sendo uma das maiores causas de transplantes de fígado. Relativamente a isso, assinale a 

alternativa correta.  

a) O tratamento da Hepatite C, durante a gestação, está indicado.  

b) A gestação deve ser evitada em até 4 semanas após conclusão do tratamento para ambos os sexos.  

c) A maioria dos casos são sintomáticos.  

d) Pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993 apresentam risco maior para infecção 

pelo vírus da hepatite C.  

e) Acomete com maior frequência indivíduos com mais de 30 anos. 

 

55. (UFPR/2019) As medidas de controle da transmissão da tuberculose nas instituições de saúde 

classificam-se em administrativas, de controle ambiental e de proteção individual. Nesse contexto, é 

considerada um recurso de proteção individual para transmissão da tuberculose:  

a) equipamento de proteção respiratória para prevenção de doenças transmitidas por gotícula - 

máscara PFF2 (tipo cirúrgica).  

b) equipamento de proteção respiratória para prevenção de doenças transmitidas por aerossóis - 

máscara PFF2 (tipo N95). 

c) sistema de isolamento para doença de transmissão respiratória dotado de pressão negativa, filtro 

hepa ou irradiação ultravioleta.  

d) sistema de isolamento para doença de transmissão respiratória por meio da existência de quarto 

privativo. 

 

56. (UPE/2019) Ao verificar os Sinais Vitais (SSVV), o enfermeiro monitora, de forma rápida e 

eficiente, a condição do paciente. Sobre SSVV, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras 

e F nas Falsas:  

( ) O hipotálamo anterior controla a perda de calor, e o hipotálamo posterior, a produção de calor. 

Quando as células nervosas do hipotálamo anterior se aquecem além da temperatura ideal, impulsos 

são enviados para reduzir a temperatura corpórea. 

( ) A força ou amplitude de um pulso reflete o volume de sangue ejetado contra a parede arterial a 

cada contração cardíaca e a condição do sistema vascular arterial, levando ao local de pulsação. 

Normalmente, a força da pulsação permanece a mesma a cada batimento cardíaco.  

( ) O organismo regula a respiração através dos níveis de CO2, O2 e da concentração de íons 

hidrogênio (pH) no sangue arterial. O fator mais importante no controle da ventilação é o nível de 

CO2 no sangue arterial. Uma elevação no nível de CO2 faz com que o sistema de controle da 

respiração no cérebro aumente a frequência e a profundidade da respiração. 

( ) O débito cardíaco, a resistência periférica, o volume e a viscosidade sanguínea e a elasticidade das 

paredes dos vasos são fatores determinantes da pressão arterial. A viscosidade do sangue afeta a 

facilidade com que o sangue flui através dos pequenos vasos. O hematócrito determina a viscosidade 

sanguínea.  

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.  

a) F - V - V - F.  b) F - F - V - F.   c) V - V - F - F.   d) V - F - V - V.  e) V - V - V - V. 
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57. ( UFAL/COREMU/2019) Quando o abdome, para fins de estudo, atendimento e localização de 

órgão, é dividido em nove regiões como mostra a figura, a região referida pelo algarismo 2 é 

denominada  

a) flanco.  

b) epigástrico.  

c) hipocôndrio.  

d) hipogástrico.  

e) mesogástrico. 

 

58. (USP/FUVEST/2020) O médico prescreveu, para um paciente internado na clínica cirúrgica, 

metronidazol 375 mg EV a cada 8 horas. Na instituição, há disponível metronidazol 0,5% com 100 ml 

da solução injetável. Para execução da prescrição, quantos ml do fármaco serão necessários?  

a) 25 ml.  

b) 37,5 ml  

c) 50 ml.  

d) 75 ml.  

e) 112,5 ml. 

 

 59. (UFPA/2019) As artérias carótidas refletem o pulso arterial mais fidedigno à frequência cardíaca, 

a qual pode ser auscultada no pulso apical. Para avaliação do pulso, deve-se anotar o número de 

batimentos por um minuto, além de avaliar características como intensidade, ritmo e amplitude. 

Dentre as alterações possíveis de serem identificadas na verificação do pulso, assinale a alternativa 

que apresenta a alteração e seu conceito correto.  

a) Pulso paradoxal: caracteriza-se pela alternância de uma pulsação de pequena amplitude com uma 

pulsação de grande amplitude, enquanto mantém seu ritmo regular. 

b) Pulso bigeminado: decorre de uma pulsação normal seguida de uma contração prematura, sendo 

que a amplitude da pulsação da contração prematura é menor que a da pulsação normal.  

c) Pulso alternante: caracteriza-se por uma queda exagerada (>10 mmHg) na amplitude da pulsação 

durante a inspiração e um aumento da amplitude durante a expiração.  

d) Pulso em hipercinético: apresenta uma amplitude maior do que o esperado, um aumento rápido 

até um pico estreito, seguido de uma queda súbita.  

e) Pulso martelo d’água: prontamente palpável e não é comprimido facilmente pelos dedos do 

examinador. 

 

60. (UFPR/COREMU/2019) Ao realizar exame físico em um paciente, o enfermeiro detecta 

positividade nos sinais de Blumberg e Rovsing, o que o leva a suspeitar de um problema de saúde. É 

correto suspeitar que se trata de:  

a) pneumonia.  

b) desidratação.  

c) apendicite.  

d) lesão cerebral.  

e) trombose venosa profunda. 
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61. (UPE/2019) Em relação às feridas e aos curativos, é sabido que o cuidado de enfermagem com 

feridas é uma das intervenções mais frequentes na assistência ao paciente. Diante do exposto, analise 

as proposições abaixo:  

I. Os princípios do tratamento de feridas agudas incluem o controle de sangramento, limpeza e a 

proteção da ferida.  

II. A avaliação de uma ferida requer uma descrição do leito da ferida, tamanho, presença de exsudato 

e condição da pele ao redor da ferida.  

III. As camadas de um curativo têm a finalidade de absorver o exsudato e evitar a entrada de bactérias 

nas feridas. 

IV. Na limpeza das feridas ou óstios de drenos, a limpeza deve ser realizada, partindo-se da área mais 

contaminada para a menos contaminada.  

 

Estão CORRETAS  

a) I e II, apenas.  

b) I, II e III, apenas.  

c) I e IV, apenas.  

d) II, III e IV, apenas.  

e) I, II, III e IV. 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 1) 

(Questões comuns a todos os cargos) 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para ações de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do 

homem, dos animais e do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

A respeito desse tema, julgue os itens a seguir.  

 

1. Em biossegurança, classificação de risco é o termo que descreve os métodos de segurança que 

devem ser utilizados na manipulação de agentes de risco no local onde estão sendo manejados ou 

mantidos.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Risco físico é qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, 

causando desconforto ou afetando a saúde dele, como por exemplo, postura inadequada, ritmo 

excessivo de trabalho, levantamento e transporte manual de peso, estresse etc.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. As máscaras ou respiradores “bicos de pato” N95 ou PFF2 (95% e 94% de eficiência de filtração, 

respectivamente) possuem filtro eficiente para retenção de partículas menores que 0,3 μm, vapores 

tóxicos e contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da 

tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) e outras doenças de transmissão aérea.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. O enfermeiro deve ter os seguintes cuidados com máscaras do tipo N95/PFF2: não guardar em 

bolsos de jalecos, não dobrar, nem amassar. Guardá-las sempre em local seco, entre folhas de papel 

absorvente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. As substâncias ou materiais demarcados com o pictograma apresentado devem ser manipuladas 

com cuidado, pois ele indica tipo de material inflamável.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma 

metodologia ordenada e deliberada que possibilita ao enfermeiro e a sua equipe desenvolverem o 

processo de enfermagem por meio do conhecimento técnico, científico e humano, conferindo-lhe 

autonomia, respaldo científico, legal e satisfação profissional em suas ações. 

Com relação ao exame físico, fundamental para SAE, julgue os itens a seguir.  
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6. Durante a inspeção da cavidade oral, o enfermeiro deve observar alterações e atentar para o uso 

de sondas, próteses e outros. Deve observar: ausência de mucosite, gengivas normais, rosadas, 

rugosas e firmes, sem alterações clínicas visuais; mucosa normocorada, úmida, sem lesões ou crostas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. A escala de Ramsey é adotada para avaliação de pacientes adultos quanto ao risco para 

desenvolvimento de lesão por pressão (LPP).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. O enfermeiro investiga massas, regiões dolorosas, deformidades e herniações durante o exame 

abdominal por meio da percussão.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

9. O exame abdominal deve seguir a seguinte ordem de avaliação propedêutica: inspeção, ausculta, 

palpação e percussão.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

10. Acerca das alterações do aspecto da urina, a colúria é caracterizada por diurese de aspecto de chá 

ou coca-cola em virtude da presença de bilirrubina na urina.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

(COREN-SC), atualmente, o movimento para a segurança do paciente substitui “a culpa e a vergonha” 

por uma nova abordagem, a de “repensar os processos assistenciais”, com o intuito de antecipar a 

ocorrência dos erros antes que causem danos aos pacientes em serviços de saúde. 

Acerca do tema segurança do paciente, julgue os itens a seguir.  

 

11. Cuidados centrados nos pacientes visam proporcionar cuidados que respeitem e correspondam 

às preferências, às necessidades e aos valores dos pacientes individualmente e assegurar que os 

valores dos pacientes orientem as decisões clínicas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

12. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou formalmente a Aliança Mundial para a Segurança 
do Paciente por meio de resolução na 57ª Assembleia Mundial da Saúde, recomendando aos países 
maior atenção ao tema segurança do paciente. Essa aliança tem como objetivo impor mais regras e 
punições duras sobre as instituições que não prezam pela segurança do paciente como prioridade 
máxima.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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13. Quanto aos Desafios Globais para a Segurança do Paciente, o primeiro posposto, em 2005, foi 
“Uma assistência limpa é uma assistência mais segura”.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
14. O Segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente, proposto em 2007, foi “Prevenção da 
resistência microbiana aos antimicrobianos”.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
15. O Terceiro Desafio Global para a Segurança do Paciente, proposto em 2011, foi “Cirurgias seguras 
salvam vidas”.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
16. A respeito do diagnóstico no Brasil em relação ao tema segurança do paciente, estudos apontam 
que, de cada dez pacientes atendidos em um hospital, um sofre pelo menos um evento adverso 
como: queda; administração incorreta de medicamentos; falhas na identificação do paciente; erros 
em procedimentos cirúrgicos; infecções; mau uso de dispositivos e equipamentos médicos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
17. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013 da Anvisa estabelece a obrigatoriedade de 
criação de núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde e da notificação obrigatória de 
eventos adversos associados à assistência do paciente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

18. A Política Nacional de Segurança do Paciente tem como um dos seus objetivos gerais fomentar a 

inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação, na área 

da saúde.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Com base na imagem e nos conhecimentos correlatos, julgue os 

itens a seguir.  
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19. De acordo com a imagem, 14 representa a veia cava inferior, 15 representa a veia torácica interna 

e 16 representa a veia braquiocefálica esquerda.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. A veia (12) é um vaso curto, com cerca de 2,5 cm de comprimento, que começa atrás da 

extremidade esternal da clavícula e, passando quase verticalmente para baixo, une-se à veia 

inominada esquerda logo abaixo da cartilagem da primeira costela, perto da borda direita do esterno, 

para formar a veia (10).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

21. Observa-se na imagem a veia jugular externa em 6 e a veia jugular anterior em 9.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

22. A imagem apresenta, no número 1, o osso hióideo. Pode-se confirmar isso porque, abaixo dele, 

tem-se a cartilagem cricoide (5) medial à artéria tireóidea superior (4).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

23. É possível observar a veia occipital em 3, a veia retromandibular em 2, e a veia tireóidea inferior 

em 13.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) O estudo da história é importante por possibilitar o conhecimento 

do passado dos diferentes grupos sociais e o melhor entendimento da evolução do ser humano ao 

longo dos tempos e no presente. A respeito das enfermeiras que tiveram destaque na história, julgue 

os itens a seguir.  

 

24. Dorothea Orem desenvolveu a Teoria do Autocuidado durante seu trabalho e estudos de 

enfermagem nos Estados Unidos. De acordo com os resultados de suas pesquisas, Orem provou que 

os pacientes podem cuidar de si próprios quando aptos a tal. Essa teoria é usada em reabilitação e 

cuidados primários no intuito de incentivar o paciente a ser independente o máximo possível.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

25. Callista Roy publicou a Teoria de Sistemas de Interação de Enfermagem e a Teoria de Realização 

de Metas. Esses são conceitos tão importantes que até hoje estão incluídos em todos os principais 

textos de Teoria de Enfermagem.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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26. Ivone Lara, apesar de famosa por sua carreira musical, atuou junto à Nise da Silveira, psiquiatra, 

que revolucionou o atendimento nos manicômios do Brasil. Ivone Lara dedicou 37 anos ao cuidado 

de pacientes com distúrbios mentais. Juntas, elas deram um grande passo para a saúde brasileira, 

aplicando o atendimento humanizado entre aqueles que eram considerados loucos pela sociedade 

da época.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

27. Uma das maiores líderes da enfermagem no Brasil foi Maria Rosa Sousa Pinheiro. Ela foi eleita 

presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), onde contribuiu para a reestruturação 

desta e organização de importantes atividades para os enfermeiros; como por exemplo, a realização 

do 1º Congresso Brasileiro de Enfermagem, que foi sediado em São Paulo.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) é 

norteado por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e 

consideram que a enfermagem é uma ciência, uma arte e uma prática social indispensável à 

organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Em relação ao Código de Ética, julgue os itens 

a seguir.  

 

28. É dever dos profissionais de enfermagem, de acordo com o CEPE, se comprometer 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.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

29. É dever profissional formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de 

comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

30. O CEPE aponta que são consideradas infrações graves as que provoquem morte, debilidade 

permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) A gerência do cuidado é um dos principais eixos da atuação 
profissional dos enfermeiros nos serviços de saúde, pois compreende a articulação entre as 
dimensões assistencial e gerencial na execução do seu trabalho. Com relação à Gerência do Cuidado 
em Enfermagem, julgue os itens a seguir.  
 

 
31. O foco da dimensão gerencial do cuidado é o atendimento integral das necessidades de cuidado 
de enfermagem do paciente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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32. Na maternidade, o enfermeiro gerencia o cuidado de modo a facilitar a assistência de 
enfermagem oferecida à parturiente, ao bebê e aos familiares.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
33. Governança é um novo modelo de organização dos serviços de saúde e enfermagem, relacionada 
aos processos que conferem aos enfermeiros autonomia, controle e autoridade sobre a prática de 
enfermagem em uma organização ou serviço de saúde.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
34. A governança compartilhada de enfermagem é pautada pelo compartilhamento das decisões, que 
leva em consideração planejamento, eficiência, eficácia, supervisão e coordenação das ações.    
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Os serviços públicos de saúde estão, cada vez mais, sendo alvo de 
discussões no que diz respeito a qualidade do atendimento prestado, acesso e escuta qualificada, 
solução dos problemas identificados e encaminhamentos resolutivos. O processo de municipalização 
da saúde faz parte do movimento de reforma administrativa brasileira e deve contar com uma gestão 
capaz de atender a uma perspectiva democrática, participativa, tecnicamente competente e 
eficiente. O conhecimento das tecnologias de gerenciamento em saúde para os municípios torna-se 
essencial, visto que historicamente a gerência era apenas executora das ações planejadas no âmbito 
federal, não acumulando experiências em planejar, desenvolver e avaliar políticas de saúde. No que 
tange ao gerenciamento dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a 
seguir.  
 
35. A gerência em saúde não deve ter caráter articulador e integrativo.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
36. A capacidade de gerenciar uma equipe de saúde e atender às perspectivas dos usuários requer 
um profissional que consiga lidar com o deficit de pessoal, de materiais, de recursos, bem como com 
a demanda cada vez maior de usuários.     
(    ) Certo   

(    ) Errado 

  

(Residência SES-DF/IADES/2020) A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como 
estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área da saúde. Esse processo tende 
a aprofundar verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das 
necessidades de saúde, sem contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes. 
Quanto ao trabalho multiprofissional em saúde, julgue os itens a seguir.  
 
37. A perspectiva habermasiana, que distingue agir-instrumental e agir-comunicativo, articulada às 
concepções acerca do processo de trabalho em saúde, permite abarcar a complexa dinâmica da ação 
multiprofissional, contemplando dialeticamente a dimensão estrutural dos arranjos persistentes e 
cristalizados do trabalho e da racionalidade assistencial, bem como a dimensão dos sujeitos 
partícipes, expressa na intersubjetividade.  
(    ) Certo   (    ) Errado 
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38. Como sujeitos do processo de trabalho, os profissionais exercem autonomia técnica. Esta é 
concebida como a esfera de liberdade de julgamento e de tomada de decisão frente às necessidades 
de saúde dos usuários.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
39. Considerando a articulação das ações de trabalho em equipe, define-se equipe integração aquela 
em que ocorre a justaposição das ações e o agrupamento dos agentes.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
40. No trabalho em equipe, a flexibilidade da divisão do trabalho não convive com as especificidades 
de cada área profissional.      

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Embora presente nas crianças pequenas, é na adolescência que a 
orientação sexual de uma pessoa geralmente se torna uma questão premente: se essa pessoa se 
tornará consistentemente atraída por pessoas do outro sexo (heterossexual), do mesmo sexo 
(homossexual) ou de ambos os sexos (bissexual). A prevalência da orientação homossexual varia 
amplamente, dependendo de se ela é medida por atração ou excitação sexual ou romântica (como 
na definição apresentada) ou por comportamento sexual ou identidade sexual. Com relação à 
sexualidade e a todos os aspectos biopsicossociais que envolvem esse tema, julgue os itens a seguir. 
 

41. Grande parte das pesquisas acerca de orientação sexual tem se concentrado em esforços para 

explicar a homossexualidade. Não obstante ela já ter sido considerada uma doença mental, diversas 

décadas de pesquisa não revelaram nenhuma associação entre a orientação homossexual e 

problemas emocionais ou sexuais - além daqueles aparentemente causados pelo tratamento que a 

sociedade dispensa aos homossexuais, como à depressão.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
42. Adolescentes homossexuais têm risco para depressão e suicídio basicamente por causa de 
variáveis contextuais como bullying e falta de aceitação. Em 2010, o cronista e escritor Dan Savage 
criou um vídeo, no Youtube, que se tornou viral e resultou agora na campanha “Vai Ficar Melhor” (“It 
Gets Better”). Nesse vídeo, os adolescentes são assegurados de que felicidade e esperança são uma 
nítida possibilidade para o futuro - e que, na verdade, vai ficar melhor.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
43. Duas preocupações importantes relativas à atividade sexual na adolescência são os riscos de 
contrair infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, para os heterossexuais, de gravidez.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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44. O uso de anticoncepcionais entre adolescentes diminuiu desde a década de 1990. Adolescentes 
que, no primeiro relacionamento, retardam a prática sexual, discutem métodos de contracepção 
antes da relação ou usam mais de um método contraceptivo têm maior probabilidade de utilizar 
anticoncepcionais consistentemente ao longo desse relacionamento.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
45. As ISTs em meninos adolescentes têm maior probabilidade de não serem detectadas. Em uma 
única relação sexual sem proteção com uma parceira infectada, um menino apresente 
aproximadamente 1% de risco de contrair o HIV, 30% risco de contrair herpes genital e 50% de risco 
de contrair gonorreia.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) O processo de territorialização constitui-se na definição dos 
diferentes espaços de vida das populações e que dão a base territorial para a constituição das redes 
de atenção à saúde. No que se refere ao processo de territorialização e ao diagnóstico situacional em 
saúde, julgue os itens a seguir.  
 
46. Uma das concepções de território sanitário toma-o de forma naturalizada como um espaço físico 
que está dado e pronto; nessa concepção, prevalecem os critérios geofísicos na construção de um 
território-solo.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
47. O conjunto dos processos finalísticos, de apoio e gerenciais do território constitui o microprocesso 
da organização e é estabelecido de acordo com o perfil, a missão e as diretrizes organizacionais. São 
microprocessos a educação permanente, a gestão de suprimentos e a regulação.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

48. Na Atenção Primária, os processos de apoio são aqueles que dão suporte aos processos 

finalísticos, gerenciando todos os recursos requeridos por eles. São eles o cadastramento, a 

imunização, a farmácia clínica, a estratificação de risco e atenção às condições crônicas e as ações de 

vigilância em saúde.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

49. O foco da territorialização na ESF, está em estabelecer dois territórios sanitários fundamentais: o 

território área de abrangência, que é o espaço de responsabilidade de uma equipe da ESF e o 

território microárea, que é o território de responsabilidade de um agente comunitário de saúde 

(ACS).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

50. O processo de territorialização desenvolve-se seguindo algumas fases. A primeira delas é a fase 

de delimitação, que considera determinados critérios de delimitação ou revisão do território.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 2) 

Urgência e Trauma 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Designa-se parada cardiorrespiratória (PCR) a cessação súbita e 

inesperada da atividade mecânica ventricular útil e suficiente em individuo sem moléstia incurável, 

debilitante, irreversível e crônica. Nesses últimos, a parada cardíaca nada mais é do que a 

consequência natural da evolução maligna da doença de base e constitui a morte propriamente dita.  

 

Acerca da PCR e da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), de acordo com as diretrizes AHA 2018 e as 

respectivas atualizações, julgue os itens a seguir.  

 

1. Para crianças, o suporte básico de vida indica que, caso a vítima não respire, mas apresente pulso, 

deve-se aplicar 1 ventilação a cada 6 segundos, ou 10 ventilações por minuto.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. A vasopressina foi acrescentada ao algoritmo de suporte avançado de vida, para simplificar a 

conduta.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. No adulto, uma vez que o tubo orotraqueal (ou outro dispositivo de via aérea avançado) esteja 

posicionado, simplificou-se a realização de ventilação para 10 ciclos por minuto (1 respiração a cada 

6 segundos).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. O uso da capnografia para monitorização da RCP já havia surgido como recomendação Classe I, em 

2010. Agora mais um item relacionado à capnografia é apontado. Em pacientes que estiverem 

intubados, um ETCO2 que não ultrapassa 10 mmHg na capnografia, após 20 minutos de RCP, está 

associado a uma probabilidade muito baixa de ressuscitação.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. Uma recomendação com evidência forte foi acrescida como atualização em 2017: o uso de 

corticosteroides na PCR extra-hospitalar. O que deve ser feito é uma combinação de vasopressina 20 

UI + adrenalina 1 mg a cada 3 minutos e, no primeiro ciclo, uma dose de metilprednisolona 40 mg. 

Após retorno à circulação espontânea, o paciente ainda deve ser mantido com hidrocortisona 300 

mg/dia por sete dias.    

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Saber manejar as reações anafiláticas é de extrema importância, 

pois são emergências tratáveis que, se não cuidadas, ameaçam a vida. 

Acerca das anafilaxias, julgue os itens a seguir.  
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6. As reações anafiláticas são causadas, na maioria das vezes, por alimentos, picadas de insetos ou 

contato com animais e por drogas (medicações), sendo estas as mais prevalentes.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. Existem cinco tipos de reações alérgicas. A anafilaxia é a reação imediata ou do tipo I, mediada pela 

imunoglobulina G (IgG). Além das anafilaxias, existem também as reações anafilactoides, que não são 

mediadas pela IgG, porém também desencadeiam reações imunes, pela via dos mastócitos e 

basófilos.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. Nas reações anafiláticas, a epinefrina é administrada em solução aquosa a 1:1.000; a dose para 

adultos é de 1 ml - 5 ml, por via intramuscular ou subcutânea; essa dose pode ser repetida a cada 15 

minutos, de duas a três vezes.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

9. Após o primeiro episódio de anafilaxia, o paciente deve ser instruído a respeito das características 

desse tipo de reação alérgica e, principalmente, receber orientações quanto a condutas, incluindo 

orientação, se possível, para a automedicação de epinefrina. Caso o paciente seja uma criança, a 

família e a escola também devem receber orientação e treinamento para ações caso ocorra novo 

episódio de reação anafilática. A prescrição de betabloqueadores para esses pacientes deve ser 

evitada.      

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Abdome agudo é um diagnóstico sindrômico, cujo principal sintoma 

é a dor abdominal. Nem sempre o tratamento será cirúrgico; muitas vezes pode ser clínico. Ele pode 

ser do tipo inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. Entre as causas mais 

comuns de cada um, é citada a apendicite aguda, como principal causa de abdome agudo 

inflamatório; bridas são responsáveis pela maior parte dos casos de obstrução; úlcera perfurada pelos 

quadros perfurativos; embolia da artéria mesentérica superior nos vasculares; por fim, a gravidez 

tubária rota, nos hemorrágicos. De acordo com os sinais semiológicos identificados pelo enfermeiro 

durante o exame físico do paciente com suspeita de abdome agudo, julgue os itens a seguir.  

 

10. Sinal de Lapinski: dor à compressão do ceco contra a parede posterior do abdome, enquanto o 

doente eleva o membro inferior direito. Pode ser indicativo de apendicite.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. Sinal de Murphy: o paciente interrompe a respiração por dor à palpação do hipocôndrio direito. 

Indica peritonite local e colecistite aguda.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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12. Sinal de Cullen: equimose em região inguinal e base do pênis. Indicativo de hemorragia 

retroperitoneal. Pode ser encontrado em pancreatite necro-hemorrágica.     

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 25 anos de idade retornava de motocicleta para a 

própria residência, sem capacete, quando colidiu com um veículo ao ultrapassar o semáforo fechado. 

Foi atendido pelo resgate, que o levou ao hospital em prancha longa e colar cervical rígido. Na 

avaliação neurológica inicial pela escala de coma de Glasgow (ECGl), no local, encontrava-se com ECGl 

14, com escoriações em tronco e membros superiores, além de ferida cortocontusa em região 

parietal D. Durante o transporte, apresentou rebaixamento do nível de consciência para ECGl 11 e 

vômitos. Ao chegar ao pronto-socorro, verifica-se que o paciente está com ECGl 7 e que não recebeu 

sedação durante a remoção. Exame físico: pupilas isocóricas fotorreagentes, em prancha com colar 

cervical rígido, ECGl 7, apresentando escoriações em tronco e membros superiores, além de ferida 

cortocontusa em região parietal D. Apresenta-se acianótico, afebril, hipocorado (+/4+), hidratado. FC 

= 50 bpm, PA = 196 mmHg x 120 mmHg, FR =24 ipm, Sat = 87%; apresenta movimentos ventilatórios 

bilateralmente, com roncos difusos à ausculta, abdome peristáltico, plano sem fácies de dor à 

palpação, sem massas e (ou) visceromegalias. MMII sem edemas, pulsos presentes. MMSS com 

escoriações superficiais, pulsos presentes.  

 

Com base nesse caso clínico, julgue os itens a seguir.  

 

13. Com relação aos achados, é correto afirmar que o paciente apresenta diminuição moderada do 

nível de consciência desde o momento do trauma até a avaliação no hospital, vômitos, hipertensão, 

bradicardia e eupneia (sinais clínicos de hipertensão intracraniana), mas ainda com pupilas isocóricas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

14. O diagnóstico de enfermagem “capacidade adaptativa intracraniana diminuída” pode ser 
atribuído a esse paciente por ter como características definidoras a tríade: hipertensão, bradicardia 
e alteração da frequência respiratória. 
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
15. O diagnóstico de enfermagem “disfunção neurovascular periférica” pode ser atribuído a esse 
paciente pela presença das características definidoras de lesão nos MMSS, imobilidade no leito, 
ausência de mobilização espontânea e pupilas fotorreagentes.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
16. A prescrição de manitol nesses casos é indicada, pois esse medicamento é um analgésico 
narcótico, que se liga aos receptores do cérebro, medula e musculatura, inibindo o trajeto nóxico.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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17. O enfermeiro deve fracionar os cuidados prestados ao paciente, principalmente os que 
sabidamente causem aumento da pressão intracraniana (PIC), mudança de decúbito, aspiração 
traqueal, banho. Deve-se também evitar manobras de Valsalva, manter o paciente alinhado no leito 
e controlar a sedação e a dor.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
18. Para melhorar o retorno venoso e evitar o aumento da PIC, o enfermeiro deve posicionar esse 
paciente em Trendelembrurg, 15o a 20o.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
19. São cuidados prescritos para esse paciente pelo enfermeiro: manter meias elásticas no paciente, 
para prevenção de trombose venosa profunda, manter carrinho de emergência próximo e checado, 
manter um biombo ou similar, assegurando a privacidade do paciente / atendimento e proteção aos 
demais pacientes que porventura estejam no mesmo quarto.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

  
(Residência SES-DF/IADES/2020) 
 

 
 
20. Com base na imagem tomográfica do paciente, confirma-se o diagnóstico de hemorragia 
subdural, caracterizada pelo acúmulo de sangue abaixo da camada meníngea da dura-máter e acima 
do revestimento aracnoideo do encéfalo.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (parte 3) 

Saúde da Criança 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma paciente de 38 anos de idade, G2P1A0, IG = 38 semanas + 4 

dias, pré-natal iniciado no terceiro trimestre com diagnóstico confirmado de HIV, deu entrada na sala 

de parto do Hospital Materno-Infantil. Dados do parto: cesariana, masculino, apresentação pélvica, 

aspirados boca e nariz. Nasceu hipotônico, cianótico, não responsivo aos estímulos táteis, FC = 49 

bpm. Iniciado VPP, com melhora clínica após 30 segundos. Peso = 3.500 g. Estatura = 49 cm. Acerca 

desse caso clínico e considerando os cuidados ao recém-nascido (RN) exposto ao HIV, julgue os itens 

a seguir.  

 

1. Deve-se iniciar a primeira dose de zidovudina (AZT) solução oral (preferencialmente ainda na sala 

de parto), logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras quatro horas após o nascimento.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Deve-se preencher as fichas de notificação da “Criança exposta ao HIV” e enviá-las ao núcleo de 

vigilância epidemiológica competente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. O aleitamento misto é indicado.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. Deve-se aspirar delicadamente o conteúdo gástrico de líquido amniótico (se necessário) com sonda 

oral, evitando traumatismos. Se houver presença de sangue, realizar lavagem gástrica com soro 

fisiológico.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. Quando indicada, a administração de neviparina (NVP) deve ser feita o mais precocemente 

possível, antes das primeiras 48 horas de vida.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

6. Deve-se colocar o RN junto à mãe o mais breve possível.    

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma paciente de 10 anos de idade, com síndrome de Down, teve o 

diagnóstico de tetralogia de Fallot aos 5 anos de idade, porém os familiares optaram por não realizar 

a correção cirúrgica da cardiopatia. A paciente apresentou atraso de desenvolvimento, começou a 

caminhar aos 5 anos de idade e a falar com 8 anos de idade. A ausculta cardíaca dela apresenta sopro 

sistólico, melhor audível nos focos mitral e tricúspide, e presença de segunda bulha cardíaca única. 

Saturação periférica de oxigênio sempre entre 92% - 94% em ar ambiente. Sabe-se que a triagem das 
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cardiopatias congênitas críticas (CCC) por meio da oximetria de pulso visa à identificação antecipada 

das cardiopatias antes da alta hospitalar, minimizando, assim, a morbidade e mortalidade associadas 

ao diagnóstico tardio. Considerando esse caso clínico e o teste de triagem neonatal para CCC (teste 

do coraçãozinho), julgue os itens a seguir.  

 

7. O público-alvo para a triagem neonatal de CCC são recém-nascidos (RN), internados com idade 

entre 24 horas e 48 horas de vida, com idade gestacional superior a 34 semanas, aparentemente 

saudáveis, sem diagnóstico prévio e sem sinais clínicos que indiquem a presença de cardiopatia 

congênita.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

8. Deve-se posicionar o paciente confortavelmente, observar se as extremidades estão aquecidas e 

bem perfundidas e fazer a medida da oximetria de pulso no membro superior direito (pré-ductal) e 

em algum dos membros inferiores (pós-ductal). O valor deverá ser anotado quando a curva de pulso 

do oxímetro estiver estabilizada, e o teste será considerado positivo quando houver SaO2 < 95% ou 

uma diferença ≥ 3% entre as duas medidas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

9. Deve-se orientar os familiares que a triagem negativa afasta o diagnóstico de cardiopatias, uma 

vez que algumas cardiopatias congênitas não apresentam hipoxemia.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

10. A triagem pela aferição da oximetria de pulso - teste do coraçãozinho - deve ser realizada antes 

da alta hospitalar, por profissional de saúde integrante da equipe neonatal. Sugere-se que esse 

profissional seja preferencialmente médico, pediatra, neonatologista ou profissional de enfermagem 

habilitado na técnica de aferição com oxímetro de pulso.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. O teste não pode ser realizado em RN que nasceram fora do ambiente hospitalar.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

12. O teste pode não detectar hipoxemia se houver interferência da luz ambiente, desprendimento 

parcial do sensor, interferência eletromagnética, má perfusão no local de medição e (ou) 

hemoglobinopatia. 

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 2 anos de idade chega ao pronto-socorro 

acompanhado dos pais, com queixa de diminuição da sensibilidade à luz e acuidade visual no período 

noturno, diarreia há um dia, dispneia com retração subcostal, roncos, tosse produtiva, eliminação de 

secreção nasal por vezes esbranquiçada e amarelada, um episódio de febre não aferida e dificuldade 
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para se alimentar. Após avaliação clínica e laboratorial, detecta-se hipovitaminose A, desidratação 

relacionada ao quadro de diarreia e bronquiolite. Com referência a esse caso clínico e aos 

conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  

 

13. Crianças que passam a receber outros alimentos, além do leite materno, a partir do 6o mês de 

vida precisam de quantidades adequadas de vitamina A, pois esta é essencial para o crescimento e o 

desenvolvimento saudáveis.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

14. A deficiência de vitamina A clínica (xeroftalmia) é definida por problemas no sistema visual, 

atingindo três estruturas oculares: retina, conjuntiva e córnea.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. Alimentos como fígado bovino cozido, ovo cozido, cenoura, tomate, acerola, manga e melão são 

ricos em vitamina A.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

  

16. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A orienta o registro no Mapa Diário de 

Administração de Vitamina A, não sendo necessário o registro da data e da dose de vitamina A 

administrada e retorno na Caderneta de Saúde da Criança.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. A vitamina A é bem tolerada. Geralmente, não há efeitos colaterais para as dosagens 

recomendadas, mas é possível que a criança coma menos durante o dia da administração, vomite ou 

tenha cefaleia.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

18. Considerando o quadro de bronquiolite, durante a prestação de cuidados, o enfermeiro e a 

respectiva equipe devem estar atentos à hidratação e à oxigenação adequadas, oferecendo líquidos 

por via oral-enteral ou, na impossibilidade desta, por via intravenosa. A SaO2 deve ser mantida maior 

do que 92%. Essas medidas, associadas à monitorização adequada, constituem o tratamento de 

suporte universalmente aceito.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

19. O diagnóstico de enfermagem de risco de desequilíbrio eletrolítico é aplicável mediante o caso 

descrito.  

(    ) Certo    (    ) Errado 

 

20. O diagnóstico de enfermagem de troca de gases prejudicada é aplicável mediante o caso descrito.   

(    ) Certo    (    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 4) 

Obstetrícia 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma gestante de 22 anos de idade comparece à consulta de agenda 
aberta do centro de saúde no dia 20/06/2019. Leva o resultado da ecografia realizada nesse mesmo 
dia, que diagnostica a gravidez, com descrição: “Feto vivo, único, batimentos cardíacos presentes, 
placenta normoinserida, idade gestacional (IG) de aproximadamente 10 semanas”. Relata que a data 
da última menstruação (DUM) foi no dia 27/03/2019. 
 
Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
 
1. Realizando-se o cálculo da idade gestacional com base na DUM, essa gestante apresenta 12 
semanas no dia dessa consulta.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
2. A idade gestacional apresentada por essa ultrassonografia de primeiro trimestre apresenta 
variação pouco significativa quando comparada à IG calculada pela DUM. Isso comprova que a DUM 
é confiável para o cálculo de idade gestacional nessa gestação.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
3. Recalcular a idade gestacional com base em ultrassonografias de outros trimestres durante a 
gravidez é uma medida segura para datação mais acurada da idade gestacional.    
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Considere uma gestante de 31 anos de idade, idade gestacional de 
12 semanas, secundigesta, G2P1C0A0. Histórico pessoal: última gestação, em 2016, sem 
intercorrências gestacionais ou durante o parto. Compareceu a segunda consulta pré-natal 
apresentando relatório médico do pronto-socorro obstétrico que descreve pico hipertensivo na 
semana anterior (150 mmHg x 94 mmHg) e exames laboratoriais sem alteração. A avaliação realizada 
hoje, no acolhimento, evidencia: pressão arterial = 164 mmHg x 110 mmHg, frequência respiratória 
= 21 irpm, frequência cardíaca = 105 bpm, saturação de oxigênio = 97%. Refere cefaleia e “que vê 
estrelinhas” (escotomas) desde o dia anterior. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos 
correlatos, julgue os itens a seguir.  
 
4. É correto afirmar que essa gestante apresenta uma emergência obstétrica, indicando iminência de 
eclâmpsia que se caracteriza pela ocorrência de convulsões.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
5. Os dois picos hipertensivos apresentados pela gestante durante a gravidez podem caracterizar o 
diagnóstico de hipertensão gestacional.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
6. A gestante apresenta quadro hipertensivo grave e deve ser submetida imediatamente a 
tratamento anti-hipertensivo de ação rápida e terapia anticonvulsivante.  
(    ) Certo    (    ) Errado 
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7. O sulfato de magnésio é a medicação de escolha para o tratamento anti-hipertensivo em casos de 
emergência hipertensiva.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma gestante com idade gestacional de 14 semanas foi internada 
no centro obstétrico em razão de sangramento vaginal. Refere dor em baixo ventre e sangramento 
em pequena quantidade. Ao exame físico obstétrico, há ausência de batimentos cardiofetais, e, ao 
toque vaginal, o colo apresenta-se fechado. Pressão arterial = 120 mmHg x 80 mmHg, frequência 
respiratória = 15 irpm, frequência cardíaca = 85 bpm, saturação de oxigênio = 99%. O exame 
ecográfico realizado durante a internação confirma óbito fetal. 
 
Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
 

8. O abortamento é um dos tipos de hemorragias da primeira metade da gestação.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
9. É correto afirmar que a paciente apresenta diagnóstico de abortamento incompleto, pois não 
apresentou eliminação do feto espontaneamente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

10. Nesse caso, é indicado tratamento cirúrgico por meio da realização do esvaziamento uterino pela 

aspiração manual intrauterina (AMIU).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. Deve-se oferecer exames para classificação sanguínea e administrar imunoglobulina anti-D caso 

a paciente seja Rh negativo nao-sensibilizada.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma gestante de idade gestacional de 39 semanas, nulípara, 

G2P0A1, encontra-se internada no centro obstétrico em virtude do diagnóstico de trabalho de parto 

ativo. Refere estar ansiosa e com muita dor durante as contrações. Ao exame físico, apresenta-se: 

consciente, orientada, FC = 100 bpm; FR = 18 irpm; saturação de oxigênio = 95%; pressao arterial: 90 

mmHg x 84 mmHg; dinâmica ̃ uterina = 3/45”/10’, altura de fundo uterino de 36 cm, à manobra de 

Leopold, feto longitudinal, dorso à esquerda, apresentação cefálica, insinuado, frequência cardíaca 

fetal = 145 bpm. Ao toque, colo pérvio a 8 cm, amolecido, 60% apagado, plano de De Lee zero, bolsa 

íntegra. 

 

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  

 

12. As contrações apresentadas são consideradas curtas e ineficientes para proporcionar uma 

adequada progressão do trabalho de parto.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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13. Segundo o processo do mecanismo de parto, é correto afirmar que o feto já realizou a rotação 

interna dos ombros.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

14. A partir da 20ª semana de gestação, a altura de fundo uterino acompanha a idade gestacional da 

gestante e, nesse caso, pode então ser considerada baixa para a idade gestacional.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. Caso essa gestante seja de risco habitual e não tenha apresentado intercorrências durante o 

trabalho de parto, o óxido nitroso pode ser utilizado para controle da dor durante a fase de dilatação 

nesse trabalho de parto.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma puérpera, um dia pós-parto normal, encontra-se internada no 

alojamento conjunto com o respectivo recém-nascido. Acerca da fase pós-parto, de acordo com esse 

caso clínico, julgue os itens a seguir.  

 

16. Se a paciente não recebeu a vacina dTpa durante a gestação, poderá tomá-la durante o puerpério 

em até 45 dias após o parto.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. Nessa fase, a loquiação normal ao exame apresenta-se rubra, sanguinolenta e com odor fétido.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

18. Nesse momento, pode ser oferecida a essa puérpera a inserção do dispositivo intrauterino como 

método contraceptivo.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

19. A pílula anticoncepcional combinada também poderá ser oferecida como método contraceptivo 

a ser utilizado no pós-parto.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. O útero deve ser palpado e avaliado quanto à respectiva consistência e altura em relação à incisão 

umbilical da puérpera.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 5) 

Centro Cirúrgico 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 42 anos de idade, casada, G4P3C1A0, realizou uma 

histerectomia abdominal total. Após a entrevista pré-operatória, o enfermeiro identificou os 

seguintes diagnósticos de enfermagem (DE): ansiedade relacionada com uma intervenção cirúrgica 

planejada; risco de retenção urinária relacionado com anestesia, opioides ou dor; risco de infecção 

no local cirúrgico referente ao procedimento operatório; e risco de lesão por pressão relacionado ao 

posicionamento perioperatório.  

 

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  

 

1. A histerectomia abdominal total é a remoção do útero inteiro, incluindo o corpo, o colo e um terço 

da vagina.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Alguns dos resultados esperados para os DE selecionados poderiam ser declarados, 

respectivamente, do seguinte modo: a paciente verbalizará ansiedade reduzida ou controlada; a 

paciente reconhecerá sentimentos acerca da imagem corporal; a paciente permanecerá livre de 

infecção do sítio cirúrgico; e a paciente será capaz de deambular sozinha.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. A incidência de lesão por pressão é considerada um dos indicadores da qualidade da assistência de 

enfermagem perioperatória.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. Na realização da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), a entrevista realizada pelo 

enfermeiro no pré-operatório pertence à etapa de planejamento.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. Algumas das implementações esperadas por um enfermeiro de centro cirúrgico (CC) são: reunir os 

instrumentos e suprimentos apropriados aos cuidados à paciente; posicionamento dela na mesa da 

sala operatória; antissepsia do sítio cirúrgico; inserção da sonda vesical; colocação dos campos; 

criação e manutenção de um campo estéril; e iniciação de medidas de segurança e monitoramento 

da paciente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

6. Para o DE risco de retenção urinária relacionado com anestesia, opioides ou dor, algumas das 

intervenções esperadas pelo enfermeiro são: inserir sonda vesical de demora usando técnica 

asséptica; manter bolsa de drenagem abaixo do nível da bexiga; iniciar medidas para aquecer a 
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paciente e manter a normotermia; verificar possível obstrução do cateter e sistema de drenagem 

toda vez que a paciente for reposicionada.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. A educação da paciente e da respectiva família, em conjunto com o planejamento da alta, são 

atividades prioritárias da enfermagem perioperatória. Algumas das orientações a serem realizadas 

para essa paciente são: repousar quando cansada; retomar atividades conforme o nível de conforto; 

evitar exercício vigoroso; e evitar levantar grande peso durante as próximas duas semanas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. Durante a entrevista pré-operatória, o enfermeiro já pode iniciar o preenchimento da identificação 

da paciente, correspondente à primeira etapa da lista de verificação de segurança cirúrgica da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Certa paciente de 21 anos de idade, realizou procedimento 

cirúrgico estético para implantação de silicone mamário. No terceiro dia de pós-operatório, a 

paciente apresentou quadro de sepse generalizada e veio a óbito no sétimo dia de pós-operatório. A 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) iniciou o processo de investigação que constatou, 

como causa primária da infecção, a bactéria Acinetobacter baumannii, presente no biofilme em um 

dos instrumentais utilizados na cirurgia. 

 

Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  

 

9. A equipe de enfermagem revisa se os materiais necessários estão presentes e dentro do prazo de 

esterilização, item obrigatório da etapa Identificação - Antes da Indução Anestésica - pertencente à 

lista de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial da Saúde (OMS).  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

  

10. Realizar limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambientes de acordo 
com a classificação crítico, semicrítico ou não crítico e realizar imunização de pacientes, em especial 
dos profissionais de saúde, por meio da vacinação para hepatite B, rubéola, sarampo, varicela, tétano, 
gripe e pneumonia, pneumocócica são algumas das medidas de responsabilidade do Central de 
Material e Esterilização (CME), para prevenir e controlar as infecções.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
11. Para a remoção do biofilme do material cirúrgico, o método mais efetivo é a imersão em solução 
de ácido peracético durante 60 minutos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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12. Os produtos para a saúde utilizados nos procedimentos assistenciais pelas unidades 
consumidoras são encaminhados ao CME, onde são processados seguindo um fluxo unidirecional: 
recepção de materiais sujos, limpeza e secagem dos materiais, esterilização, preparo e 
acondicionamento, distribuição, armazenamento de materiais esterilizados.    
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 70 anos de idade, com diabetes melittus há 10 
anos, em uso de metiformina = 1.000 mg/dia e IMC = 30 kg/m², realizou a intervenção cirúrgica de 
prostatectomia total, com duração de oito horas, e está em pós-operatório imediato. Ao exame de 
admissão na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) verificaram-se: PA = 132 mmHg x 84 mmHg, 
FR = 24 irpm, FC = 110 bpm, SO2 = 88%, ausculta pulmonar com roncos em ambas as bases, presença 
de edema em MMII.  
 
Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
 
13. De acordo com o tempo de duração da cirurgia, esta será classificada em porte III.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
14. O tipo de CME mais indicado para receber os materiais utilizados nesse procedimento cirúrgico é 
o CME classe I.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
15. O CME deve conter os seguintes ambientes: sala de recepção e limpeza; sala de preparo e 
esterilização; sala de desinfecção química, quando aplicável; área de monitoramento do processo de 
esterilização; sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

16. A sala de recepção e de limpeza do CME é o local onde os materiais são inspecionados quanto à 

presença de sujidades, por meio de testes visuais e químicos, manchas e corpo estranho, e são 

selecionados quanto à funcionalidade, à integridade e ao corte de tesouras, os campos e aventais 

cirúrgicos são dobrados, e os pacotes são montados e acondicionados.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. Uma das práticas de enfermagem recomendadas na sala de recuperação pós-anestésica é aplicar 

a escala de Aldrete e Kroulik a cada 15 minutos nas duas primeiras horas, a cada 30 minutos na 

terceira hora e a cada 1 hora a partir da quarta hora, de acordo com a gravidade do paciente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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18. A escala de Aldrete e Kroulik tem como proposta a avaliação, da resposta neurológica e a avaliação 

da dor.  

(    ) Certo     

(    ) Errado 

 

19. Esse procedimento cirúrgico é classificado em cirurgias potencialmente contaminadas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. Entre as complicações no pós-operatório, citam-se alterações cardíacas, respiratórias, processos 

alérgicos, distúrbios hidroeletrolíticos, entre outros. Nesse paciente, a hipóxia é uma complicação 

esperada.    

(    ) Certo    

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 6) 

Saúde do Adulto e do Idoso 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma paciente de 55 anos de idade foi hospitalizada em 
determinado hospital regional em razão de um quadro de pneumonia. Durante a passagem de 
plantão na clínica médica, a enfermeira inspeciona que o local do acesso venoso periférico localizado 
no membro superior direito encontra-se com os seguintes sinais: edema, dor, desconforto, eritema 
ao redor da punção e um cordão palpável ao longo do trajeto, evidenciando uma flebite. 
 
Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
 
1. Cateteres com menor calibre causam menos flebite mecânica (irritação da parede da veia pela 
cânula) e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Um bom fluxo sanguíneo ajuda na 
distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química (irritação da parede 
da veia por produtos químicos).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
2. Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as das superfícies dorsal e ventral dos 
antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que seja 
absolutamente necessário, em virtude do risco de embolias e tromboflebites.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
3. Não se deve utilizar um novo cateter periférico a cada tentativa de punção no mesmo paciente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
  
4. Deve-se limitar, no máximo, a duas tentativas de punção periférica por profissional e, no máximo, 
a quatro no total. Múltiplas tentativas de punções causam dor, atrasam o início do tratamento, 
comprometem o vaso e aumentam os custos e os riscos de complicações. Pacientes com dificuldade 
de acesso requerem avaliação minuciosa multidisciplinar para discussão das opções apropriadas.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
5. Em caso de sujidade visível no local da futura punção, deve-se removê-la com água e sabão antes 
da aplicação do antisséptico.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
6. O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico 
(técnica do no touch). Nas situações em que se preveja a necessidade de palpação do sítio, deve-se 
calçar luvas estéreis.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
7. Deve-se avaliar o sítio de inserção do cateter periférico e as áreas adjacentes quanto à presença 
de rubor, edema e drenagem de secreções, por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto, 
e valorizar as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, como dor e parestesia. 
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A frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada quatro horas ou conforme a criticidade 
do paciente. Pacientes em unidades de internação devem ser avaliados uma vez por turno.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
8. Rotineiramente o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 72 horas.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma paciente de 44 anos de idade, acamada por causa de trauma 
raquimedular, foi admitida em um hospital regional e diagnosticada com sepse de foco cutâneo em 
razão de lesão por pressão (LPP) estágio 4, em região sacral.  
 
Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir. 
 
9. A LPP estágio 4 é caracterizada pela perda da pele na espessura total desta, na qual o tecido adiposo 
é visível sem exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e (ou) osso.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
10. LPP estágio 3 e LPP estágio 4 são considerados never events e devem ser notificados em até 72 
horas após a ocorrência.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
11. O uso de barreiras protetoras da umidade excessiva é considerado medida de prevenção de LPP. 
São exemplos dessas barreiras: creme barreira, película semipermeável, espuma de poliuretano, 
sacos retais e (ou) substâncias oleosas.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 
 
12. De acordo com as práticas seguras para a prevenção de LPP, deve-se realizar avaliação criteriosa 
da pele uma vez por dia, pelo menos, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, 
cotovelos e calcanhares), e pelo menos duas vezes por dia nas regiões submetidas a pressão por 
dispositivos, como cateteres, tubos e drenos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

13. Estão indicados os cuidados de enfermagem relacionados à manutenção da higiene corporal, 

mantendo a pele limpa e seca, e à manutenção de ingestão nutricional (calórica e proteica) e hídrica 

adequadas.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 78 anos de idade, divorciado e aposentado, chega 

à emergência apresentando síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica que, após 

estabilização, evoluiu posteriormente para quadro de hipoglicemia. 
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A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  

14. A síndrome hiperosmolar não cetótica é um 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.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

15. Em pacientes com hiperglicemia, é comum existir uma maior predisposição para o 

desenvolvimento de infecções. Isso se deve à alteração na função dos neutrófilos, inibição da 

fagocitose mediada por complemento, alteração nas imunoglobulinas pela respectiva glicosilação 

não enzimática, maior aderência dos microrganismos por uma alteração na composição dos 

carboidratos dos receptores de membrana e maior desenvolvimento bacteriano associado à 

presença de edema.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

16. A hiperglicemia está associada a um pior prognóstico em eventos isquêmicos, como infarto agudo 

do miocárdio e acidente vascular cerebral.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. A concentração ideal de glicemia deve ser de 140 mg/dL - 180 mg/dL. Está indicado iniciar com 

infusão de insulina quando a glicemia se apresentar maior que 180 mg/dL.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

18. Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos - com ou sem sintomas - para valores abaixo de 

70 mg/dL. Os sintomas clínicos, entretanto, usualmente ocorrem quando a glicose plasmática é 

menor, de 60 mg/dL a 50 mg/dL, podendo esse limiar ser mais alto para aqueles pacientes cujas 

médias de glicemias são elevadas, ou mais baixo para aqueles que fazem tratamento intensivo e estão 

acostumados a glicemias mais baixas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

19. Os riscos atribuíveis à hipoglicemia secundária ao tratamento com insulina podem ser evitados 

ou minimizados com a implementação de algoritmos terapêuticos adequados, minimizando os erros 

de monitorização e evitando a hipercorreção da hipoglicemia com a finalidade de prevenir o dano 

neuronal secundário à hipoglicemia e à hiperglicemia de reperfusão.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

20. Os fatores mais importantes que determinam a hiperglicemia são: a resistência à ação insulínica 

com a consequente diminuição da incorporação de glicose à célula e o aumento da gliconeogênese e 

falta de “freio” desta pela insulina.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 7) 

Oncologia 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) A palavra câncer vem do grego karkínos, que significa caranguejo, 

e foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates. Não é uma doença nova - o fato de ter sido detectada 

em múmias egípcias comprova que o câncer já afetava o homem mais de 3 mil anos antes de Cristo. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do 

câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. 5. ed. Rio de Janeiro: Inca, 2019. 111p, com 

adaptações.  

 

Com relação ao exposto, julgue os itens a seguir.  

 

1. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células, as quais continuam crescendo incontrolavelmente, dando origem a outras 

novas células cancerosas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
2. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese e, em geral, acontece de maneira 
rápida e contínua. A proliferação celular anormal do tecido tende à autonomia e à perpetuação.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
3. Uma neoplasia maligna pode ser caracterizada pela perda dos mecanismos de controle da divisão 
celular e pela incapacidade de invadir outras estruturas orgânicas.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
  
4. Em relação à nomenclatura dos tumores malignos, a regra é acrescentar-se o sufixo - oma ao termo 
que designa o tecido que os originou, como melanoma, linfoma e sarcoma.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
5. Estratégias de detecção precoce aumentam a chance de cura para alguns tipos de câncer, ao 
mesmo tempo que atenuam a morbidade resultante da doença e do respectivo tratamento.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
6. Para que se ofereça tratamento adequado ao paciente com câncer, é necessário realizar 
diagnóstico preciso, por meio da história clínica e do exame físico detalhados e, sempre que possível, 
da visualização direta da área atingida, por meio de exames endoscópicos e outros que se fizerem 
necessários. Nesse sentido, não é necessário realizar exame histopatológico do tecido em que houver 
alteração.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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7. As causas do câncer são variadas, no entanto, o aumento da exposição da população aos agentes 
cancerígenos, resultantes das mudanças no estilo de vida, está relacionado ao aumento da incidência 
da doença no Brasil e no mundo.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) No Brasil, para os anos de 2018 e 2019, estima-se que 
aproximadamente 600 mil casos novos de câncer ocorram em cada ano. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do câncer: abordagens básicas para o 
controle do câncer. 5. ed. Rio de Janeiro: Inca, 2019. 111p. Acerca desse assunto, julgue os itens a 
seguir.  
 
8. O rastreamento é oferecido para pessoas que apresentam possíveis sintomas do câncer, com o 
objetivo de selecionar aquelas com exames alterados para que possam realizar a completa 
investigação diagnóstica.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

9. No Brasil, o rastreamento para o câncer de próstata é recomendado para homens com 60 anos de 

idade ou mais, por meio do toque retal e da avaliação da dosagem do antígeno prostático específico 

(PSA) no sangue.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

10. Atualmente no Brasil, com exceção do câncer de pele não melanoma, espera-se que os tipos mais 

frequentes de câncer entre os homens sejam os de próstata, pulmão e intestino, enquanto nas 

mulheres sejam os de mama, intestino e colo do útero.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. Grande parte dos tumores malignos que acometem o cólon e o reto se inicia a partir de lesões 

benignas, chamadas pólipos. A detecção e a remoção de tais pólipos antes de se tornarem malignos 

é uma maneira de prevenir o aparecimento do câncer.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

  

12. No Brasil, a mamografia é o método de rastreamento para o câncer de mama e deve ser realizado, 

de maneira geral, a cada dois anos por mulheres que estejam na faixa etária entre 50 e 69 anos.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

13. Não há métodos de detecção precoce para alguns tipos de câncer, como o seminoma metastático, 

e alguns tumores em crianças, como a leucemia aguda e os linfomas. Portanto, tais doenças 

apresentam baixo potencial de cura.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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(Residência SES-DF/IADES/2020) Existem três principais modalidades terapêuticas do câncer: 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia, as quais podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto. 

No entanto, atualmente são poucas as neoplasias malignas tratadas com apenas uma modalidade de 

tratamento. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 

ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. 5. ed. Rio de Janeiro: Inca, 2019. 111p.  

 

A respeito do exposto, julgue os itens a seguir.  

 

14. Pacientes com o mesmo tipo de câncer, mas com estadiamentos diferentes, podem ter diferentes 

propostas de tratamento.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. A quimioterapia paliativa possui duração limitada e é indicada para o alívio de sintomas que 

estejam comprometendo a capacidade funcional do paciente com câncer avançado, mas não 

repercute obrigatoriamente na sobrevida desse paciente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

16. A cirurgia e a radioterapia exercem papel fundamental no tratamento sistêmico do câncer, 

enquanto a quimioterapia tem foco no controle locorregional da doença.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

17. A capacidade invasiva das células cancerosas é a principal responsável pela dificuldade de se 

erradicar a doença por meio de procedimento cirúrgico.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

18. A radioterapia é uma modalidade de tratamento que se utiliza de radiação não ionizante com o 

objetivo de provocar a morte da célula ou a perda da respectiva capacidade reprodutiva.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

19. Os avanços tecnológicos permitem técnicas cada vez mais aprimoradas na radioterapia, as quais 

permitem uma melhor distribuição de baixas doses de radiação ao alvo e a conservação dos tecidos 

adjacentes saudáveis.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. Aproximadamente 70% da ação da radiação ocasiona efeito lesivo de forma indireta às células, 

tendo em vista a respectiva interação com a água intracelular, produzindo radicais livres, peróxidos, 

hidroxilas e água oxigenada, que, combinadas, geram danos ao DNA celular.    

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 8) 

Cuidados Paliativos 
 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Os Cuidados Paliativos têm base em conhecimentos inerentes às 

diversas especialidades, possibilidades de intervenções clínica e terapêutica nas diversas áreas de 

conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) publicou, em 1986, princípios que regem a atuação da equipe multiprofissional de cuidados 

paliativos. Esses princípios foram reafirmados na respectiva revisão em 2002. 

 

Em relação aos princípios dos cuidados paliativos, julgue os itens a seguir.  

 

1. Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Dessa forma, é necessário 

conhecimento específico para a prescrição de medicamentos, adoção de medidas não farmacológicas 

e abordagem dos aspectos psicossociais e espirituais que caracterizam o “sintoma total”, plagiando 

o conceito de dor total criado por Dame Cicely Saunders, em que todos esses fatores podem 

contribuir para a exacerbação ou atenuação dos sintomas, devendo ser levados em consideração na 

abordagem.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Morrer com dignidade. É importante enfatizar que os cuidados paliativos têm estreita relação com 

a eutanásia. Deve-se promover ao paciente portador de doença progressiva e incurável uma morte 

digna e tranquila.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. Afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. O cuidado paliativo resgata a 

possibilidade da morte como um evento natural e esperado na presença de doença ameaçadora da 

vida, colocando ênfase na vida que ainda pode ser vivida.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. A integração sugerida pelo cuidado paliativo é uma forma de observar-se o paciente em todas as 

respectivas dimensões e a importância de todos esses aspectos na composição do respectivo perfil 

para elaborar-se uma proposta de abordagem. Ignorar qualquer dessas dimensões significará uma 

avaliação incompleta e, consequentemente, uma abordagem menos efetiva e eficaz dos sintomas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. Em cuidados paliativos, o sujeito da ação é sempre o binômio paciente-família, respeitando-os na 

respectiva autonomia.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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(Residência SES-DF/IADES/2020) Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) representam um desafio 

adicional na arte do prognóstico, pois cerca de 60% deles (classe funcional II da New York Heart 

Association [NYHA]) morrem subitamente.  

 

Quanto aos cuidados paliativos oferecidos aos pacientes portadores de IC, julgue os itens a seguir.  

 

6. Os critérios para previsão de morte súbita nesses pacientes ainda permanecem controversos. Os 

estudos mais recentes quanto a esses fatores prognósticos incluem eletrocardiograma de rotina, 

monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e diâmetro ventricular.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. A escala de performance de Karnofsky, instrumento de avaliação de cuidados paliativos, indica que 

os pacientes classificados no escore 40% são extremamente incapacitados e necessitam de 

hospitalização, mas sem iminência de morte.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. Pela escala de performance paliativa, os pacientes que precisam de assistência ocasional estão 

inclusos no escore de 60%.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
9. Pela escala de performance paliativa, dependência completa é a característica de autocuidado 
abaixo do escore 50%.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
  
(Residência SES-DF/IADES/2020) A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é um distúrbio 
neurodegenerativo de origem desconhecida, progressivo e associado à morte do paciente em um 
tempo médio entre três e quatro anos. Tem incidência estimada de 1 a 2,5 indivíduos portadores 
para cada 100 mil habitantes/ano, com prevalência de 2,5 a 8,5 por 100 mil habitantes. A respeito 
das indicações de cuidados paliativos para pacientes com ELA, julgue os itens a seguir.  
 
10. Capacidade respiratória diminuída, caracterizada pela capacidade vital inferior a 50% do normal 
é indicação de cuidados paliativos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
11. Progressão para deambulação dependente de cadeira de rodas e dificuldade para falar com 
discurso pouco inteligível ou ininteligível é indicação de cuidados paliativos.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 
 
12. Progressão da dieta normal para pastosa é um item a ser observado para cuidados paliativos para 
ELA, contudo não é indicativo.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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13. Comprometimento nutricional crítico caracterizado por ingestão de nutrientes e fluidos 
insuficientes para sustentar a vida e perda de peso continuada é indicação de cuidados paliativos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
14. Complicações com risco de vida como sepse, pneumonia aspirativa recorrente ou infecção do 
trato urinário inferior são indicações de cuidados paliativos.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Para os pacientes sob cuidados paliativos, a comunicação 
interpessoal e o relacionamento humano são ressignificados, representando a essência do cuidado 
que sustenta a fé e a esperança nos momentos mais difíceis de enfrentamento. 
 
Em relação ao sentido da comunicação em cuidados paliativos, julgue os itens a seguir.  
 

15. Expressões de compaixão e afeto na relação com o paciente causam a certeza de que ele irá 
morrer em breve, o que ocasiona sensação de pesar antecipado.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

16. Ao final da vida, o enfermeiro deve oferecer informações verdadeiras, de modo delicado e 
progressivo, de acordo com as necessidades do paciente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

17. O toque e todas as características que o envolvem são estudados pela cinésica. O contato físico é 
capaz de provocar, por meio dos respectivos elementos sensoriais, alterações neuromusculares, 
glandulares e mentais. Não apenas no respectivo caráter técnico e instrumental, mas também como 
forma de oferecer apoio e demonstrar afeto, o toque é um instrumento terapêutico valioso na área 
da saúde.    
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Hemorragias volumosas são quadros dramáticos e uma das 
situações mais estressantes para o paciente e os respectivos familiares. Também para a equipe de 
cuidados paliativos pode ser uma situação que exige grande equilíbrio emocional, decisões rápidas e 
posturas assertivas, porque com frequência torna-se o evento final da vida de alguns pacientes. As 
causas mais frequentes de hemorragias exteriorizadas são bem conhecidas e por isso podem ser 
previstas. Deve-se antecipar a essas situações com orientações para a equipe de cuidados paliativos, 
assim como para os familiares. Essa preparação e a conduta adequada ao prognóstico do paciente 
caracterizarão a maturidade da equipe e a respectiva capacidade de cuidar dos próprios pacientes.  
Acerca desse tema, julgue os itens a seguir. 
 
18. Os sangramentos ocorrem por invasão tumoral a vasos, destruição tecidual e inflamação causada 
pelo câncer, principalmente em lesões de cabeça, pescoço, bexiga, vagina e pulmão. Causas 
sistêmicas também levam a episódios de sangramento: insuficiência hepática, infiltração medular, 
levando à trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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19. Tamponamento com pressão local ou com solução de adrenalina (epinefrina com soro fisiológico) 
em superfícies cruentas ou em nariz, vagina ou reto não são suficientes para estancar a hemorragia 
em complicações oncológicas, além de desconfortáveis com o tempo. Outras medidas de conforto 
são necessárias, como sondagem vesical de demora com irrigação contínua para evitar-se obstrução 
urinária e limpeza de coágulos em cavidade oral e nasal.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
20. A embolização arterial de tumores sangrantes em casos selecionados pode ser benéfica para 
indivíduos com boa performance. Trata-se de medida avançada em hemoptise, hematúria, 
hematêmese e sangramento vaginal e retal, de custo elevado e dependente de disponibilidade no 
serviço.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

317 

SES-DF/IADES/2020 (Parte 9) 
Saúde Mental Infanto-Juvenil 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Três questões específicas são de especial interesse para pais, 
cuidadores, profissionais da saúde e professores de crianças de pré-escola, quais sejam como 
promover o altruísmo, como controlar a agressão e como lidar com os medos que geralmente surgem 
nessa idade.  
 
Acerca da agressividade na segunda infância, julgue os itens a seguir.  
 
1. O tipo de agressão envolvido na briga por um brinquedo, sem intenção de ferir ou dominar a outra 
criança, é a agressão objetiva. Ela aparece principalmente durante o jogo social e normalmente 
diminui à medida que as crianças aprendem a pedir o que querem.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
2. Entre 2,5 anos e 5 anos de idade, é comum as crianças brigarem por brinquedos e pelo controle do 
espaço. A agressão surge principalmente durante os jogos sociais; as crianças que mais brigam 
também tendem a ser as mais sociáveis e competentes.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

  

3. A agressividade é uma exceção à generalização de que meninos e meninas são mais semelhantes 

do que diferentes. Em todas as culturas estudadas, como entre a maioria dos mamíferos, os meninos 

são mais agressivos fisicamente e as meninas, verbalmente. Essa diferença de gênero é aparente aos 

2 anos de idade.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. Enquanto os meninos envolvem-se mais em agressão explícita (direta) - agressão física ou verbal 

direcionada abertamente contra o alvo - as meninas, especialmente quando ficam mais velhas, têm 

maior probabilidade de praticar a agressão relacional (social ou indireta).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. A agressividade pode resultar da combinação de uma atmosfera familiar estressante e não 

estimulante, com disciplina severa, falta de afeto materno e de apoio social, exposição a adultos 

agressivos e violência urbana e grupos iguais transitórios, que impedem amizades estáveis.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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(Residência SES-DF/IADES/2020) O transtorno de deficit de atenção/hiperatividade (TDAH) tem sido 

considerado o transtorno mental mais comum na infância. Ele é uma condição crônica geralmente 

caracterizada por desatenção persistente, tendência à distração, impulsividade, pouca tolerância à 

frustração e uma intensa atividade no momento e no lugar errados, como por exemplo, na sala de 

aula. Entre as pessoas famosas que relataram ter TDAH, estão o músico John Lennon, o senador 

norte-americano Robert Kennedy e os atores Robin Williams e Jim Carrey.  

 

Em relação ao TDAH, julgue os itens a seguir.  

 

6. O TDAH tem dois tipos diferentes de sintomas que, por vezes, se sobrepõem, tornando o 

diagnóstico impreciso. Algumas crianças são impulsivas, mas não hiperativas; outras mostram o 

padrão contrário.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. Estudos de imageamento revelam que os cérebros de crianças com TDAH crescem em um padrão 

normal, com diferentes áreas passando por um processo de espessamento e afinamento em 

momentos distintos, mas o processo é acelerado em aproximadamente três anos em certas regiões 

do cérebro, particularmente no hipocampo.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. O TDAH parece ter uma base genética substancial, com o fator de hereditariedade próximo de 80%.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

9. Crianças com TDAH tendem a esquecer as responsabilidades, a falar alto em vez de dar a si mesmas 

orientações silenciosas, a ficar frustradas ou irritadas facilmente e a desistir quando não conseguem 

encontrar a solução para um problema.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

10. O TDAH é controlado com medicamentos, às vezes combinados com sessões de terapia 

comportamental, aconselhamento, treinamento em habilidades sociais e participação em classes 

especiais. Os efeitos dos tratamentos, no longo prazo, para o TDAH à base de medicamentos são 

desconhecidos, mas não tratar quando há a condição também acarreta riscos.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Embora a maioria das crianças seja razoavelmente bem ajustada, 

pelo menos 1 em cada 10 crianças e adolescentes tem um diagnóstico de distúrbio mental 

suficientemente grave para causar algum prejuízo. O diagnóstico de transtornos mentais em crianças 

é importante porque eles podem levar a transtornos psiquiátricos na idade adulta. De fato, metade 

de todos os transtornos mentais começa por volta dos 14 anos de idade.  
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No que tange aos transtornos mentais infantis, julgue os itens a seguir.  

 

11. Crianças com problemas emocionais, comportamentais e do desenvolvimento tendem a ser um 

grupo mal atendido. Comparadas com outras crianças que têm necessidades de saúde especiais, elas 

são menos propensas a ter condições que afetam as respectivas atividades diárias e fazem-nas faltar 

à escola.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

12. Acessos de raiva e comportamento desafiador, questionador, hostil ou deliberadamente irritante 

- comum em crianças de 4 e 5 anos de idade - costumam ser superados na terceira infância, quando 

as crianças adquirem um melhor controle desses comportamentos.  

(    ) Certo     

(    ) Errado 

 

13. Crianças com transtorno desafiador de oposição (TDO) estão constantemente brigando, 

discutindo, perdendo o controle, tomando coisas dos outros e culpando os outros, além de serem 

raivosas e ressentidas. Elas têm poucos amigos, costumam se envolver em confusão na escola e testar 

os limites da paciência dos adultos.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

14. Algumas crianças com TDO também apresentam transtorno da conduta (TC), um padrão 

persistente e repetitivo de ações agressivas e antissociais, como faltar aula, provocar incêndios, 

mentir sistematicamente, brigar, intimidar, roubar, provocar atos de vandalismo, praticar assaltos, 

usar drogas e ingerir álcool.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. As crianças com fobia escolar sentem um medo anormal de ir à escola. Algumas têm motivos reais 

para ter medo de ir à escola: um professor sarcástico, excesso de tarefas ou um valentão a evitar. 

Nesses casos, a criança deve ser tratada para se adaptar ao ambiente.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

16. A fobia escolar pode ser um tipo de transtorno de ansiedade de separação, uma condição que 

envolve ansiedade excessiva por pelo menos quatro semanas em razão de a criança estar longe de 

casa ou de pessoas a quem ela está ligada. Embora a ansiedade de separação seja normal na primeira 

infância, quando persiste em crianças mais velhas, é motivo de preocupação.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. Algumas crianças apresentam transtorno de ansiedade generalizada. As crianças com esse 

transtorno podem ficar obcecadas por pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e repetitivos 

(geralmente envolvendo medos irracionais), ou podem apresentar comportamentos compulsivos, 

como lavar as mãos constantemente, ou ambos.    
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(    ) Certo   

(    ) Errado 

  

(Residência SES-DF/IADES/2020) Acerca das alterações da imagem ou do esquema corporal, vivência 

presente em alguns transtornos mentais em adolescentes, julgue os itens a seguir.  

 

18. O deprimido vive o próprio corpo como algo pesado, lento, difícil, fonte de sofrimento e não de 

prazer. Sente-se fraco, esgotado, incapaz de fazer frente às exigências da vida.  

(    ) Certo     

(    ) Errado 

 

19. As pacientes bulímicas revelam uma alteração marcante do esquema corporal. Apesar de muito 

emagrecidas, percebem-se gordas, “com barriga”, “com nádegas e coxas enormes” etc. Em razão da 

tal percepção errônea, submetem-se a dietas e exercícios físicos que as emagrecem mais e mais, 

ocorrendo, em alguns casos, estados extremos de caquexia.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
20. Os pacientes com psicoses tóxicas, produzidas por alucinógenos (LSD, mescalina, harmina, 
psilobicina etc.), podem ter experiências de deformação do esquema corporal. O braço ou a cabeça 
são vivenciados como enormes, crescendo ou encolhendo. O corpo é sentido como excessivamente 
leve ou pesado, como se estivesse voando ou afundando etc.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 10) 
Saúde Mental do Adulto 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Um fator importante nas fases iniciais da avaliação do paciente é 
notar e descrever o aspecto global do paciente, expresso pelo corpo e pela postura corporal, pela 
indumentária (roupas, sapatos etc.), pelos acessórios (colares, brincos, piercings etc.), por detalhes 
como maquiagem, perfumes, odores, marcas corporais (tatuagens, queimaduras etc.), porte e 
atitudes psicológicas específicas e globais do paciente. A aparência do paciente, as vestes, o olhar, a 
postura revelam muito do respectivo estado mental interior e é recurso fundamental para o 
diagnóstico. 
 
Quanto aos aspectos físicos e psíquicos dos pacientes, verificados por meio da aparência e da atitude 
global, julgue os itens a seguir.  
 
1. As pacientes com personalidade borderline comumente apresentam-se com roupas extravagantes, 
muitos piercings, marcas no corpo, tatuagens e cabelos coloridos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Considera-se uma atitude global afetada quando se verifica que o paciente, pelo modo de falar, 

gesticular e andar, apresenta-se muito teatral e artificial.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. O paciente em mania pode apresentar higiene e roupas descuidadas, dentes sujos e ausência de 

senso crítico em relação à aparência.  

(    ) Certo  

(    ) Errado 

 

4. Um paciente com atitude simuladora tenta ocultar sintomas ou fatos da própria vida com algum 

intuito.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

5. Com um paciente com atitude global beligerante, torna-se difícil encerrar a conversa. Tal paciente 

exige atenção na própria prolixidade.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Na anamnese em saúde mental, o enfermeiro se interessa tanto 

pelos sintomas objetivos quanto pela vivência subjetiva do paciente em relação àqueles sintomas, 

pela cronologia dos fenômenos e pelos dados pessoais e familiares. Além disso, o entrevistador 

permanece atento às reações do paciente ao fazer os próprios relatos. 
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No que se refere à anamnese em saúde mental, julgue os itens a seguir.  

 

6. O exame psíquico, que é o exame do estado mental atual, é realizado com cuidado e minúcia pelo 

enfermeiro, desde o início da entrevista até a fase final, quando são feitas outras perguntas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

7. A semiotécnica armada em saúde mental consiste em avaliações por meio de testes da 

personalidade e da cognição (psicodiagnóstico e testes neuropsicológicos).  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

8. Em alguns casos, o paciente consegue formular, com certa clareza e precisão, a “queixa principal” 

que, ao enfermeiro, parece consistente e central no sofrimento do paciente e para o respectivo 

diagnóstico. Isso pode ajudar a equipe a limitar o “campo de procura” a ser investigado.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

9. Pacientes com quadro demencial, deficit cognitivo, em estado psicótico grave e em mutismo 
geralmente não conseguem informar dados quanto à respectiva história, sendo, nesses casos, 
fundamental a contribuição do acompanhante.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
10. Em psicopatologia, um aspecto característico da clínica é que parte dos pacientes, apesar de 
apresentar sintomas graves que comprometem profundamente as próprias vidas, os reconhecem 
como tal.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) As palavras são poderosas. Possibilitam a comunicação de ideias e 
experiências a outros para partilhar o que se compreende. Os diagnósticos de enfermagem 
exemplificam uma terminologia poderosa e precisa, que acentua e torna visível a contribuição única 
da enfermagem à saúde global. Os diagnósticos de enfermagem comunicam julgamentos 
profissionais que os enfermeiros fazem diariamente aos pacientes, colegas, membros de outras áreas 
e ao público. Eles falam por nós (NANDA Internacional). 
 
A respeito dos diagnósticos de enfermagem em saúde mental, julgue os itens a seguir.  
 

11. A incapacidade de identificar, controlar e (ou) buscar ajuda para manter o bem-estar é o conceito 
do diagnóstico de enfermagem “manutenção ineficaz da saúde”. São características definidoras desse 
diagnóstico: apoio social insuficiente; ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde; 
padrão de ausência de comportamento de busca de saúde; e pesar complicado.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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12. O processo normal e complexo que inclui respostas e comportamentos emocionais, físicos, 
espirituais, sociais e intelectuais, por meio dos quais indivíduos, famílias e comunidades incorporam 
uma perda real, antecipada ou percebida às respectivas vidas diárias define o diagnóstico de 
enfermagem “afastamento”.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
13. O diagnóstico de enfermagem “confusão aguda” é conceituado como distúrbios reversíveis de 
consciência, atenção, cognição e percepção, que surgem em um período de tempo breve, com 
duração inferior a seis meses. 
(    ) Certo   

(    ) Errado 

  
14. São fatores relacionados ao diagnóstico “confusão aguda”: abuso de substâncias, desidratação, 
desnutrição, dor, privação sensorial e uso inadequado de contenção, entre outros.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. A suscetibilidade a distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção, que 

surgem em um período de tempo breve e que podem comprometer a saúde, conceitua o diagnóstico 

de enfermagem “conhecimento deficiente”.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa 

de pensar, sentir e se comportar com clareza. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas 

uma combinação de fatores, como genética, ambiente, estrutura e química cerebrais alteradas, pode 

influenciar o surgimento desse distúrbio. A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou 

experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e 

participação reduzida nas atividades cotidianas.  

 

Acerca da esquizofrenia, julgue os itens a seguir.  

 

16. De acordo com a psicopatologia categorial, entre a esquizofrenia e os transtornos afetivos 

bipolares e os delirantes, haveria, por exemplo, uma fronteira nítida, configurando-os como 

entidades ou categorias diagnósticas diferentes e discerníveis na respectiva natureza básica.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

17. Episódios repetidos, graves e longos de depressão foram associados ao aumento do volume do 

hipocampo e do córtex. Postula-se uma plasticidade mal adaptativa relacionada à origem de 

condições, como esquizofrenia, depressão, autismo, transtorno de estresse pós-traumático e retardo 

mental.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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18. Quanto à postura geral dos pacientes esquizofrênicos durante a entrevista, nos pacientes mais 

crônicos, notam-se higiene e roupas descuidadas e sujas, e indiferença pela vestimenta. O paciente 

pode apresentar roupas e acessórios bizarros que expressam delírios (medalhas, colares e tiaras que 

podem ter significado no delírio) ou desorganização comportamental.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

19. Na esquizofrenia, o deficit de atenção é central. A filtragem de informação irrelevante geralmente 

consiste em uma dificuldade importante dos sujeitos acometidos. Pacientes esquizofrênicos 

costumam ter dificuldade em anular adequadamente estímulos sensoriais irrelevantes enquanto 

realizam determinada tarefa; são muito suscetíveis a se distraírem com estímulos visuais e auditivos 

externos.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
 

20. Quadro curioso e comum de alucinação visual nos pacientes esquizofrênicos é a chamada 
alucinação liliputiana, na qual o indivíduo vê cenas com personagens diminutos, minúsculos, entre 
objetos e pessoas reais da própria casa. 
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 11) 
Saúde da Família 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Um paciente de 2 meses de vida comparece à Estratégia de Saúde 
da Família de certa cidade, acompanhado de sua genitora, para realizar as vacinas preconizadas pelo 
Calendário Nacional de Vacinação. Durante a avaliação que antecedeu as imunizações, apresentava-
se em bom estado geral de saúde, hidratado, afebril, corado, nutrido e eupneico e com evolução 
normal da lesão da BCG. Depois de completado o esquema vacinal para a faixa etária desse paciente, 
a genitora retornou à unidade básica de saúde, três horas depois, com o lactente manifestando 
quadro abrupto de hipotonia generalizada, hiporresponsividade a estímulos, cianose de 
extremidades e febre. Considerando esse caso clínico e as orientações do Calendário Nacional de 
Vacinação, julgue os itens a seguir.  
 
1. As vacinas preconizadas para a faixa etária de 2 meses de vida são: 1a dose de pentavalente; 1a 
dose de vacina inativada poliomielite (VIP); 1ª dose de pneumocócica 10 V (conjugada); 1a dose de 
vacina oral de rotavírus humano (VORH).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
2. Aos 3 meses de vida, o lactente deverá ser imunizado com meningocócica C (conjugada).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
3. A lesão vacinal da vacina BCG evolui da seguinte forma: após a administração, de 3 a 4 semanas, 
surge um nódulo (caroço) no local; entre 4 e 5 semanas, o nódulo evolui para uma pústula (ferida 
com pus); em seguida, evolui para uma úlcera (ferida aberta) de 4 mm a 10 mm de diâmetro; e entre 
6 e 12 semanas, finalmente, forma-se uma crosta (ferida com casca em processo de cicatrização).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
4. A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento, 
em diferentes regiões anatômicas e vias de administração. De modo geral, as vacinas dos calendários 
de vacinação podem ser administradas simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta 
imunológica, exceto as vacinas FA, tríplice viral, contra varicela e tetraviral, que devem ser 
administradas com intervalo de 30 dias.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
5. A vacina pentavalente pode provocar vários eventos adversos, geralmente entre as primeiras 48 e 
72 horas que se seguem à sua aplicação, e o componente pertússis é o principal responsável por essas 
reações indesejáveis.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
6. A mediana de tempo para início dos sinais do episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH), após 
imunização, é de 3 a 4 horas, mas varia de imediatamente a 48 horas após a imunização, e a duração 
da tríade de sinais é geralmente de 6 a 30 minutos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

326 

7. A ocorrência de febre acima de 38,5 °C, após a administração de uma vacina, constitui 
contraindicação à dose subsequente.   
(    ) Certo     
(    ) Errado 
 
8. Todos os eventos adversos graves e (ou) inusitados devem ser notificados dentro das primeiras 48 
horas, por meio de telefone, e-mail ou fax, imediatamente ao nível hierárquico superior, com a 
finalidade de alertar a vigilância e obter orientações quanto à investigação, se necessário. O tempo 
máximo para se iniciar uma investigação de campo em tempo oportuno é de 72 horas após a 
notificação.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Uma paciente de 32 anos de idade, profissional do sexo, procura o 
enfermeiro da unidade básica de saúde com a seguinte queixa: prurido vulvovaginal, disúria, 
corrimento branco, grumoso e aspecto caseoso, hiperemia, edema vulvar e fissuras. Após exame 
físico e constatação laboratorial, a paciente foi diagnosticada com candidíase vulvovaginal. Com base 
nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
 
9. A candidíase vulvovaginal é transmitida sexualmente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
10. A candidíase é a infecção da vulva e vagina, causada por um fungo comensal que habita a mucosa 
vaginal e digestiva, o qual cresce quando o meio se torna favorável ao desenvolvimento dele.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
11. A candidíase vulvovaginal é classificada como recorrente quando ocorrem quatro ou mais 
episódios em um ano.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
12. Existem fatores que predispõem a infecção vaginal por Candida sp., entre os quais se destacam: 
gravidez; diabetes mellitus (descompensado); obesidade; uso de contraceptivos orais; uso de 
antibióticos, corticoides, imunossupressores ou quimio/radioterapia; contato com substâncias 
alergênicas e (ou) irritantes (ex.: talcos, perfumes, sabonetes ou desodorantes íntimos); e alterações 
na resposta imunológica (imunodeficiência), incluindo a infecção pelo HIV.   
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Determinada paciente de 35 anos de idade, casada, desempregada 
e procedente de uma cidade-satélite, durante a consulta de enfermagem, refere que, há 
aproximadamente um ano, notou uma mancha esbranquiçada na região dorsal direita com 
alterações de sensibilidade ao calor e à dor e preservação da sensibilidade tátil, dor no cotovelo 
direito e ressecamento, bem como sensação de areia nos olhos, sendo diagnosticada como um caso 
novo de hanseníase.  Com relação a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os itens 
a seguir.  
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13. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para fins operacionais de tratamento, os doentes 
são classificados em paucibacilares (PB - presença de até quatro lesões de pele com baciloscopia de 
raspado intradérmico negativo, quando disponível) ou multibacilares (MB - presença de cinco ou mais 
lesões de pele ou baciloscopia de raspado intradérmico positivo).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
14. A hanseníase pode ser classificada em: hanseníase indeterminada (PB), tuberculoide (PB), dimorfa 
(MB) e virchowiana (MB).  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

15. A hanseníase indeterminada é caracterizada por uma placa (mancha elevada em relação à pele 
adjacente) totalmente anestésica ou por placa com bordas elevadas, bem delimitadas e com centro 
claro (forma de anel ou círculo). Com menor frequência, pode se apresentar como um único nervo 
espessado com perda total de sensibilidade no seu território de inervação. Nesses casos, a 
baciloscopia é negativa e a biópsia de pele quase sempre não demonstra bacilos.    
(    ) Certo     (    ) Errado 

 
16. A hanseníase tuberculoide é caracterizada por lesão de pele geralmente única, mais clara do que 
a pele ao redor (mancha), não é elevada (sem alteração de relevo), apresenta bordas mal delimitadas 
e é seca (“não pega poeira” - uma vez que não ocorre sudorese na respectiva área). Há perda da 
sensibilidade (hipoestesia ou anestesia) térmica e (ou) dolorosa, mas a tátil (habilidade de sentir o 
toque) geralmente é preservada. A prova da histamina é incompleta na lesão, a biópsia de pele 
frequentemente não confirma o diagnóstico e a baciloscopia é negativa. Portanto, os exames 
laboratoriais negativos não afastam o diagnóstico clínico.  
(    ) Certo      (    ) Errado 

 
17. A avaliação da sensibilidade dolorosa pode ser realizada alternando a ponta da agulha de insulina 
e o cabo da agulha (parte plástica).  
(    ) Certo      (    ) Errado 

 
18. Nem sempre perda de sensibilidade é por causa da hanseníase. Existem outras doenças que 
podem apresentar perda de sensibilidade nas lesões. A mais comum é a notalgia parestésica, que se 
trata de uma lesão acastanhada localizada entre as escápulas, que às vezes também coça e arde. A 
outra doença é a esclerodermia, que se manifesta também sob a forma de uma lesão acastanhada, 
porém a pele é dura e afundada no centro.  
(    ) Certo   (    ) Errado 

 
19. O resultado positivo de uma baciloscopia classifica o caso como multibacilar, porém o resultado 
negativo não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase e nem classifica o doente obrigatoriamente 
como paucibacilar.  
(    ) Certo   (    ) Errado 

 

20. A avaliação neurológica é imprescindível para detectar neurites silenciosas e incapacidade física, 
devendo ser realizada a cada três meses durante o tratamento, se não houver queixas.  
(    ) Certo   (    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 12) 
Nefrologia 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Acerca da insuficiência renal, julgue os itens a seguir.  
 
1. Obstrução uretérica bilateral ou unilateral, bexiga neurogênica, hipertrofia prostática e estenoses 
de uretra podem causar insuficiência renal aguda pós-renal.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
2. Com uma dieta normal, os rins excretam 1 mEq/kg/dia de íon H+ não carbônico.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
3. A hiponatremia não é comum nos pacientes com doença renal crônica, mas, quando presente, 
pode melhorar com aumento na ingestão de água. Cabe ao enfermeiro orientar quanto à necessidade 
da ingesta hídrica.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
4. O estágio 1 da doença renal crônica não indica terapia renal substitutiva e pode ser tratada e 
acompanhada na atenção básica com as recomendações do Ministério da Saúde: controle da 
glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e 
adequação do estilo de vida que são fatores modificáveis.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
5. A taxa de filtração glomerular (TFG) e o exame sumário de urina (EAS) são pouco conclusivos na 
detecção das doenças renais.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Considerando que, nos casos de insuficiência renal, uma das opções 
de tratamento é a hemodiálise (HD), julgue os itens a seguir.  
 
6. A gravidez é excepcional em mulheres sob tratamento dialítico crônico. Estima-se que apenas 
algumas dessas pacientes ovulam regularmente, outras têm ciclos irregulares e ou são amenorreicas. 
Além disso, na hipótese de concepção, menos de 50% das gestações evoluem até a viabilidade fetal. 
O esclarecimento a respeito das chances de concepção e dos riscos da continuação de uma gestação 
já iniciada deve ser uma atitude rotineira do nefrologista responsável pelo tratamento dialítico de 
mulheres em idade reprodutiva.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
7. É importante que o enfermeiro esteja presente nas sessões de hemodiálise, coordenando a equipe 
e identificando as necessidades particulares de cada paciente. Além disso, o enfermeiro deve intervir 
na educação da família e do paciente a respeito da doença e das respectivas complicações, 
fornecendo orientações do plano terapêutico, com aspectos técnicos e psicológicos.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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8. As vias de acesso para filtração do sangue podem ser feitas por meio de cateter duplo lúmen e de 
fístulas arteriovenosas. As fístulas arteriovenosas são a junção de vasos (braquiocefálica: anastomose 
da artéria braquial com a veia cefálica) antebraço (radial: anastomose da artéria radial com a veia 
cefálica) e coxa (safenofemoral: anastomose da artéria femoral com a veia safena). A respectiva 
maturação ocorre em cerca de dois a quatro meses.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
 
9. O princípio fundamental da hemodiálise é o tratamento feito por meio da utilização de máquinas 
dialisadoras que fazem o desvio do sangue carregado de toxinas e resíduos nitrogenados do paciente 
para a máquina, que é limpo e, em seguida, devolvido ao paciente, ocorrendo, assim, a osmose, a 
difusão e a ultrafiltração do sangue.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) Com base nas imagens apresentadas e nos conhecimentos a 

respeito de diálise, julgue os itens a seguir.   

 
10. Para se indicar a diálise peritoneal (DP), é necessária a dosagem da creatinina; caso esteja abaixo 

de 0,5 mg/dL, a diálise já é indicada.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. O enfermeiro tem papel fundamental na orientação ao paciente que será submetido a qualquer 

tipo de diálise peritoneal, pois orienta a respeito da manutenção do autocuidado, envolvendo, 

inclusive, os familiares.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

12. A diálise peritoneal é realizada obrigatoriamente em serviços específicos, como hospitais e 

clínicas, mas o próprio paciente manipula os respectivos insumos durante o procedimento. O 

enfermeiro atende às intercorrências.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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13. Existem duas modalidades de diálise peritoneal: diálise peritoneal ambulatorial contínua e diálise 

peritoneal automatizada; ambas consistem na introdução de cateter abdominal com infusão de 

líquido específico que realizará as trocas de eletrólitos através do peritônio, líquido que é infundido 

e drenado durante a sessão.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

14. A diálise peritoneal é mais indicada em casos nos quais o paciente apresenta quadro grave de 

infecção, pois realiza a retirada dos microrganismos pelo processo de osmose.   

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) De acordo com as diretrizes em infecções urológicas e com relação 

aos cuidados e tratamentos, julgue os itens a seguir.  

 

15. É importante que a equipe de enfermagem realize o monitoramento da antibioticoterapia e dê 

retorno frequente aos prescritores, da respectiva performance e do perfil de resistência dos 

patógenos locais.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

16. Bacteriúria assintomática, em um indivíduo sem sintomas do trato urinário, é definida por uma 

amostra de urina do jato médio, evidenciando crescimento bacteriano < 105 cfu/mL em duas 

amostras consecutivas em mulheres e em uma única amostra em homens. 

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. Cistite não complicada é definida como aguda, esporádica ou recorrente, limitada a mulheres não 

grávidas, mulheres na pré-menopausa, sem conhecimento de alterações anatômicas ou funcionais 

relevantes do trato urinário ou comorbidades. 

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) O diagnóstico NANDA serve para orientação aos cuidados 

prescritos pelo profissional de enfermagem. O uso da taxonomia dessa forma dá suporte ao raciocínio 

clínico, bem como auxilia a se orientar dentro de um grande volume de informações/conhecimentos 

de modo eficiente e eficaz.  

 

A respeito dessas informações, julgue os itens a seguir.  

 

18. Perda involuntária de urina a intervalos, de certa forma, previsíveis, quando um determinado 

volume na bexiga é atingido, é a definição de um diagnóstico de enfermagem que tem como uma das 

características definidoras esvaziamento incompleto da bexiga, com lesão acima do centro pontino 

da micção.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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19. Uretrite atrófica é a única condição associada ao risco de incontinência urinária de urgência que 

tem como definição a suscetibilidade à perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após 

uma forte sensação de urgência para urinar e que pode comprometer a saúde.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. Quando o indivíduo é normalmente continente, porém, no momento se encontra incapacitado 

de evitar a perda não intencional da urina, essa situação está diretamente relacionada ao diagnóstico 

taxonômico NANDA I - volume de líquidos excessivo.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-DF/IADES/2020 (Parte 13) 
UTI 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020)  
ID: ROS, 69 anos de idade, sexo feminino. 
DN: 12/04/1950.  
# HD:  
>>> ICC descompensada - perfil B - (FEVE: 15%). 
>>> Derrame pleural HTD a/e - paraneoplásico? ICC?  
>>> HAS, DM, DRC agudizada. 
>>> Sepse de foco pulmonar - tratada. 
>>> EAP recorrente. 
>>> Neoplasia/adenoma de parótida direita -> linfonodomegalia torácica a/e. 
>>> Hipercalemia.  
# Fez uso de:  
Tazocin - 07/11/19 - 24/11/19.  
# HP: Portadora de DM, HAS, ICC, miocardiopatia dilatada chagásica, massa cervical D (desde 2013 
sem investigação) - cirurgia de cabeça e pescoço. 
Faz uso regular: furosemida 40 mg 1-0-0; bisoprolol 5 mg 1-0-0; hidralazina 50 mg 1-0-1; 
propatilnitrato 10 mg 1-0-1; ivabradina 5 mg 0-1-0; insulina NPH 12-8-4 UI. 
Sem alergia medicamentosa.  
# Admissão UTI - paciente levada à UTI para compensação clínica, com quadro de dispneia aos 
pequenos esforços e taquipneia (FR = 24 irpm), além de dessaturação (SatO2 = 96%). PA na admissão 
= 158 mmHg x 104 mmHg.  
# Evolução - paciente mantém grave estado geral, segue desorientada em tempo e espaço, 
respondendo a comandos, tendendo à hipertensão e à taquicardia. Hemodinâmica estável, sem 
infusão de drogas vasoativas desde o dia anterior. Em ventilação espontânea, com aporte de oxigênio 
sob cateter nasal 5 L/min, sem sinais de desconforto respiratório, mantendo saturação periférica 
limítrofe. Sem registros de febre.  
Dieta por SNE, último episódio de hipoglicemia na tarde de ontem. Diurese via SVD, débito urinário 
de 1.100 mL/24 horas. Sem registros de evacuação desde a internação em BOX de emergência.  
# Ao exame  
PA = 130 mmHg x 83 mmHg | Pressão arterial média = (98) mmHg | FC = 99 bpm | SatO2 = 93% CN 5 
L/min | FR = 20 ipm | Tax = 36,4 °C. 
GEG, vigil, hipocorada 1+/4+, hidratada, acianótica, anictérica, afebril. 
Presença de massa aderida a planos profundos em região cervical direita, leve hemorragia em 
conduto auditivo.  
ACV = RCR em 2T, BNF.  
AR = MV reduzido em base direita, com crepitações bilaterais.  
Abdome: globoso, doloroso à palpação em flanco D, com fígado palpável abaixo da RCD, RHA+, edema 
de parede abdominal.  
Extremidades: aquecidas, TEC < 3s, edema de mmii 2+/4+.  
 

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.  
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1. No caso dessa paciente, há necessidade de intubação orotraqueal, pois, aparentemente, está em 

Glasgow 5.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

2. Ao realizar a avaliação da paciente, o enfermeiro deve observar as características definidoras e os 

fatores relacionados à patologia que levarão à elaboração do diagnóstico de enfermagem e do plano 

de cuidados.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

3. Nos exames laboratoriais, essa paciente apresentou ureia de 211 mg/dL e sódio de 153,0 mEq/L, o 

que significa que necessita imediatamente de terapia renal substitutiva (TRS), pois trará grandes e 

imediatas vantagens.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

4. Essa paciente está em estado grave e precisa de um balanço hídrico rigoroso.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) Com relação às atribuições do enfermeiro na unidade de terapia 
intensiva coronariana (UCO), jugue os itens a seguir.  
 
5. É importante que o enfermeiro saiba ler os traçados do eletrocardiograma para conseguir detectar, 
por exemplo, um infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
6. Nos protocolos de IAM, há indicação de administração de trombolítico quando em janela de 36 
horas, independentemente do tipo de alteração no ECG.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
7. Entre pacientes com doença coronária, incluindo infarto agudo do miocárdio, a presença do 
bloqueio do ramo esquerdo (BRE) correlaciona-se com doença mais extensa, disfunção ventricular 
esquerda mais grave e taxas de sobrevida reduzidas.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
8. Na derivação D II, a onda P do eletrocardiograma deve ser sempre positiva.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 
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(Residência SES-DF/IADES/2020) Os conhecimentos dos princípios fisiológicos e bioquímicos do 
equilíbrio acidobásico são absolutamente indispensáveis para a interpretação da gasometria arterial, 
do intercâmbio gasoso pulmonar e dos mecanismos de preservação das bases no sangue. Esse 
conhecimento permitirá a tomada de condutas mais adequadas ao tratamento dos pacientes graves.  
A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.  
 
9. A diferença entre o bicarbonato plasmático medido e o bicarbonato plasmático normal no sangue 
(35 mEq/L) expressa o deficit de base porque se limita ao resultado da variação das bases totais sobre 
um único sistema tampão.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
10. Na acidose metabólica, há um aumento de H+ e A- . A adição de um ácido forte ao sangue 
determina o respectivo tamponamento pelo sistema bicarbonato/ácido carbônico.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

11. A coleta de sangue arterial para análise da gasometria arterial é um procedimento exclusivamente 
médico, e o papel do enfermeiro é assegurar que não haja sangramentos posteriores à punção.  
(    ) Certo  

(    ) Errado 

 
12. Na cetoacidose diabética, a hidratação do paciente e a administração da insulina são, geralmente, 
suficientes para corrigir o problema de base. Havendo uma função renal adequada, a normalização 
do equilíbrio acidobásico é a regra, sendo a administração de bicarbonato raramente necessária. 
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
(Residência SES-DF/IADES/2020) A ventilação mecânica (VM) é um dos principais recursos de suporte 
à vida utilizados em unidade de terapia intensiva. No que se refere a esse assunto, julgue os itens a 
seguir.  
 
13. Um paciente com agitação, alterações da amplitude respiratória, frequência resp. = 40 irpm, com 
PaCO2 = 70 mmHg, PaO2 / FiO2 = 100 mmHg, tem indicação de VM.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
14. A VM tem como um dos objetivos reduzir o volume pulmonar com o intuito de evitar barotraumas 
e diminuir o consumo de oxigênio sistêmico e miocárdico.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 
15. É importante a equipe de enfermagem conhecer os parâmetros da VM, uma vez que o 
monitoramento das alterações, normalmente, fica ao respectivo encargo. São parâmetros: fluxo, 
frequência, pressão expiratória final positiva (PEEP), entre outros.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 
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16. A ventilação assistida/controlada é aquela em que o ventilador combina os ciclos espontâneos 
com determinado número de ciclos mecânicos assistidos sincronizando com os esforços respiratórios 
do paciente.  
(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

17. Na modalidade ventilatória CPAP ou pressão positiva nas vias aéreas. P áciente respira 

espontaneamente dentro de um circuito pressurizado pelo ventilador mecânico, e uma pressão 

positiva, predeterminada, é mantida praticamente constante durante o ciclo respiratório. 

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

(Residência SES-DF/IADES/2020) O prognóstico de um paciente com quadro de acidente vascular 

cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, depende de três fatores básicos: condições prévias, 

gravidade do AVC e adequação do tratamento empregado.  

 

Quanto aos cuidados desse tipo de paciente na unidade de terapia intensiva (UTI), julgue os itens a 

seguir.  

 

18. A aplicação da escala de coma de Glasgow torna-se um instrumento importante, visto que as 

alterações como aumento de pressão intracraniana ou aumento de hemorragia podem se apresentar 

por meio de alterações do diâmetro das pupilas.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

19. São indicados os enemas em casos de fecalomas no paciente com quadro de AVC, pois há a 

prerrogativa da diminuição da pressão intracraniana quando acontece a descompressão intestinal.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 

 

20. Os pacientes agitados e (ou) confusos, que possuam distúrbios neurológicos, que estejam sob 

efeito de medicações sedativas, são potenciais pacientes com risco de queda, e uma das medidas 

para prevenção seria atender prontamente ao chamado para necessidade de eliminação fisiológica.  

(    ) Certo   

(    ) Errado 
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SES-PE/IAUPE/2020 (Parte 1) 
Hospitalar 

 
1. (SES-PE/IAUPE/2020) A avaliação de saúde e o exame físico são os primeiros passos dados em 

direção à promoção à saúde e a um cuidado de enfermagem competente. Sobre isso, leia as 

afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 

(   ) O enfermeiro, ao realizar o histórico de enfermagem, deve iniciar com perguntas abertas que 

permitam ao paciente descrever claramente as suas preocupações e os seus problemas. Na 

entrevista, são obtidos dados objetivos e subjetivos, sendo os dados subjetivos as descrições verbais 

dos pacientes acerca de seus problemas de saúde. 

(     ) No histórico de enfermagem de um paciente idoso que tem déficit visual, o enfermeiro deve 

utilizar a comunicação não verbal na realização de uma entrevista centrada no paciente. O olhar 

dirigido diretamente ao paciente permite que o enfermeiro verifique se a informação está sendo 

compreendida. É uma atitude importante para iniciar a interação com o paciente. 

(     ) A palpação é uma das técnicas do exame físico e envolve dar piparotes com os dedos ou com as 

mãos de maneira rápida e precisa contra superfícies corporais, a fim de produzir sons, para detectar 

sensibilidade e avaliar reflexos. 

(    ) Na inspeção, o enfermeiro realiza a técnica de forma direta ou indireta. Durante a inspeção direta, 

o enfermeiro deve confiar totalmente na visão, na audição e no olfato. Para inspecionar uma área 

corporal específica é importante verificar que ela se encontra suficientemente exposta e iluminada. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F - F - V - V.     

 b) V - V - F - V.  

c) F - V - F - V. 

d) V - V - V - V. 

e) F - F - F - F. 

 

2. (SES-PE/IAUPE/2020) Os Sinais Vitais (SSVV) são medidos para estabelecer os padrões basais, 

observar tendências, identificar problemas fisiológicos e monitorar a resposta do cliente ao 

tratamento. Sobre SSVV, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 

(   ) Quando o enfermeiro examina um paciente e identifica uma frequência anormal enquanto faz a 

palpação do pulso periférico, o próximo passo será mensurar a frequência apical e auscultar sons 

cardíacos, que proporciona uma melhor avaliação da contração cardíaca. 

(     ) Ao avaliar pressão arterial de um paciente pela primeira vez, o enfermeiro deve medir os dois 

braços. A diferença de pressão entre 5 e 10 mmHg entre os braços é aceitável; se encontrar diferença 

superior a 15 mmHg, pode ser indicativo de uma cardiopatia, como coarctação de aorta. 

(    ) A verificação da temperatura por via retal está indicada para pacientes hipotérmicos ou crianças 

após convulsão febril, bem como em pacientes com lesões anais, hemorroidas ou com cirurgia retal 

recente. 

(    ) A respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases. A ventilação é a circulação de 

gases para dentro e fora dos pulmões; a difusão é o movimento do oxigênio e do dióxido de carbono 

entre os alvéolos e as hemácias, e a perfusão é a distribuição das hemácias para os capilares 

pulmonares. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F - V - V - F.    

b) V - F - V - F.     

c) V - V - F - V. 

d) F - V - F - F. 

e) V - V - V - F. 

 

3. (SES-PE/IAUPE/2020) K.M., sexo feminino, 61 anos, diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 há 11 
anos, foi admitida em uma unidade de saúde com dor na região suprapúbica e história de retenção 
urinária há 36 horas. Após avaliação prévia, a equipe de saúde decidiu pela realização da 
cateterização urinária intermitente. 
Sobre os cuidados de enfermagem que devem ser observados para a realização do procedimento, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Para realizar a cateterização intermitente, que tem por função promover o alívio, o desconforto da 
distensão da bexiga e permitir a mensuração do volume urinário, o enfermeiro deve, para iniciar o 
procedimento, realizar higiene íntima criteriosa. 
II. Preparar os materiais necessários para a cateterização intermitente, tendo o cuidado de utilizar a 
sonda de acordo com o sexo e tamanho da paciente. Para o caso acima, o indicado é uma sonda de 
Foley calibre 12 Fr. 
III. Para a cateterização intermitente com técnica limpa, o mais indicado é utilizar o coletor fechado, 
para evitar risco de contaminação, conectado à sonda de Foley de duas vias. 
IV. Orientar a paciente quanto ao procedimento, posicionar a paciente em posição ginecológica, 
realizar higiene íntima criteriosa, introduzir a sonda uretral até a bexiga, esperando o retorno da urina 
por um período entre 05 e 10 min ou enquanto houver drenagem de urina.  
 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
a) I, II e III.      
b) I e II.  
c) II e IV. 
d) III e IV.  
e) I e IV. 
 
4. (SES-PE/IAUPE/2020) Ao avaliar um paciente recém-admitido em uma enfermaria de Clínica 
Médica, a equipe de saúde identificou a necessidade de instalar sonda nasogástrica para avaliação 
do conteúdo gástrico e administração de medicações. O paciente encontra-se consciente, orientado 
e bastante colaborativo. 
Quanto ao procedimento, em pacientes que tenham indicação, qual o objetivo de se oferecer água, 
ou simplesmente deglutir durante a realização da sondagem? 
a) O procedimento de deglutição abre a parte superior da via aérea até a traqueia e fecha o esôfago. 
b) A deglutição evita o acúmulo de secreção na cavidade oral, porém auxilia o reflexo de vômito. 
c) Engolir água fecha a epiglote abaixo da traqueia e movimenta a sonda para a laringe. 
d) A deglutição da água abre a epiglote e fecha a parte superior da via aérea até a traqueia e abre o 
esôfago. 
e) A deglutição fecha a epiglote acima da traqueia e ajuda a mover a sonda para o esôfago, assim 
como a água auxilia na redução das náuseas e sufocamento. 
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5. (SES-PE/IAUPE/2020) A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de 
eventos, que culminam com a reconstituição tecidual. O processo cicatricial é comum a todas as 
feridas, independente do agente que a causou. Partindo dessa premissa, analise as afirmativas 
abaixo: 
I. A cicatrização é um processo complexo e dinâmico. 
II. O resultado da cicatrização depende da perda tecidual inicial. 
III. O processo cicatricial ocorre em 3 fases bem determinadas e individualizadas. 
IV. A cicatrização depende de vários fatores intrínsecos e extrínsecos, a exemplo de localização 
anatômica, tipo da pele, raça, estado nutricional, terapia medicamentosa e técnica cirúrgica utilizada. 
 
Estão CORRETAS 
a) I e IV, apenas.      
b) II e III, apenas.  
c) I, II e III, apenas. 
d) I, II e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
 
6. (SES-PE/IAUPE/2020) A cicatrização é um processo dinâmico, que começou a ser entendido em 
maior amplitude, nos últimos anos. Contudo, ainda há necessidade de se continuar estudando seus 
mecanismos. Avaliar o cliente de forma integral e personalizada (aspectos físicos, emocionais e 
sociais), prescrever e realizar os cuidados de enfermagem, considerando a avaliação integral e 
personalizada do cliente e da ferida, fazem parte da assistência de enfermagem. Sobre isso, leia as 
afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 
(    ) Todas as feridas devem ser cuidadas por meio de um procedimento estéril. 
(   ) Com o surgimento das terapias tópicas, a tecnologia das coberturas desenvolvidas na atualidade 
substitui as coberturas caseiras e os curativos artesanais, pois são mais seguros. 
(     ) Com a positividade de resposta das atuais terapias tópicas na prática, a cicatrização de feridas 
deixou de ser um problema. 
(    ) A experiência prática e a competência dos profissionais influenciam de maneira efetiva, no 
processo de cicatrização mais do que os recursos existentes. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
a) V - V - F - F.     
b) F - V - V - F.   
c) F - V - F - V. 
d) V - F - V - V.  
e) V - V - V - V. 
 
7. (SES-PE/IAUPE/2020) Diabetes Mellitus tipo 1 e tipo 2 desencadeiam uma descompensação 
metabólica, que, associada ao tempo de doença, pode levar ao aparecimento de complicações 
crônicas microvasculares, que são específicas do paciente diabético (retinopatia, nefropatia, e 
neuropatia periférica) e macrovasculares, que não são específicas do paciente diabético, entretanto 
apresentam maior risco de complicações nesses pacientes, sendo a principal causa de 
morbimortalidade. Quais intervenções devem fazer parte do plano de ação do enfermeiro? 
a) Das complicações microvasculares, a retinopatia deve ser rastreada desde o diagnóstico do DM, 
com controle da glicemia e da neuropatia autossômica. 
b) Implementar medidas farmacológicas e não farmacológicas para o controle da hiperglicemia, 
hipertensão, dislipidemia e a microalbuminúria. As medidas farmacológicas necessitam estar 
prescritas, as não farmacológicas vão desde o controle do peso corpóreo à mudança de estilo de vida. 
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c) Nas complicações macrovasculares, observar os sinais e sintomas de angina no peito que podem 
ocorrer de forma atípica na apresentação e na caracterização da dor, devido à neuropatia periférica 
presente nesse paciente. 
d) Verificar a pressão arterial do paciente apenas na posição sentado, com o objetivo de flagrar um 
quadro de hipotensão postural. 
e) Monitorar o peso mantendo o IMC acima de 29,9 Kg/m². 
 
8. (SES-PE/IAUPE/2020) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como uma doença 
crônica, não transmissível, de origem multifatorial, frequentemente assintomática. Sobre HAS, é 
CORRETO afirmar que 
a) a prevalência de hipertensão arterial entre indivíduos com mais de 60 anos é menor que em adultos 
jovens. 
b) o excesso de peso é um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, e o acúmulo 
de gordura no abdome, a obesidade central, está mais fortemente associado ao aumento da pressão 
arterial. 
c) o consumo excessivo de sódio, um dos principais fatores de risco para HA, associa-se a eventos CV 
e renais. O consumo de sódio recomendado para uma pessoa é de no máximo (4g/dia). 
d) a hipertensão sistólica isolada (HSI) e a pressão de pulso (PP) são importantes fatores de risco 
cardiovascular (FRCV) em pacientes adolescentes e jovens. 
e) o mecanismo mais comum da HA no adulto jovem é o enrijecimento da parede arterial dos grandes 
vasos, levando a aumento predominante da pressão arterial sistólica, com manutenção ou queda da 
pressão arterial diastólica. 
 

9. (SES-PE/IAUPE/2020) Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica frequente 
em adultos, sendo uma das maiores causas de morbimortalidade em todo o mundo. Sendo assim, 
quais intervenções de enfermagem têm sido utilizadas no cenário hospitalar para o cuidado de 
pacientes com essa disfunção? 
I. Mobilizar precocemente no leito, prevenindo contraturas das articulações e atrofias; realizar 
reabilitação funcional com o objetivo de integrar as atividades recém-aprendidas da vida diária e 
habilidades técnicas para executar tais atividades, auxiliando os pacientes a encontrar novas formas 
de realizá-las para garantir a segurança. 
II. Promover a manutenção da função normal, prevenindo complicações e traumas, avaliando as 
necessidades básicas do paciente e garantindo o melhor estado do paciente para beneficiar-se com 
a reabilitação. 
III. Avaliar elementos clínicos e neurológicos. 
IV. Realizar cuidados relacionados às atividades de autocuidado. 
 
Estão CORRETAS 
a) I, II e III, apenas.     
b) I, III e IV, apenas.   

c) I, II, III e IV.   
d) III e IV, apenas.  
e) II e IV, apenas. 
 
10. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre as doenças cardiovasculares, leia as afirmativas abaixo: 
I. A angina estável representa a forma sintomática crônica da doença coronariana; sua causa é a 
obstrução hemodinâmica significativa de uma ou mais coronárias por placa de ateroma. 
II. Evidências recentes demonstram que quanto menos agressiva é a abordagem para o paciente parar 
de fumar, maior é o sucesso obtido; as gorduras saturadas devem representar mais de 7% do total 
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de calorias, bem como a ingestão diária de colesterol não deve ultrapassar a 200 mg em pacientes 
portadores de infarto agudo do miocárdio. 
III. Todo paciente pós-IAM deve ser acompanhado no ambulatório e fazer uso indefinidamente das 
seguintes drogas: AAS, betabloqueador, inibidor de ECA e estatinas. 
IV. A função ventricular do paciente em pós-IAM só deve ser mensurada pelo ECO cardiograma, se 
houver uma necessidade específica. A revascularização miocárdica aumenta a morbi mortalidade. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 
a) I e II, apenas.      
b) III e IV, apenas.  
c) I e III, apenas. 
d) II e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
 
11. (SES-PE/IAUPE/2020) A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por 
diversos microorganismos. Quanto a essa patologia, analise as afirmativas abaixo: 
I. Os principais microorganismos causadores da Pneumonia Adquirida na Comunidade são S. 
pneumoniae, H. influenzae, Legionella, Pseudomonas aeruginosa e outros bastonesntes gram-
negativos. 
II. As principais manifestações clínicas da pneumonia estreptocócica são: início abrupto, aparência 
tóxica, dor torácica pleurítica, acometimento de um ou mais lobos, infiltrado lobar comum no RX de 
tórax, ou padrão de broncopneumonia. 
III. As principais manifestações clínicas da pneumonia causada por Hemophilus influenzae são: 
sintomas semelhantes ao da gripe, confusão mental, febre alta, cefaleia, dor pleurítica, mialgias, 
dispneia, tosse produtiva, hemoptise, leucocitose. Broncopneumonia, doença unilateral ou bilateral, 
consolidação lobar. 

IV. A pneumonia compromete tanto a ventilação quanto a difusão. Pode ocorrer uma reação 
inflamatória nos alvéolos, produzindo exsudato, que interfere na difusão do oxigênio e dióxido de 
carbono, comprometendo a ventilação pulmonar. 
 
Estão CORRETAS apenas 
a) I, II e III.   
b) III e IV.  
c) I, II e IV.   
d) II e III.  
e) I e III. 
 
 12. (SES-PE/IAUPE/2020) A maioria das crianças menores de 5 anos tem de quatro a oito infecções 
respiratórias agudas (IRA) por ano. Dessas, apenas 2-3% evoluem para pneumonia, ressaltando-se 
que 80% das mortes por IRA estão relacionadas a esse agravo (BRASIL, 2017). 
Sobre a pneumonia, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 

(   ) Nas situações em que o(a) enfermeiro(a) examinar uma criança com queixa de tosse e dificuldade 

para respirar, na faixa etária de 2 meses a menor de 5 anos, deverá avaliar a duração dessa 

sintomatologia, a frequência, intensidade e o ritmo respiratórios, além da ausculta pulmonar, para 

definir a gravidade do caso. 

(   ) As crianças na faixa etária de 1 e 4 anos com frequência respiratória superior a 30 incursões 

respiratórias por minuto serão consideradas taquipneicas ou com respiração rápida. 
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(      ) Crianças menores de 5 anos que apresentem, durante o exame físico, presença de estridor ou 

tiragem intercostal deverão receber diagnóstico de pneumonia grave, segundo o protocolo de 

Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI). 

(     ) Segundo o AIDPI, a criança com idade entre 2 meses e menos de 5 anos, com quadro de 

pneumonia não grave pode receber tratamento domiciliar. O(A) enfermeiro(a) deverá tratar o quadro 

com antibioticoterapia por 7 dias e medidas de alívio da tosse. É necessária a avaliação clínica dois 

dias após o atendimento inicial. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V - V - F - V.    

b) V - F - V - V.  

c) V - F - F - V.  

d) V - F - V - F.  

e) F - V - F - F. 

 

13. (SES-PE/IAUPE/2020) A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma síndrome clínica tipicamente 

reversível, na qual ocorre perda abrupta da função renal e da taxa de filtração glomerular. Sobre as 

causas da IRA, associe a 2ª coluna com a 1ª. 

 

1. IRA pré-renal    

2. IRA intrarrenal    

3. IRA pós-renal 

 

(A) Consequente ao dano real do parênquima dos glomérulos ou túbulos renais, sendo a necrose 

tubular aguda sua causa mais frequente. 

(B) Resulta de uma obstrução, que se desenvolve em qualquer local, desde os ductos coletores do 

rim até a uretra, ocasionando bloqueio uretral. 

(C) Ocorre na maioria das IRAs, causada por redução do fluxo sanguíneo para os rins, com diminuição 

resultante da taxa de filtração glomerular e do débito urinário. 

 

Assinale a alternativa que indica a associação CORRETA. 

a) 1-B; 2-A; 3-C.  

b) 1-A; 2-C; 3-B.  

c) 1-C; 2-B; 3-A.  

d) 1-B; 2-C; 3-A.  

e) 1-C; 2-A; 3-B. 

 

14. (SES-PE/IAUPE/2020) A síndrome nefrótica é uma doença, que apresenta relação com fatores 

genéticos e geográficos, com incidência estimada em 1 a 3 novos casos/100.000 habitantes com 

menos de 16 anos. Sobre esse agravo, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A síndrome nefrótica caracteriza-se, essencialmente, pela presença de proteinúria maciça, de 

caráter nefrótico e hipoalbuminemia (≤ 2,5 g/dL), além de edema, alteração da pressão arterial e 

hipolipidemia. 

b) Na infância, 80 a 90% dos casos correspondem às causas secundárias, relacionadas a doenças 

sistêmicas, metabólicas, infecciosas, doenças autoimunes e drogas. Os demais casos se caracterizam 

como síndrome nefrótica primária ou idiopática, com lesão mínima. 
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c) A proteinúria da síndrome nefrótica classicamente se caracteriza por valores ≥ 50 g/kg/dia. 

Entretanto, existe dificuldade de coleta de proteinúria de 24h na faixa pediátrica, sendo a tendência 

atual utilizar a relação proteína/creatinina em amostra isolada, definida como proteinúria nefrótica 

para apoio diagnóstico. 

d) A principal manifestação clínica da síndrome nefrótica é o edema. Na doença primária, o edema 

geralmente é intenso, duro, frio, sujeito à ação da gravidade, podendo evoluir para anasarca. 

e) Dentre os cuidados de enfermagem, estão a monitorização contínua da retenção ou excreção de 

líquidos, pesagem diária, avaliação do perímetro abdominal e dos sinais vitais, além da avaliação do 

edema e da textura e coloração da pele. 

 

15. (SES-PE/IAUPE/2020) Os processos decisórios dos enfermeiros englobam conhecimentos da área 

assistencial e gerencial. Sobre o Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, instituído pelo Ministério 

da Saúde no Brasil em 2009, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:  

(      ) O uso do Checklist de Segurança Cirúrgica (CSC) é recomendado antes da indução anestésica, 

antes da incisão cirúrgica e ao término da cirurgia, antes de o paciente deixar a sala operatória.  

(     ) A assistência transoperatória segura em hospitais envolve uma rotina na sequência: avaliação 

pré-operatória dos pacientes, intervenção cirúrgica e preparação para os cuidados pós-operatórios 

apropriados.  

(   ) Na fase pré-operatória, é necessário: obtenção do consentimento informado, confirmação da 

identificação do paciente, do sítio cirúrgico e do procedimento a ser realizado, verificação da 

integridade do equipamento anestésico e da disponibilidade dos medicamentos de emergência e 

preparação adequada para eventos transoperatórios. Todas são etapas suscetíveis à intervenção.  

(   ) Os Checklists de Segurança Cirúrgica são considerados instrumentos para a coordenação da 

assistência, promovendo a união da equipe e reduzindo complicações pós-operatórias.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.  

a) F - F - V - F.     

b) F - V - F - F.     

c) F - V - V - V.   

d) V - V - V - F.    

e) V - V - V - V. 

 

16. (SES-PE/IAUPE/2020) A equipe de enfermagem, junto com a equipe cirúrgica e de anestesiologia 

envolvidas em uma cirurgia, devem estar atentas sobre o potencial de perda sanguínea importante 

antes do procedimento e estarem preparadas para isso. Sobre a prevenção da perda sanguínea, 

analise as afirmativas abaixo:  

I. Alguns procedimentos, tais como a cesariana ou a cirurgia vascular de grande porte, 

inevitavelmente envolvem perda sanguínea maciça.  

II. Outras circunstâncias também podem predispor um paciente a sangramento extraordinariamente 

maciço durante uma cirurgia, tais como reoperação ou dissecções sabidamente difíceis.  

III. O primeiro passo na atenuação de perda sanguínea durante uma cirurgia é a prevenção.  

IV. A asseguração de acesso endovenoso apropriado é um passo crítico e permite que se tenha o 

controle da flutuação na pressão arterial.  

É CORRETO o que se afirma em  

a) I e II, apenas.  

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

d) I, II, III e IV.  

e) I e IV, apenas. 

 

17. (SES-PE/IAUPE/2020) Uma infecção que ocorre em pacientes cirúrgicos no local da operação é 

conhecida como infecção do sítio cirúrgico. Essas infecções ocorrem após  

a) procedimentos invasivos nas camadas superficiais ou profundas da incisão. 

b) procedimentos não invasivos em órgão ou vísceras.  

c) uso de produtos removedores de gordura.  

d) uso de agentes patógenos.  

e) procedimentos com duração de até 2 horas. 

 

18. (SES-PE/IAUPE/2020) A tuberculose (TB) é uma doença, que pode ser prevenida e curada, mas 

ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social. Sobre 

essa doença, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas: 

(   ) A transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou 

espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. As gotículas exaladas 

rapidamente se tornam secas e transformam-se em partículas menores. As partículas menores 

contendo um a dois bacilos, podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas, sendo capazes 

de alcançar os alvéolos. 

(  ) O maior risco de adoecimento para a TB descrito é a infecção pelo HIV. Dentre outros fatores 

conhecidos, destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento de TB ativa, maior risco 

de adoecimento nos primeiros dois anos após exposição, a idade menor que dois anos ou maior que 

60 anos e a presença de determinadas condições clínicas (doenças e/ou tratamentos 

imunossupressores). 

(   ) A TB pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas; a apresentação da TB na forma pulmonar, 

além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, 

especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. 

(  ) Na TB na forma pulmonar, o diagnóstico diferencial deve ser feito, principalmente, com silicose, 

infecções fúngicas, neoplasias, infecções bacterianas, outras micobacterioses, doenças autoimunes e 

embolia pulmonar. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V - V - V - V.   

b) V - F - F - V.  

c) F - V - V - F.   

d) F - V - F - V.  

e) F - F - F - V. 

 

19. (SES-PE/IAUPE/2020) Hanseníase é infecção granulomatosa crônica, causada pelo bacilo 

Mycobacterium leprae. Os profissionais de saúde têm um importante papel no diagnóstico, no 

controle e na prevenção dessa patologia. Sobre ela, é CORRETO afirmar que 
a) o diagnóstico de um caso de hanseníase é essencialmente laboratorial. Se a baciloscopia tiver 
resultado positivo, define-se o caso como multibacilar ou paucibacilar. 
b) a hanseníase apresenta um curto período de incubação que pode variar de dois dias a uma semana. 
c) a principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no 
organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe) por meio de um contato mínimo 
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e rápido, o que torna o contato social mais importante que o contato domiciliar para as intervenções 
de controle e prevenção da doença. 
d) a Reação Hansênica Tipo 1 ou Reação Reversa caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões 
dermatológicas (manchas ou placas), infiltrações, alterações de cor e edema nas lesões antigas, com 
ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite). 
e) na hanseníase paucibacilar, logo no início da doença, o paciente apresenta um comprometimento 
sistêmico com alterações importantes, como febre, mialgias, náuseas, dor articular. 
 
20. (SES-PE/IAUPE/2020) O período da adolescência é marcado por intensa metamorfose física e 
psicossocial. Sobre esse período de crescimento e desenvolvimento humano, leia as proposições 
abaixo: 
I. Durante esse período, ocorre a ativação gonadal; do desenvolvimento dos caracteres sexuais 
secundários e do sistema cardiovascular, além de mudanças na composição corporal. 
II. O acompanhamento do crescimento físico é realizado com o apoio de gráficos específicos, 
definidos pela Organização Mundial de Saúde. Podemos considerar como adequados para idade 
valores de estatura ≥ - 2 desvios padrões na curva de escore z encontrada na Caderneta do 
Adolescente durante avaliação antropométrica. 
III. A primeira manifestação clínica da puberdade na menina é o aparecimento do broto mamário 
(telarca) em resposta ao início da produção estrogênica pelos ovários. No menino, observa-se como 
primeira manifestação o aumento de volume testicular, atingindo 4 mL ou cm³. 
IV. Considera-se atraso puberal a falta de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários aos 12 
anos de idade nas meninas e 13 anos nos meninos. 
 
Estão CORRETAS apenas 
a) I, II e III.      
b) II, III e IV.   
c) I, III e IV. 
d) I e II.  
e) III e IV. 
 
21. (SES-PE/IAUPE/2020) O Câncer de colo uterino, apesar de prevenível e tratável, ainda é 
responsável pela morte de cerca de 5 mil mulheres por ano, no Brasil. As ações descritas abaixo 
referem-se ao rastreamento, cobertura, periodicidade e população-alvo para as ações de prevenção 
e controle desse tipo de câncer. Sobre isso, assinale a alternativas CORRETA. 
a) Diante do atual cenário de elevada incidência e mortalidade relacionada ao câncer de colo uterino 
em mulheres jovens, recomenda-se a ampliação do rastreamento entre as mulheres com menos de 
25 anos. 
b) O exame citopatológico para rastreamento do câncer de colo uterino deve seguir até os 64 anos e 
interrompido, quando, após essa idade, as mulheres tiverem, pelo menos, dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos. 
c) Apesar da importância do rastreamento por meio do exame citopatológico, a vacinação de grupos 
específicos contra a infecção pelo HPV tem sido descrita como a estratégia mais importante para a 
redução da incidência do câncer de colo uterino no Brasil. 
d) A periodicidade do rastreio do câncer de colo uterino por meio do exame citopatológico deve ser 
a cada três anos, para mulheres com mais de 25 anos até 64 anos. 
e) O padrão de rastreamento do câncer de colo uterino no Brasil deve ser oportunístico, ou seja, deve-
se valorizar a oportunidade de prevenção e rastreio em todos os contatos da população-alvo com os 
serviços de atenção básica. 
 
22. (SES-PE/IAUPE/2020) O DIU (dispositivo intrauterino) é um método contraceptivo de longa 
duração, que, uma vez inserido na cavidade uterina, exerce ações locais que culminam por evitar a 
gestação. Entre os métodos contraceptivos, o DIU de cobre destaca-se por ser um método com alto 
potencial de eficácia, praticidade e reversibilidade. Considerando as indicações e limitações para o 
uso desse dispositivo, assinale a alternativa CORRETA.  
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a) Ele está contraindicado em adolescentes com menos de 15 anos; em mulheres com história de 
ectopia cervical, com cesariana prévia há menos de 2 anos ou que apresentem cistos ovarianos.  
b) A oferta para inserção imediata do DIU com cobre deve estar disponível às mulheres após o 
abortamento. Contudo, a sua inserção só poderá ser realizada após o procedimento de aspiração 
manual intrauterina e em mulheres com abortamento espontâneo, a fim de evitar a ocorrência de 
quadros infecciosos.  
c) A inserção do DIU no pós-parto normal ou após cesárea deve ser realizada, preferencialmente, 
após terem sido transcorridas as primeiras 48 horas, a fim de se evitarem transtornos hemorrágicos 
relacionados à subinvolução uterina.  
d) Nuligestas, ou seja, mulheres que nunca engravidaram, também podem utilizar DIU, com cobre, 
pois não existe diferença significativa de expulsão por idade e paridade.  
e) A realização da ultrassonografia é mandatória após 30 dias da inserção do DIU, a fim de averiguar 
o bom posicionamento do dispositivo. 
 
23. (SES-PE/IAUPE/2020) Considerando as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, no 
que se refere ao acesso a métodos de alívio da dor, incluindo os não farmacológicos (banheira, 
chuveiro, massagens...), analgesia regional e outras substâncias analgésicas, é CORRETO afirmar que  
a) a solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente para sua realização, 
independente da fase do parto e do grau de dilatação.  
b) parturiente submetida à analgesia, após confirmados os 10 cm de dilatação, deve ser incentivada 
a realizar puxos para evitar o prolongamento do segundo estágio do parto. 
c) não há recomendação relacionada à manutenção da monitorização contínua da parturiente 
submetida à analgesia (Pressão Arterial Não Invasiva ou oximetria de pulso), bastando que a 
parturiente seja orientada a permanecer no leito, sob vigilância constante, enquanto sob efeito 
anestésico.  
d) parturiente candidata à realização de analgesia regional deve ser submetida a uma pré-hidratação 
venosa, por 10 minutos, antes do início do procedimento.  
e) após constatado 10 cm de dilatação, respeitada a boa vitalidade materno-fetal, pode-se esperar 
que o nascimento ocorra em até 12 horas, independente da paridade. 
 
24. (SES-PE/IAUPE/2020) O processo de envelhecimento envolve diversas alterações a serem 
consideradas. Sobre essas alterações, analise as assertivas abaixo: 
I. O envelhecimento é um processo que envolve mudanças anatômicas, fisiológicas, sociais e 
psicológicas reversíveis ao longo do desenvolvimento do ser humano, devendo ser considerado um 
evento individual juntamente com um fenômeno coletivo. 
II. A nível tissular, os tecidos perdem células não substituíveis e complementam essa deficiência, 
aumentando o tecido de enchimento, de modo que o tecido conjuntivo ocupa espaços que já não 
são funcionais, resultando numa diminuição gradual da eficácia funcional do corpo. 
III. As articulações vertebrais sofrem alterações ao nível do disco intervertebral, levando a 
deformações físicas, como o aumento da densidade do disco por perda de água, tornando-se este 
cada vez mais duro, consistente e fino, fato que provoca a diminuição da altura do idoso. 
IV. O sistema respiratório diminui sua capacidade máxima de respiração, do fluxo respiratório forçado 
e da pressão parcial de oxigênio. Há um aumento de 100% da capacidade residual funcional devido à 
elevação das costelas e ao adelgaçamento do diafragma, o que altera a capacidade pulmonar total. 
 
Estão CORRETAS 
a) I, II, III e IV.    
b) II e III, apenas.    
c) I, II e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.     
e) I e II, apenas. 
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25. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre as alterações que ocorrem na pele de uma pessoa idosa, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) A xerose cutânea surge quando há perda de 100% de água transepidérmica. 

b) Os fatores extrínsecos são os grandes responsáveis pelo ressecamento da pele no idoso, enquanto 

os intrínsecos não contribuem para isso. 

c) A xerose no idoso pode ser do tipo “pele seca” e do tipo ictiose, ambas se desenvolvem de forma 

insidiosa. 

d) As skin tears só acontecem com idosos internados; por isso são denominadas de lesões por 

internação. 

e) As lesões de pele do idoso causadas por umidade são diretamente relacionadas à pressão ou 

cesilhamento. 

 

26. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre o câncer, leia as sentenças abaixo: 

I. O TP53 é considerado o gene mais alterado em tumores humanos. Mutações no gene TP53 são 

observadas em cerca de 50% de todos os tipos de tumores humanos, e o padrão de mutações nesse 

gene varia entre os diferentes tipos de tumores. 

II. O carcinoma colorretal é uma das neoplasias mais rara na população e a menos comum de 

neoplasia hereditária. Mutações de alta penetrância conferem suscetibilidade ao desenvolvimento 

do carcinoma colorretal hereditário e estão associadas a cerca de 70% de todos os tumores de cólon 

da forma familial. 

III. O crescimento dos tumores e a metástase são processos associados à angiogênese, no qual o vaso 

principal que suplementa o tumor é derivado de vasos preexistentes. Um rápido crescimento 

exponencial do tumor não ocorre até que a neovascularização se inicie. A angiogênese requer a 

atividade coordenada de múltiplos fatores. 

IV. O câncer de mama é a principal causa de morte nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, 

enquanto o câncer de colo de útero é a principal causa de morte na região Norte. O câncer de cólon, 

o de reto e o de ânus representam a segunda causa de óbito na região Sudeste para as mulheres. 

 

Estão CORRETAS apenas 

a) II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, III e IV.  

e) III e IV. 

 

27. (SES-PE/IAUPE/2020) Os pacientes que apresentam transtornos mentais no âmbito do SUS 

recebem atendimento na Rede de Atenção Psicossocial a RAPS passa a ser formada por pontos de 

atenção (serviços). Quais dos descritos abaixo fazem parte da RAPS 

a) Centro de Atenção Psicossocial, SAMU 192, Ambulatório Geral e Hospital Psiquiátrico. 

b) Hospital Dia, Tratamento Fora de Domicílio , Comunidad es Terapêuticas e Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde Mental. 

c) Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento, Instituição de Longa Permanência para 

Idosos e Hospital Dia. 

d) Comunidades Terapêuticas, Atenção Básica, Instituição de Longa Perm anência, Centro de Atenção 

Psicossocial e Hospital Psiquiátrico. 
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e) Pronto Socorro, Centro de Atenção Psicossocial, Atenção Básica e Enfermarias Especializadas em 

Hospital Geral. 

 

28. (SES-PE/IAUPE/2020) Quanto às Comunidades Terapêuticas no Brasil, é CORRETO afirmar que 

a) são moradias ou casas destinadas a cuidar de pacientes com transtornos mentais, egressos de 

internações psiquiátricas de longa permanência e que não possuam suporte social e laços familiares.  

b) são serviços compostos por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, enfermeiro e outros profissionais que atuam no tratamento de pacientes que 

apresentam transtornos mentais.  

c) são cuidados contínuos de saúde, com funcionamento 24h/dia, em ambiente residencial, para 

pessoas com necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, 

que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem acompanhamento 

terapêutico e protetivo de caráter transitório.  

d) são serviços destinados a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório 

para pacientes, com necessidades clínicas estáveis, decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas.  

e) são unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por 

equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente 

atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e de outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise, 

seja nos processos de reabilitação psicossocial. 

 

29. (SES-PE/IAUPE/2020) A cada dia, tem aumentado a importância e a implantação da Portaria nº 

529/2013 sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente em todos os estabelecimentos de 

saúde, que visam à qualificação do cuidado em saúde. Conforme o Art.5º, leia os itens abaixo:  

I. Elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente.  

II. Fomentação da inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-

graduação na área da saúde.  

III. Promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 

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

seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual.  

IV. Articulação, com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação para a inclusão 

do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico, 

superior e de pós-graduação.  

Estão CORRETOS apenas 

a) I, II e III.  

b) II e IV.  

c) I, III e IV.  

d) II, III e IV.  

e) I e III. 

 

30. (SES-PE/IAUPE/2020) No posto de enfermagem, existem ampolas de glicose 50% com 20 ml. 

Quanto de glicose deve ser acrescentado para transformar 250 ml de soro glicosado 5% em soro 

glicosado 10%? 

a) 20 ml de glicose. 

b) 25 ml de glicose.  
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c) 40 ml de glicose. 

d) 50 ml de glicose. 

e) 10 ml de glicose. 

 

31. (SES-PE/IAUPE/2020) Com base na administração de medicamentos, leia as afirmativas abaixo: 

I. Para o medicamento ser terapeuticamente eficaz, é necessário que ele seja administrado, absorvido 

e distribuído às células, aos tecidos ou ao órgão específico e alterar suas funções fisiológicas. 

II. Efeito terapêutico são efeitos secundários e não evitáveis, produzidos durante a administração de 

doses terapêuticas usuais, é a resposta fisiológica. 

III. A região ventro-glútea, profunda, situada longe da maior parte dos nervos e vasos sanguíneos, é 

um local seguro, porque é também um músculo largo e bem desenvolvido em crianças, jovens e 

adultos. 

Está(ão) CORRETA(S) apenas 

a) I e II.      

b) II e III.  

c) II. 

d) I.  

e) I e III. 

 

32. (SES-PE/IAUPE/2020) Seu João, 47 anos, foi admitido na UPA com fortes dores na região 

epigástrica em queimação que piora após a refeição. Relata não conseguir se alimentar direito e 

sentir náuseas. Após avaliação de enfermagem e médica, foram realizados os exames de imagem, 

sugestivo de úlcera duodenal. Considerando que um dos diagnósticos de enfermagem listados pela 

enfermeira foi: Dor aguda relacionada à queimação química da mucosa duodenal, evidenciada por 

postura álgica e rígida, quais intervenções de enfermagem podem ser prescritas para esse paciente? 

I. Administrar medicamentos prescritos para dor e antiácidos ou outros que se fizerem necessários, 

conforme o horário de rotina da unidade. 

II. Considerar as evidências verbais de dor; as não verbais, como agitação, postura álgica, relutância, 

taquicardia, devem ser desprezadas. 

III. Observar relatos de dor, incluindo localização, duração, intensidade (aplicando escala de dor de 0-

10). 

IV. Manter o paciente em dieta branda diminuindo o máximo possível a ingesta de alimentos e 

líquidos para evitar as náuseas e o vômito. 

V. Realizar cuidados orais frequentes e medidas de conforto, como mudança de decúbito, uso de 

travesseiros e coxins, buscando a melhor posição de conforto. 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, III e V.     

b) I, II, III e V.  

c) II, III e IV. 

d) I e II. 

e) III e IV. 

 

33. (SES-PE/IAUPE/2020) O Código de Ética é composto de vários capítulos, dentre eles o dos 

deveres. Sobre esse Código, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas 

atividades profissionais. 
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b) Formar e participar da comissão de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da 

instituição onde trabalha. 

c) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades 

em organização da categoria. 

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

exercício profissional. 

e) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, 

autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 
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SES-PE/IAUPE/2020 (Parte 2) 
Saúde da Família 

 
1. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre a vacina BCG, assinale a alternativa CORRETA.  
a) Administrar dose única o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após 
o nascimento.  
b) A continuidade do esquema vacinal será com a vacina pentavalente [vacina adsorvida difteria, 
tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada), aos 2 (dois), 4 
(quatro) e 6 (seis) meses de idade.  
c) A dose é 0,5 mL, por via intramuscular.  
d) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 
dias entre as doses. A cirurgia de urgência está indicada nos casos de obstrução biliar.  
e) Administrar duas gotas, exclusivamente por via oral. 
 
2. (SES-PE/IAUPE/2020) A vigilância do desenvolvimento infantil compreende todas as atividades 
relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas que possam 
interferir nesse processo e na atenção primária à saúde da criança. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) Considera-se como provável atraso no desenvolvimento infantil, durante a avaliação da criança, a 
ausência de um ou mais marcos para sua faixa etária; ou perímetro cefálico <z-2 ou >z+2; ou a 
presença de até 3 alterações fenotípicas.  
b) Para a criança que apresenta desenvolvimento normal, o profissional de saúde deverá elogiar o(a) 
cuidador(a), orientar sobre a estimulação da criança e sinais de alerta para retornar e marcar retorno 
para até 30 dias.  
c) Na criança que apresenta desenvolvimento normal com fatores de risco, o profissional identificará 
na avaliação o seguinte: todos os marcos presentes para sua faixa etária; perímetro cefálico entre z-
2 e z+2; um ou mais fatores de risco.  
d) A criança com possível atraso no desenvolvimento apresenta ausência de dois ou mais marcos para 
sua faixa etária.  
e) Para a criança classificada com possível atraso no desenvolvimento, o profissional de saúde deve 
orientar o(a) cuidador(a) sobre como estimular corretamente a criança, marcar retorno com 30 dias 
e informar sobre os sinais de alerta para retornar antes dos 30 dias. 
 
3. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre o atendimento do(a) adolescente na atenção primária, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) Na avaliação antropométrica do(a) adolescente, são considerados estatura adequada valores de 
escore z ≥ -2 e de IMC entre > -2 e < +1.  
b) De acordo com o princípio bioético da autonomia, adolescentes, de ambos os sexos, podem ser 
atendidos sozinhos, caso desejem. O direito à privacidade é um elemento indispensável para a 
melhoria da qualidade da prevenção, assistência e promoção de sua saúde.  
c) Durante a consulta ao adolescente, o profissional de saúde deve ficar restrito a obter informações 
sobre o motivo que levou o(a) adolescente ao serviço de saúde, seguindo um roteiro de anamnese.  
d) De acordo com os protocolos de controle de pressão arterial, todos os adolescentes e jovens 
deverão ter sua pressão arterial aferida a cada dois anos.  
e) Os adolescentes deverão receber esclarecimentos sobre cuidados com a saúde bucal e hábitos 
nutricionais adequados. O aconselhamento de práticas sexuais responsáveis e seguras só deverá 
ocorrer após consentimento dos responsáveis. 
 
4. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde para rastreamento do 
câncer de mama, analise as afirmativas abaixo:  
I. A mamografia deve ser realizada como exame de rotina em mulheres sem sinais de câncer de mama 
na faixa etária entre 40 e 59 anos, a cada 3 anos.  
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II. A mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. 
Antes desse período, as mamas são mais densas, e a sensibilidade da mamografia é reduzida, gerando 
maior número de resultados falso-negativos de falso-positivos.  
III. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com 
menos de 50 anos, recomendação contrária forte: os possíveis danos claramente superam os 
possíveis benefícios. Por isso, também as principais diretrizes e os programas de rastreamento do 
mundo não recomendam o rastreamento de mulheres abaixo dessa idade.  
IV. Atualmente não se recomenda o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres 
para rastreamento do câncer de mama. A mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal em 
suas mamas e a perceber alterações suspeitas de câncer, sem periodicidade e técnica padronizadas 
como ocorria com o método de autoexame.  
 
Estão CORRETAS  
a) I, II e IV, apenas.      
b) II e IV, apenas.  
c) I e III, apenas. 
 d) II, III e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
 

5. (SES-PE/IAUPE/2020) A anticoncepção praticada no período logo após o término da gestação 

merece cuidados particulares, especialmente quando a mulher está amamentando. Considerando a 

importância das orientações ao planejamento reprodutivo e o uso de anticoncepcionais orais 

combinados (AOCs) e minipílulas, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Em mulheres que não estão amamentando, para iniciar os anticoncepcionais hormonais, 

recomendam-se, preferencialmente, as minipílulas após 21 dias de pós-parto ou pós-aborto.  

b) Mulheres que estão amamentando, exclusivamente ou não, nos primeiros seis meses de pós-parto 

e que desejam usar anticoncepcionais hormonais devem aguardar seis semanas e iniciar a 

contracepção com minipílulas e usar método de apoio no primeiro mês.  

c) No caso de pós-aborto (espontâneo ou não), iniciar anticoncepcionais após sete dias de aborto, 

usar método de apoio no primeiro mês e, nesses casos, preferir sempre as minipílulas.  

d) Se a mulher tem menos de quatro semanas do parto e deseja começar a usar AOCs, pode iniciar 

nesse momento (sem necessidade de método de apoio), contudo deve ser informada que se trata de 

um método pouco eficaz para mulheres que não estão amamentando.  

e) Os AOCs não são usados nos primeiros seis meses do pós-parto de mulheres que estejam 

amamentando, porque podem alterar a produção láctea. 

 

6. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre a assistência ao idoso no domicílio, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Esse tipo de cuidado deve ser desenvolvido por cuidadores formais, quando realizado pela 

comunidade.  

b) Uma das limitações mais comuns no idoso com dependência no domicílio é a limitação da 

locomoção.  

c) O risco de quedas nos idosos está presente na comunidade, no entanto ele é extremamente baixo 

e não merece destaque.  

d) O idoso com dependência em domicílio requer pouca atenção dos profissionais, uma vez que toda 

assistência é feita pelos familiares.  

e) Na visita domiciliar, a atenção da equipe de saúde é voltada para cada família e não para o idoso, 

devendo ser vista de forma diferenciada. 
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7. (SES-PE/IAUPE/2020) Considerando a elevada incidência da Sífilis no Brasil e a importância das 

ações dos serviços de atenção básica para a mudança do quadro da Sífilis no país, assinale a 

alternativa CORRETA.  

a) As gestantes com testes rápidos reagentes para sífilis só deverão iniciar o tratamento após 

realização do teste não treponêmico, o qual servirá para confirmar diagnóstico e para apoiar o 

monitoramento do tratamento, quando este for indicado.  

b) As gestantes com testes rápidos reagentes para sífilis, na ausência de tratamento adequado, 

recente e documentado, deverão ser consideradas como portadoras de sífilis até que se prove o 

contrário, devendo ser tratadas no momento da consulta.  

c) No caso de tratamento de gestantes com Sífilis, a regra é de que o intervalo entre as doses seja de 

sete dias para completar o tratamento. No entanto, caso esse intervalo ultrapasse trinta dias, o 

esquema deverá ser reiniciado.  

d) O tratamento é considerado adequado, se o VDRL/RPR atual a pelo menos quatro diluições 

menores que o do diagnóstico em caso de tratamento para Sífilis recente, ou VDRL/RPR atual for pelo 

menos quatro diluições menores que o do diagnóstico, um ano após tratamento para Sífilis tardia.  

e) Quando da resposta ao tratamento da Sífilis na gestação, deve ser trimestral até o termo, seguindo 

as mesmas recomendações após o parto, até que tenha sido completado um ano após o parto. 

 

8. (SES-PE/IAUPE/2020) O Brasil assumiu o compromisso dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, proposto juntamente com a Organização das Nações Unidas (ONU). Uma de suas metas se 

propõe a combater e reverter a tendência atual de propagação do HIV/aids. Esses compromissos 

assumidos exigem não somente que novas metodologias de cuidado e de gestão sejam implantadas, 

mas ainda que haja esforços na ampliação da educação em saúde acerca da temática. Sobre esse 

assunto, assinale a alternativa CORRETA.  

a) O termo Prevenção Combinada refere-se a diferentes ações de prevenção, tanto as diretamente 

voltadas ao combate do HIV quanto aos fatores associados à infecção apor meio dos três eixos de 

intervenções para a prevenção ao HIV: as biomédicas, as comportamentais e as estruturais.  

b) As ações de prevenção devem estar centradas nos indivíduos, uma vez que não há influência de 

grupos sociais e da sociedade na propagação do HIV/aids.  

c) As intervenções comportamentais são aquelas cujo foco está na redução do risco à exposição dos 

indivíduos ao HIV, a partir de estratégias que impeçam sua transmissão direta, na interação entre 

uma ou mais pessoas infectadas pelo vírus e outras pessoas não infectadas.  

d) As estratégias devem ser ofertadas por meio de mobilização individual, devido ao preconceito em 

relação à infecção pelo HIV que prejudica o acesso dos indivíduos à prevenção.  

e) As intervenções não devem interferir nos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que 

criam ou potencializam vulnerabilidades dos indivíduos ou segmentos. 

 

9. (SES-PE/IAUPE/2020) Em uma unidade de saúde da família, a(o) enfermeira(o) atendeu o Sr. José, 

32 anos, servente de obra, com queixa de mancha dormente na pele. Na anamnese, negou outra 

pessoa da família com doença de pele e afirmou que essa mancha apareceu há mais de seis meses 

sem alterar à exposição solar diária. Ao exame físico, verificou- se: Altura: 1.78m - Peso: 78kg - PA: 

130/75mmHg - Cor: parda. Ao exame dermatológico, apresentou: Pele íntegra em quase toda a 

extensão do tegumento, apresentando calosidades importantes localizadas em ambas as mãos, 

inclusive com fissura na mão direita, presença de mancha branca (hipocrômica) localizada na face 

posterior e interna da mão direita, com limites externos imprecisos. Nega dor, coceira (prurido), 

queixando-se de leve e ocasional formigamento no local. Não há presença de descamação. Após 
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exame dermatoneurológico e avaliação minuciosa junto com a equipe de saúde, confirmou-se o 

diagnóstico de Hanseníase.  

 

Quais intervenções podem ser prescritas para esse paciente, tendo como diagnóstico de enfermagem 

Risco de Trauma; Risco de Lesão?  

a) Identificar as necessidades de segurança do usuário, com base no nível de funcionamento físico e 

cognitivo, além do histórico de comportamento; Auxiliar o usuário/família a identificar os fatores que 

aumentam a sensação de segurança.  

b) Inspecionar a pele (cor, temperatura hidratação, textura, rachaduras, fissuras); Orientar sobre a 

modificação do ambiente para reduzir perigos e riscos.  

c) Inspecionar a pele e mucosas quanto à vermelhidão, calor extremo, edema ou drenagem; Ouvir os 

temores do usuário.  

d) Encorajar o uso de protetores térmicos isolantes, quando o usuário manipular utensílios de 

cozinha; Auxiliar o usuário a identificar os fatores que aumentam a sensação de segurança.  

e) Orientar o usuário a evitar ou monitorar cuidadosamente o uso de calor ou gelo, a exemplo de 

compressas quentes, bolsas de água quente ou compressas de gelo; Auxiliar o usuário a identificar 

respostas de enfrentamento usuais.  

 

10. (SES-PE/IAUPE/2020) As apresentações extrapulmonares da tuberculose (Tb) têm seus sinais e 

sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta em pacientes 

coinfectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HiV), especialmente entre aqueles com 

imunocomprometimento grave. 

Sobre tuberculose extrapulmonar, relacione a 2ª coluna com a 1ª. Tipos de Tuberculose 

Características:  

1. Tuberculose pleural. 

2. Tuberculose ganglionar periférica. 

3. Tuberculose pericárdica. 

4. Tuberculose óssea. 

 

A. Constitui a forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar em pessoas vivendo com HiV 

(pVHiV) e em crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos.  

B. Consiste na forma mais comum de tuberculose extrapulmonar em pessoas não infectadas pelo HiV, 

ocorrendo mais em jovens. A tríade astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em 70% dos pacientes, 

e febre com tosse seca, em 60%.  

C. É mais comum em crianças (10% a 20% das lesões extrapulmonares na infância) ou em pessoas 

entre a quarta e a quinta década de vida.  

D. Tem apresentação clínica subaguda e geralmente não se associa à tuberculose pulmonar, embora 

possa ocorrer simultaneamente com a tuberculose pleural. Os principais sintomas são: dor torácica, 

tosse seca e dispneia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

a) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D  

b) 1-A; 2-D; 3-C; 4-B  

c) 1-D; 2-C; 3-A; 4-B  

d) 1-C; 2-B; 3-A; 4-D  

e) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C   
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11. (SES-PE/IAUPE/2020) A Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou nos tecidos moles 

subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico 

ou a outro artefato. Em 2016, a NPUAP elaborou um consenso internacional sobre a classificação das 

lesões por pressão adaptada culturalmente para o Brasil, ainda aquela utilizada como referência 

nacional. Algumas definições desse consenso estão descritas abaixo. Analise-as.  

I. Lesão por Pressão Estágio 1: Pele íntegra com eritema, que não embranquece.  

II. Lesão por Pressão Estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme.  

III. Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular.  

IV. Lesão por pressão Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível.  

 

Estão CORRETAS  

a) I e III, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) III e IV, apenas.  

d) I, II e III, apenas.  

e) I, II, III e IV. 

 
12. (SES-PE/IAUPE/2020) Após uma lesão tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a 
cicatrização, considerada um processo extremamente complexo, composto de uma série de fases, 
interdependentes e simultâneas, envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos. O cuidado 
com a ferida é determinado pela forma como é tratada e a escolha da cobertura a ser utilizada pela 
enfermagem tem importante papel nesse processo.  
No que diz respeito ao tratamento de feridas, analise as afirmativas abaixo:  
I. O hidrocoloide, na apresentação placa e fita, é contraindicado a pacientes com feridas infectadas e 
com grande quantidade de exsudato.  
II. As coberturas não aderentes estéreis, impregnadas com petrolato, são indicadas para áreas 
doadoras e receptoras de enxerto.  
III. A sulfadiazina de prata deve ser usada continuamente, em queimaduras, independentemente do 
período, até que ocorra a cicatrização.  
IV. O carvão ativado em placa é indicado para uso em feridas recobertas por tecido necrótico seco.  
 
Estão CORRETAS  
a) I e II, apenas.      
b) II e III, apenas.  
c) I e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
 
13. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é CORRETO afirmar que  
a) a mensuração PA em gestantes deve ser obtida com a mesma metodologia recomendada para 
adultos, apenas verificar no braço direito e na posição sentada, não estando indicada a mensuração 
em decúbito lateral esquerdo.  
b) na anamnese, deve-se obter história clínica completa com perguntas sobre o tempo de 
diagnóstico, evolução e tratamento prévio. As informações sobre a história familiar são fundamentais 
para aumentar a certeza do diagnóstico de hipertensão arterial primária.  
c) todos os pacientes hipertensos apresentam somente uma elevação da PA, o que facilita a 
estratificação de risco, em que se utiliza o sistema de classificação apenas risco baixo, moderado e 
alto.  
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d) o consumo habitual de álcool não eleva a PA. Estima-se que um consumo de mais de 10 g/dia na 
ingestão de álcool não eleve a PA em 1 mmHg, portanto uma ingesta de 10 a 20g/dia está indicada 
para o paciente adulto, com o objetivo de promover a diminuição do estresse.  
e) os betabloqueadores atuam diretamente, relaxando a musculatura lisa arterial, provocando a 
redução da resistência vascular periférica. 
 
14. (SES-PE/IAUPE/2020) O Diabetes Mellitus tipo 2 é um distúrbio crônico, caraterizado pelo 
comprometimento do metabolismo da glicose e de outras substâncias. Para se ter uma boa resposta 
ao tratamento, é importante adotar hábitos de vida saudáveis, que vão interferir diretamente no 
controle glicêmico e por consequência, no controle metabólico do indivíduo. Sobre essa afirmativa, 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) As glicemias de jejum, pré-prandial (antes das refeições), pós-prandial (04 horas após as refeições) 
e a hemoglobina glicada (HbA1c) que apresenta o padrão da glicemia dos últimos 06 meses, 
monitoram o controle glicêmico.  
b) As glicemias não servem como parâmetro para orientar o ajuste de dose da medicação empregada, 
mesmo que, no decorrer do dia, apontem os momentos em que poderá haver falta ou excesso de 
sua ação.  
c) É fundamental estabelecer um controle glicêmico rígido e eficaz para os Indivíduos que 
desenvolveram Diabetes mellitus acima de 60 anos, em que a HbA1c deverá manter um patamar 
<8%.  
d) O controle glicêmico eficaz deverá ser alcançado, quando o parâmetro da HbA1c atingir ≤ 7,0%, o 
que poderá auxiliar na prevenção e no controle das complicações, juntamente com o manejo dos 
componentes, que aumentam o risco de complicações cardiovasculares.  
e) O uso de hipoglicemiantes orais requer um controle rígido da glicemia que deverá ser monitorizada 
através da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia, em todas as pessoas com DM tipo 2 em uso de 
hipoglicemiantes orais e com um bom controle metabólico. 
 

15. (SES-PE/IAUPE/2020) Para se estabelecer o cuidado na saúde do adulto, é importante ter como 

foco as doenças e agravos não transmissíveis, que apresentam como característica comum a 

multifatorialidade. As evidências indicam que o estilo de vida adotado pelas pessoas tem relação com 

a morbidade e mortalidade relacionadas a agravos cardiovasculares, que são bastante incidentes na 

população adulta. Quais são os possíveis fatores de risco associados a esse agravo?  

a) Ingerir, de forma balanceada, frutas e vegetais, alto consumo de tabaco, alto consumo de fibras.  

b) IMC ˃ 21 Kg/m², Hipertensão arterial, hipercolesterolemia.  

c) Hipotensão arterial, ser portador de diabetes mellitus sem descontrole metabólico, IMC < 18 

Kg/m². 

d) Ser portador de doença isquêmica do coração, ser portador de doença oncológica, realizar 

atividades físicas de três a cinco vezes por semana.  

e) Realizar atividade física de três a cinco vezes por semana, alto consumo de tabaco, alto consumo 

de cereais. 

 

16. (SES-PE/IAUPE/2020) O cuidado na saúde da família tem como objetivo a promoção da saúde. A 

proposta é ajudar a família a criar formas de interação para lidar com a doença. Nesse sentido, quais 

estratégias podem ser utilizadas pelo(a) enfermeiro(a) para possibilitar o cuidado da pessoa doente?  

I. Utilizar um modelo de avaliação e intervenção, facilitando a síntese dos dados da família, 

elucidando as dificuldades e as facilidades da família em relação à experiência com a doença e 

ajudando a manter o foco da intervenção.  

II. Utilizar instrumentos de avaliação funcional da família, como o genograma, que mostra a 

representação da família com o suprassistema, e o ecomapa, que apresenta um desenho da árvore 

familiar, agregando informações sobre os membros da família e seus relacionamentos.  
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III. Estabelecer como principal estratégia de intervenção a entrevista bem estruturada, tendo como 

principal meta a fase de encerramento ou finalização do relacionamento, que tem por objetivo 

exploração, identificação e delineamento de “forças e dificuldades” da família.  

IV. Ter sua atuação baseada nos princípios de territorialização, trabalho em equipe e participação da 

comunidade.  

Estão CORRETAS  

a) I, II, III e IV.  

b) II, III e IV, apenas.  

c) I e IV, apenas.  

d) III e IV, apenas.  

e) I, II e IV, apenas. 

 

17. (SES-PE/IAUPE/2020) No Brasil, o enfermeiro tem-se destacado como profissional, que atua 

direta ou indiretamente no processo de gestão e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

no contexto dos Programas Ministeriais. Acerca dos espaços de atuação do enfermeiro na Estratégia 

Saúde da Família (ESF), analise os itens abaixo:  

I. Na gestão. 

II. Na clínica. 

III. Na avaliação das condições de saúde, higiene, alimentação dos usuários. 

IV. Na capacidade para a orientação do autocuidado dos usuários. 

Estão CORRETOS  

a) I e II, apenas.      

b) I e III, apenas.   

c) II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV.  

e) I e IV, apenas. 

 

18. (SES-PE/IAUPE/2020) Sobre o Processo de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde, analise as 

afirmativas abaixo:  

I. O Processo de Enfermagem na atenção básica implica organização e inovações no processo do 

trabalho de toda a equipe de enfermagem, na forma de organização das unidades assistenciais, 

considerando a distribuição territorial alinhada ao perfil de ofertas e necessidades da população.  

II. Trabalhar com o Processo de Enfermagem na Atenção Básica requer por parte do enfermeiro 

interesse em conhecer o cliente como pessoa e vontade, conhecimentos e habilidades, visando a um 

melhor atendimento e encaminhamento das necessidades e carências do cliente e de sua 

família/comunidade.  

III. O Processo de Enfermagem na Atenção Básica, por ser sistemático, não é um instrumento de 

trabalho para o enfermeiro, pois não favorece atingir sua finalidade prática que é a assistência ao 

indivíduo em momentos de processo saúde e doença.  

IV. O Processo de Enfermagem na Atenção Básica faz o enfermeiro perceber que é importante não 

negligenciar o entendimento de que o foco do trabalho em saúde é o cuidar, é pensar em cuidar, é 

pensar em integralidade, pois não se pode cuidar de partes.  

Estão CORRETAS  

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

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

c) II, III e IV, apenas.  
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FUNDATEC/2020 
 

1. (FUNDATEC/2020) A raiva humana reveste-se da maior importância epidemiológica por apresentar 

letalidade de 100%. Para preveni-la, recomenda-se a ___________ nos ferimentos causados por 

animais silvestres e a vacinação em torno de _______ dos cães e gatos, periódica e rotineiramente. 

Os _____________ são animais que podem indicar tratamento profilático de acordo com sua 

condição. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho 

acima. 

a) limpeza - 80% - cães e morcegos 

b) sutura - 80% - gatos e hamster 

c) vacina - 90% - cães e gatos 

d) sutura - 90% - gatos e morcegos 

 

2. (FUNDATEC/2020) O Brasil está entre os 30 países de alta carga para tuberculose (TB) e TB-HIV 

considerados prioritários pela OMS para o controle da doença no mundo. Em relação à tuberculose 

pulmonar, assinale a alternativa correta. 

a) Diferentemente do HIV e da Sífilis, ainda não há testes-rápidos para diagnóstico da TB. 

b) Estima-se que uma pessoa com baciloscopia positiva infecte de 1 a 5 pessoas em média, em uma 

comunidade, durante um ano. 

c) Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 7 

dias, ela encontra-se muito reduzida. 

d) A hospitalização é recomendada, entre outros casos, em situação de vulnerabilidade social, como 

ausência de residência fixa ou grupos com maior possibilidade de abandono, especialmente se for 

um caso de retratamento, falência ou multirresistência. 

 

3. (FUNDATEC/2020) No seguimento do tratamento da tuberculose pulmonar em adultos é 

recomendado que as consultas sejam ______________, que as baciloscopias de controle sejam 

___________, que a radiografia de tórax seja ___________________ e que a solicitação dos exames 

de glicemia, função hepática e renal seja ______________________. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) bimensais - mensais - no primeiro mês - trimestral 

b) trimestrais - trimestrais - no sexto mês - a critério clínico 

c) mensais - bimensais - a critério clínico - bimensal 

d) mensais - mensais - no segundo e no sexto mês - no primeiro mês, repetindo a critério clínico 

 

4. (FUNDATEC/2020) A tuberculose, doença infecciosa, é mais frequente em populações vulneráveis. 

Assinale a alternativa que contempla estas populações. 

a) Indígenas e gestantes. 

b) Pessoas privadas de liberdade e cardiopatas. 

c) Pessoas em situação de rua e pessoas privadas de liberdade. 

d) Pessoas que vivem com HIV/aids e hepatite B. 
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5. (FUNDATEC/2020) A dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica que pode evoluir para 

remissão dos sintomas ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação para que as 

intervenções sejam oportunas e para que os óbitos não ocorram. Nesse sentido, assinale a alternativa 

INCORRETA em relação à dengue. 

a) A infecção pelo vírus dengue pode ser assintomática ou sintomática. 

b) A febre tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada 

à cefaleia, à adinamia, às mialgias, às artralgias e à dor retroorbitária. 

c) O exantema é pouco presente (aproximadamente 10% dos casos), sendo predominantemente do 

tipo máculo-papular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando plantas de 

pés e palmas de mãos, podendo apresentar-se sob outras formas, com ou sem prurido, 

frequentemente durante a febre. 

d) Na gestação, quanto mais próximo ao parto a paciente for infectada, maior será a chance de o 

recém-nato apresentar quadro de infecção por dengue. 

 

6. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa cuja a úlcera NÃO está associada à Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST). 

a) Pênfigo. 

b) Herpes. 

c) Sífilis primária. 

d) Donovanose. 

 

7. (FUNDATEC/2020) O diagnóstico da infecção pelo HIV é suscetível de falhas e erros, podendo 

ocorrer resultados falso-reagentes. É um fator que pode colaborar com esses resultados: 

a) Cardiopatia causada por uso de medicamentos. 

b) Vacinação recente contra influenza A-H1N1. 

c) Puerpério. 

d) Pacientes hemodialisados e em terapia anti-hipertensiva. 

 

8. (FUNDATEC/2020) As características abaixo definem a(o): 

• É uma doença dermatológica aguda infecciosa bacteriana. 

• A inoculação é facilitada por escoriações, picadas de insetos e traumas. 

• Os principais agentes causadores são o estreptococo beta-hemolítico e o staphylococcus aureus. 

• Áreas expostas, como face e extremidades, são mais afetadas. 

a) Impetigo. 

b) Escarlatina. 

c) Escabiose. 

d) Psoríase. 

 

9. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa correta quanto à escabiose. 

a) É causada pela infestação de um fungo que não sobrevive por mais de uma semana fora do 

hospedeiro. 

b) O tratamento tópico deve ser aplicados do pescoço aos pés, com atenção à região interdigital e 

extremidades subungueais. 

c) A transmissão é mais comum por vestimentas utilizadas por pessoas infectadas. 

d) O prurido diminui à noite. 
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10. (FUNDATEC/2020) A sexualidade é definida como uma questão essencial do ser humano, que 

contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e 

reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, 

socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais (WHO, 2006). A escuta 

qualificada deve ser 

realizada com atenção e respeito, livre de preconceitos, possibilitando que a própria pessoa encontre 

soluções para suas questões (BRASIL, 2010b). Com base no exposto, analise as assertivas abaixo: 

I. O termo “Prevenção Combinada” remete à conjugação de diferentes ações de prevenção às 

infecções sexualmente transmissíveis (IST) e às ações de prevenção do câncer de mama e colo de 

útero. 

II. O melhor método é aquele que o indivíduo escolhe, com auxílio do profissional de saúde, e que 

atende às suas necessidades sexuais e de proteção. 

III. As intervenções de prevenção isoladas se mostraram eficazes o suficiente para reduzir novas 

infecções. 

IV. O uso de preservativos é considerado suficiente para o sexo seguro. 

V. Qualquer método utilizado na comunicação das parcerias sexuais deve basear-se nos princípios de 

confidencialidade, ausência de coerção, proteção contra discriminação e legalidade da ação. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e IV.    

b) Apenas II e V.    

c) Apenas I, III e IV.      

d) Apenas II, III e V. 

 

11. (FUNDATEC/2020) No Brasil, ainda temos um índice elevado de cesarianas. Assinale abaixo uma 

indicação real de cesariana: 

a) Apresentação córmica (situação transversa). 

b) Gestante adolescente. 

c) Presença de quadro de anemia. 

d) Circular de cordão umbilical. 

 

12. (FUNDATEC/2020) Em relação à prevenção primária da osteoporose e prevenção de quedas no 

climatério, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(   ) Está indicada a suplementação de cálcio e vitamina D nas mulheres que se expõem ao sol. 

(   ) Redução do consumo de bebidas alcóolicas e de cafeína. 

(   ) Exposição solar sem fotoproteção, por pelo menos 15 minutos, diariamente, antes das 10h ou 

após as 16h. 

(   ) As quedas estão associadas, entre outros fatores, à ambiência doméstica. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V - F - V - V.   

b) F - V - F - F.  

c) F - V - V - V. 

d) V - F - F - F. 
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13. (FUNDATEC/2020) Em relação à qualificação das maternidades, é preciso construir um conjunto 

de estratégias para alcançar a certificação do serviço Rede Cegonha. Nesse sentido, corresponde a 

uma dessas estratégias, conforme o Ministério da Saúde: 

a) Redução do número de cesarianas e aumento do uso de ocitocina. 

b) Estímulo à amamentação após 24h do nascimento do recém-nascido. 

c) Garantia do direito ao acompanhamento do pai a todas as mulheres durante o trabalho de parto e 

limitação dos acompanhantes no puerpério. 

d) Garantia de “vaga sempre” às mulheres gestantes, com acolhimento respeitoso e classificação do 

risco e vulnerabilidade. 

 

14. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa correta quanto à icterícia neonatal:  

a) A icterícia abaixo do umbigo é sinal de alerta. 

b) A icterícia fisiológica (após 24h de vida) deve ser encaminhada imediatamente para hospital. 

c) A icterícia do leite materno não é motivo de interrupção da amamentação. 

d) A febre está ausente. 

 

15. (FUNDATEC/2020) Os principais problemas de pele do recém-nascido e lactante são motivo de 

frequentes consultas na Atenção Básica. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir: 

I. Recomenda-se retirar as escamas ativamente, na seborreia do lactente, para evitar infecção 

secundária. 

II. As lesões satélites (pápulas ou pústulas ao redor da área do rash) podem estar presentes na 

candidíase de fraldas. 

III. A dermatite amoniacal é maior em crianças em uso de fórmulas lácteas. 

IV. A mancha mongólica é de tamanho definido e não desaparece até os 5 anos de idade. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas II e IV. 

 

16. (FUNDATEC/2020) O cuidado longitudinal à saúde da criança consiste no atendimento 

compreendido entre zero a dez anos de idade, sendo uma função primordial da Atenção Básica em 

saúde. Referente à amamentação, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Contraindicação para amamentação. 

2. Interrupção temporária da amamentação. 

 

Coluna 2 

(     ) Uso abusivo de álcool e outras drogas pela mãe. 

(     ) Mãe infectada pelo vírus HIV. 

(     ) Doença de Chagas na fase aguda da doença. 

(     ) Criança portadora de galactesemia. 
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A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 1 - 2 - 1 - 2. 

b) 2 - 1 - 2 - 1. 

c) 2 - 1 - 1 - 2. 

d) 1 - 2 - 2 - 1. 

 

17. (FUNDATEC/2020) A amamentação comumente é associada a mitos e verdades relativas, 

apresentando influência de diferentes culturas. Em relação ao comportamento do bebê, é correto 

afirmar que: 

a) A amamentação em livre demanda não está indicada no primeiro mês. 

b) Uma importante causa de desmame é o choro do bebê. 

c) Água, chás e fórmulas lácteas podem ser usadas como complemento para diminuir 

morbimortalidade infantil. 

d) Crianças que chupam chupetas, em geral, são amamentadas com maior frequência. 

 

18. (FUNDATEC/2020) Na atenção à criança com queixa de vômito e ou diarreia, é importante 

classificar a diarreia segundo o grau de desidratação. Referente a esses graus, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2: 

 

Coluna 1 

1. Criança hidratada. 

2. Criança desidratada. 

3. Criança muito desidratada. 

 

Coluna 2 

(    ) Bregma normotenso. 

(    ) Diurese oligúria/anúria. 

(    ) Olhos encovados. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 1 - 2 - 3. 

b) 1 - 3 - 2. 

c) 2 - 1 - 3. 

d) 3 - 2 - 1. 

 

19. (FUNDATEC/2020) Na infância, as doenças exantemáticas exigem identificação e manejo por 

parte da equipe de saúde. Sobre elas, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou 

F se falsas. 

(    ) Varicela caracteriza-se por lesões que progridem da seguinte forma: mácula - pápula - vesícula - 

crosta, estas aparecendo em tempos diferentes no curso da doença. 

(     ) Na rubéola, o exantema é maculopapular róseo descendente e dura de 3 a 5 dias. 

(   ) Escarlatina pode apresentar sinal de pastia (linha vermelha em região de prega, especialmente 

cotovelo). 
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A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V - F - F. 

b) F - V - F. 

c) F - V - V. 

d) V - F - V. 

 

20. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa correta em relação às normas e procedimentos para 

vacinação: 

a) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 3 meses, contemplando a limpeza 

de piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores 

de ar. 

b) Deve-se realizar a limpeza do equipamento preferencialmente na véspera de feriados ou ao final 

da jornada de trabalho. 

c) De um modo geral, as vacinas dos calendários de vacinação podem ser administradas 

simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta imunológica, exceto as vacinas 

pneumocócica conjugada 10 valente (pneumo 10) e meningocócica C (meningo C), que devem ser 

administradas com intervalo de 30 dias. 

d) São exemplos de vacinas administradas por via intramuscular (IM): vacina adsorvida difteria, 

tétano, pertussis, Haemophilus influenzae b (conjugada) e hepatite B (recombinante); vacina 

adsorvida difteria e tétano adulto; vacina hepatite B (recombinante); vacina pneumocócica 10 valente 

(conjugada) e vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada). 

 

21. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa correta em relação ao esquema de vacinação para o 

sarampo.  

a) A primeira dose da vacina Tríplice Viral - sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - deve ser 

administrada aos 15 meses de idade. 

b) Deve-se completar o esquema de vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola com a vacina 

tetra viral aos 4 anos de idade (corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose 

da vacina varicela). 

c) Para as crianças acima de 15 meses de idade não vacinadas, deve-se administrar a vacina tetra 

viral, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

d) A gestante não deve ser vacinada, para evitar a associação entre a vacinação e possíveis 

complicações da gestação, incluindo aborto espontâneo ou malformação congênita no recém nascido 

por outras causas não associadas à vacina. 

 

22. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa que contém os critérios laboratoriais para pré-diabetes. 

a) Glicose em jejum menor que 100 mg/dL; Glicose 2h após sobrecarga com 75 g de glicose menor 

que 140 mg/dL; HbA1c menor que 5,7%. 

b) Glicose em jejum igual ou maior que 140 mg/dL; Glicose 2h após sobrecarga com 75 g de glicose 

igual ou maior que 230 mg/dL; HbA1c igual ou maior que 7,5%. 

c) Glicose em jejum entre 100 e 126 mg/dL; Glicose 2h após sobrecarga com 75 g de glicose entre 140 

e 200 mg/dL; HbA1c entre 5,7 e 6,5%. 

d) Glicose em jejum entre 126 e 140mg/dL; Glicose 2h após sobrecarga com 75 g de glicose entre 200 

e 230 mg/dL; HbA1c entre 6,5 e 7,5%. 
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23. (FUNDATEC/2020) São indicações para rastreamento de Diabetes tipo 2 em indivíduos 

assintomáticos acima de 45 anos, EXCETO: 

a) Síndrome de ovários policísticos. 

b) História de doença cardiovascular. 

c) Sedentarismo. 

d) História de hipotireoidismo. 

 

24. (FUNDATEC/2020) No Brasil, a hipertensão arterial (HA) atinge 32,5% de indivíduos adultos e mais 

de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente por 50% das mortes por doença 

cardiovascular. Referente a isso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

(   ) A pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por PA sistólica (PAS) entre 121 e 139 e/ou 

PA diastólica (PAD) entre 81 e 89mmHg. 

(  ) A medição da PA em crianças é recomendada em toda avaliação clínica após os 3 anos de idade, 

pelo menos anualmente, como parte do atendimento pediátrico primário. 

(    ) O mecanismo mais comum da HA no idoso é o consumo excessivo de sal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V - F - F. 

b) F - V - V. 

c) V - V - F. 

d) F - F - V. 

 
25. (FUNDATEC/2020) O tratamento não medicamentoso da HA pode ser muito importante para o 
seu controle. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir: 
I. A relação entre sobrepeso e alteração da PA já pode ser observada a partir dos 8 anos de idade, 
estando o aumento de peso inversamente relacionado ao aumento de PA, tanto em adultos quanto 
em crianças. 
II. A ingestão de fibras não promove a diminuição de PA. 
III. O treinamento aeróbico é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção 
e o tratamento da HA. 
IV. O consumo excessivo de álcool associa-se com aumento na incidência de HA. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
26. (FUNDATEC/2020) A hipertensão, quando associada a determinadas condições clínicas, contribui 
com a ocorrência de doenças. Nesse sentido, é correto afirmar que: 
a) A associação de HA e Diabete Melito reduz o risco cardiovascular, sendo fator protetor. 
b) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a manifestação mais comum da lesão vascular causada pela 
HÁ. 
c) Na população de renais crônicos, a redução pressória não é eficaz para a redução do risco 
cardiovascular. 
d) No ataque isquêmico transitório, o déficit neurológico não é restabelecido nas primeiras 24h. 
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27. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa correta quanto às Infecções do Trato Urinário (ITU). 
a) A ITU baixa engloba a cistite, uretrite e pielonefrite. 
b) A pielonefrite é uma das condições mais graves. 
c) A cistite é a principal causa de disúria na mulher e a prostatite é uma doença não prevalente no 
homem. 
d) O principal agente bacteriano da cistite na mulher é o Enterobacter spp. 
 
28. (FUNDATEC/2020) De forma a selecionar a melhor opção terapêutica para o tratamento e 
prevenção de feridas, o conhecimento dos produtos disponíveis deve ser o mais completo possível, 
aliado ao conhecimento integral da fisiologia da cicatrização e a uma abordagem holística da pessoa 
portadora de ferida. Em relação a este tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 
ou F, se falsas. 
(     ) Os alginatos são indicados para feridas pouco exudativas e com presença de necrose seca, 
superficiais ou profundas, pois têm efeito bacteriostático, além de promover o desbridamento 
autolítico, o alívio da dor e ainda ter efeito hemostático pela indução da formação de protrombina. 
(   ) O carvão ativado tem efeito desodorizante porque adsorve à superfície as moléculas responsáveis 
pelo mau odor e, quando associado à prata, está indicado para feridas infetadas pelo efeito 
antimicrobiano da prata. 
28. (Residência Uni e Multi em Enfermagem/FUNDATEC/2020)  
(     ) Os hidrocolóides em contato com o exsudado da ferida formam um gel, de cor e odor 
característicos, que promovem o desbridamento autolítico, porém apresentam baixa capacidade de 
absorção do exsudado e, por serem oclusivos, constituem uma barreira mecânica à contaminação 
bacteriana, sendo indicados para feridas infetadas. 
(   ) Os hidrogéis são compostos essencialmente por água (70% a 90%) e promovem a hidratação dos 
tecidos, favorecendo o desbridamento autolítico, sendo indicados particularmente para feridas com 
necrose, podendo ser utilizados também em tecidos de granulação e epitelização. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V - V - F - F.   
b) F - V - F - V.  
c) V - F - V - F. 
d) F - F - V - V. 
 

29. (FUNDATEC/2020) Assinale a alternativa INCORRETA em relação às úlceras de pressão. 

a) As úlceras de pressão ocorrem por forças de pressão e deformação tecidular sobre proeminências 

ósseas com maior frequência nas regiões sacrococcígea, trocantérica, escapular, occipital, maleolar 

e nos calcâneos, não ocorrendo sobre tecidos moles. 

b) A pressão é o principal responsável pela isquemia e necrose dos tecidos, pela aplicação desta força 

perpendicular (pressão) exercida pelo peso do indivíduo contra uma superfície de apoio. 

c) O posicionamento terapêutico é considerado uma estratégia das mais eficazes no alívio da pressão 

de uma área do corpo, coadjuvando na prevenção de aparecimento de soluções de continuidade da 

pele, promovendo a recuperação de lesões já instaladas, bem como a prevenção de novas lesões. 

d) Avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão deverá incluir três passos essenciais: 

avaliação do risco através de uma escala validada, inspeção diária sistemática da integridade da pele 

e atuação precoce. 

 

30. (FUNDATEC/2020) Em relação à inserção de cateter urinário, assinale a alternativa correta. 

a) Recomenda-se utilizar cateter de maior calibre para favorecer a saída da urina e depósitos, 

evitando obstruções. 

b) Recomenda-se manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga. 
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c) Recomenda-se realizar irrigação do cateter rotineiramente para prevenir infeção do trato urinário. 

d) No contexto de cuidados não agudos, a utilização de técnica limpa (não estéril) para cateterismo é 

uma alternativa aceitável e mais prática para os pacientes crônicos que necessitam de cateterismo 

intermitente. 

 

31. (FUNDATEC/2020) Em relação aos cateteres periféricos, analise as assertivas abaixo, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(     ) Cateteres com menor calibre causam menos flebite mecânica (irritação da parede da veia pela 

cânula) e menos obstrução do fluxo sanguíneo dentro da veia. 

(   ) Um bom fluxo sanguíneo ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco 

de flebite química (irritação da parede da veia por produtos químicos), que pode ocorrer com 

administração de medicamentos irritantes ou vesicantes. 

(      ) As agulhas de aço podem ser utilizadas em todas as situações, incluindo medicamentos irritantes 

e vesicantes. 

(    ) Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as das superfícies dorsal e ventral 

dos membros superiores e membros inferiores. 

(   ) Em pacientes neonatais, além das superfícies dorsal e ventral dos membros superiores, podem 

ser incluídas as veias da cabeça, do pescoço e de membros inferiores. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V - V - F - F - V. 

b) F - F - F - V - V. 

c) F - V - V - V - F. 

d) V - F - V - F - F. 

 

32. (FUNDATEC/2020) Para a OMS, segurança do paciente corresponde à redução ao mínimo 

aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Em relação a este tema, 

analise as assertivas abaixo: 

I. Um cuidado inseguro expressa-se pelo aumento do risco de danos desnecessários ao paciente, que 

podem ter impacto negativo nos resultados do cuidado de saúde. 

II. Os erros podem ocorrer por se fazer a coisa errada (erro de omissão) ou por falhar em fazer a coisa 

certa (erro de ação) na fase de planejamento ou na fase de execução. 

III. Erros são, por definição, não intencionais, enquanto violações são atos intencionais, embora 

raramente maliciosas, que podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos. 

IV. Um exemplo de violação é a não adesão à higiene das mãos por profissionais de saúde. 

V. Os principais tipos de eventos adversos são: situações de erros de identificação de pacientes, falhas 

de comunicação, erros de medicação, erros em procedimentos cirúrgicos, infecções associadas ao 

cuidado e quedas dos pacientes. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

a) Apenas II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e V. 
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33. (FUNDATEC/2020) Incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, 

em dano desnecessário ao paciente. Relativo a este tema, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Incidente que não atingiu o paciente. 

2. Incidente sem dano. 

3. Incidente com dano (evento adverso). 

 

Coluna 2 

(    ) Uma unidade de sangue é conectada ao paciente de forma errada, mas o erro é detectado antes 

do início da transfusão. 

(    ) Uma unidade de sangue acabou sendo transfundida para o paciente, mas não houve reação. 

(    ) É feita infusão da unidade errada de sangue no paciente e este tem uma piora do quadro por 

reação hemolítica. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 2 - 1 - 3. 

b) 3 - 2 - 1. 

c) 1 - 2 - 3. 

d) 2 - 3 - 1. 

 

34. (FUNDATEC/2020) As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em 

instituições de saúde. Em relação a este tema, são considerados fatores de risco associados às quedas 

de pacientes, EXCETO: 

a) Mobilidade física prejudicada. 

b) Presença de doença aguda. 

c) Número inadequado de equipe de enfermagem. 

d) Barras de apoio no banheiro e no chuveiro. 

 

35. (FUNDATEC/2020) Atualmente, o câncer é um dos problemas de saúde pública mais complexos 

que o sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada sua magnitude epidemiológica, social e econômica. 

Em relação a este tema, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(  ) Cerca de 40% das mortes por câncer poderia ser evitada. 

(  ) As causas externas, como substâncias químicas, irradiação, microrganismos e fatores 

comportamentais constituem os fatores de risco ambientais. 

(  ) Não é possível modificar o risco de uma pessoa desenvolver câncer. 

( ) A idade não interfere como fator cumulativo no tempo em relação à exposição aos fatores de risco. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V - F - F - V.   

b) F - F - V - V.  

c) V - V - F - F. 

d) F - V - V - F. 
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36. (FUNDATEC/2020) A quimioterapia é a forma de tratamento sistêmico do câncer que usa 

medicamentos denominados “quimioterápicos” (ou antineoplásicos) administrados em intervalos 

regulares, que variam de acordo com os esquemas terapêuticos. Relativo às finalidades da 

quimioterapia, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Quimioterapia prévia, neoadjuvante ou citorredutora. 

2. Quimioterapia adjuvante ou profilática. 

3. Quimioterapia curativa. 

4. Quimioterapia para controle temporário de doença. 

5. Quimioterapia paliativa. 

 

Coluna 2 

(  ) Indicada para a redução de tumores locais e regionalmente avançados que, no momento, são 

irressecáveis ou não. Tem a finalidade de tornar os tumores ressecáveis ou de melhorar o prognóstico 

do paciente. 

(   ) Indicada após o tratamento cirúrgico curativo, quando o paciente não apresenta qualquer 

evidência de neoplasia maligna detectável por exame físico e exames complementares. 

( ) Indicada para o tratamento de tumores sólidos, avançados ou recidivados, ou neoplasias 

hematopoéticas de evolução crônica. Permite longa sobrevida (meses ou anos), mas sem 

possibilidade de cura; sendo, porém, possível obter-se o aumento da sobrevida global do doente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 1 - 2 - 4 - 5 - 3.   

b) 2 - 1 - 3 - 5 - 4.  

c) 4 - 3 - 5 - 1 - 2. 

d) 5 - 4 - 2 - 3 - 1. 

 

37. (FUNDATEC/2020) As ações de controle do câncer não se restringem à prevenção, à detecção 

precoce, ao diagnóstico ou ao tratamento, mas envolvem também os cuidados paliativos. Assinale a 

alternativa INCORRETA em relação aos cuidados paliativos. 

a) O cuidado paliativo não se baseia em protocolos, mas em princípios. 

b) Não se fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. 

c) Não se fala em impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento modificador 

da doença, afastando dessa forma a ideia de “não ter mais nada a fazer”. 

d) A família é lembrada, portanto, assistida, até a morte do paciente, mas não no pós morte e no 

período do luto. 

 

38. (FUNDATEC/2020) Quanto à Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA), a avaliação rápida de 

elementos considerados preditores de gravidade pode contribuir na decisão sobre a melhor conduta 

a seguir. Nesse sentido, são elementos preditores: 

1. História pregressa de SAA grave, altos níveis de alcoolemia, sem sintomatologia de intoxicação. 

2. Idade não avançada e uso concomitante de outras substâncias depressoras do Sistema Nervoso 

Central (SNC). 

3. Alcoolemia alta e idade avançada. 

4. Alcoolemia baixa e história pregressa de SAA leve. 
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O resultado da somatória dos números correspondentes às alternativas corretas é: 

a) 6. 

b) 5. 

c) 4. 

d) 3. 

 

39. (FUNDATEC/2020) Na maioria das vezes, o profissional tem dificuldades em abordar a família, ou 

o faz de forma parcial, identificando-a por meio de representantes de forma muito genérica, sem 

sistematização, ou, ainda, analisando-a apenas no contexto das políticas sociais. Relativo as 

ferramentas para abordagem familiar, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. A.P.G.A.R. familiar - Adaptation (adaptação); Partnership (participação); Growth (crescimento); 

Affection (afeição); Resolve (resolução). 

2. P.R.A.C.T.I.C.E. - Presenting problem (problema apresentado); Roles and structure (papéis e 

estrutura); Affect (afeto); Communication (comunicação); Time of life cycle (fase do ciclo de vida); 

Illness in family (doença na família); Coping with stress (enfrentamento do estresse); Ecology (meio 

ambiente, rede de apoio). 

3. Genograma. 

4. Ecomapa. 

 

Coluna 2 

(   ) Funciona como uma diretriz para a avaliação do funcionamento das famílias, sendo que o 

instrumento é focado no problema, permitindo a aproximação esquematizada para trabalhar com as 

famílias. 

(   ) Consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com os outros sistemas 

sociais, das relações entre a família e a comunidade, ajudando a avaliar os apoios, os suportes 

disponíveis, sua utilização pela família e pode apontar a presença de recursos, sendo o retrato de um 

determinado momento da vida dos membros da família, portanto, dinâmico. 

(  ) Mostra graficamente, a estrutura e o padrão de repetição das relações familiares, as repetições 

de padrões de doenças, o relacionamento e os conflitos resultantes do adoecer, reunindo 

informações sobre a doença da pessoa identificada, as doenças e os transtornos familiares, a rede de 

apoio psicossocial, os antecedentes genéticos, as causas da morte de pessoas da família, além dos 

aspectos psicossociais. 

(   ) Instrumento de avaliação destinado a refletir a satisfação de cada membro da família, sendo que, 

a partir de um questionário predeterminado, as famílias são classificadas como funcionais e 

moderadamente/gravemente disfuncionais. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 2 - 4 - 3 - 1.    

b) 1 - 2 - 4 - 3.    

c) 3 - 1 - 2 - 4.    

d) 4 - 3 - 1 - 2. 
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Residência SMS - RJ 

Enfermagem Saúde da Família e Comunidade 
 

Considerar o seguinte texto, para responder a próxima questão. 

A unidade de Saúde da Família Beija-Flor está localizada no bairro Floresta. De acordo com o último 

censo do IBGE, a população desta localidade corresponde a 16.535 pessoas, cobertas por cinco 

equipes de Saúde da Família. O bairro conta com duas escolas e três creches, transporte público e 

alternativo; a renda média das famílias é de dois salários mínimos. Uma das microáreas da equipe 

Pardal situa-se próximo ao rio Flores, que, ao longo dos anos, tornou-se poluído pelo despejo de 

esgoto sem tratamento, e onde se concentra região mais empobrecida do bairro. Neste local, há 

famílias morando em casas de material reaproveitável e em cômodos sem janela ou sem piso. Maria 

(40a), José (43a), Guilherme (18a), Juliana (16a), Lucas (13a), Anita (3a) e Ludmila (4 dias) compõem 

uma das famílias da profissional, responsável por essa microárea. Maria e José estão juntos desde a 

adolescência. Maria tornou-se diabética insulinodependente após a gestação de Lucas. Guilherme, 

seu filho mais velho, foi pai aos 15 anos de idade. Guilherme e Juliana são pais de Anita (que está na 

creche Jardim Feliz) e da recém-nascida Ludmila. 

 

1. (Residência SMS-RJ/2020)  Durante a consulta de enfermagem para acolhimento mãe-pai-bebê foi 

registrada a ansiedade do casal frente à possibilidade de uma nova gestação. Juliana e Guilherme 

manifestaram o desejo em realizar a laqueadura. Sobre o planejamento sexual e reprodutivo, a 

enfermeira deverá: 

a) indicar o DIU como a melhor opção para o momento. 

b) desestimular a realização de laqueadura tubária e vasectomia pelo casal. 

c) orientar sobre os direitos sexuais e reprodutivos e apoiar a escolha do método. 

d) estimular o aleitamento materno e o coito interrompido como métodos comportamentais. 

 

2. (Residência SMS-RJ/2020)  Na rotina de rastreamentos do pré-natal, toda gestante deve ser 

submetida à dosagem de glicose no sangue, no início do acompanhamento. Em uma consulta de pré-

natal, o profissional enfermeiro identificou que o resultado da glicose em jejum da gestante obesa, 

solicitado na primeira consulta, resultou no seguinte valor: 120 mg/dL. A conduta adequada, de 

acordo com o protocolo de enfermagem no Município do Rio de Janeiro, é rastreio: 

a) positivo; deve-se solicitar hemoglobina glicada. 

b) positivo; deve-se solicitar o teste de tolerância à glicose. 

c) negativo; deve-se prescrever hipoglicemiante oral para uso durante a gestação. 

d) negativo; deve-se solicitar teste de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana da gestação. 

 

3. (Residência SMS-RJ/2020)  Muitos homens não sabem, mas é seu direito participar de todo o 

processo do pré-natal, parto e puerpério, bem como na decisão e planejamento de ter filhos. O 

profissional de saúde deve estar atento para oportunizar e valorizar a participação do pai. Neste 

sentido, o protocolo de enfermagem do Município do Rio de Janeiro apresenta orientações que 

devem ser fornecidas para o pai durante o acompanhamento do primeiro trimestre da gestação. 

Dentre estas, podese citar como exemplo a orientação quanto: 

a) à anticoncepção no puerpério. 

b) à participação do homem na comunidade. 

c) às novas rotinas e afazeres do lar com a chegada do bebê. 

d) ao uso de bebidas, álcool e drogas, bem como oferta de testes rápidos: HIV, sífilis, hepatite B e C. 
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4. (Residência SMS-RJ/2020)  Durante o acompanhamento do pré-natal na atenção primária, o 
enfermeiro deve estar atento aos sinais de alerta que podem representar riscos e desfechos 
desfavoráveis à gestante e ao feto. Para uma gestante no último trimestre apresentando cefaleia, 
escotomas, epigastralgia e edema excessivo, a adequada interpretação e conduta, de acordo com o 
protocolo de enfermagem do Município do Rio de Janeiro, é que se trata de um sinal: 
a) de alerta, podendo sugerir pré-eclâmpsia; a gestante deve ser submetida a aferição da pressão 
arterial e encaminhamento para avaliação médica. 
b) de anormalidade, podendo indicar infecção; a gestante deverá ser encaminhada ao nível terciário 
pelo sistema de regulação. 
c) de alerta sugestivo de patologias gástricas; a gestante deve ser referenciada ao especialista. 
d) normal, entretanto a gestante deve ter monitorados os seus sinais vitais por, pelo menos, 12h. 
 
5. (Residência SMS-RJ/2020)  A creche Jardim Feliz suspendeu suas atividades há dois dias, em 
virtude de sete crianças, da mesma turma, apresentarem quadro de diarreia aguda na última semana. 
A equipe de Saúde da Família iniciou a coleta de informações sobre os casos. A organização deste 
processo se dá por meio de: 
a) solicitação e realização de exames laboratoriais nas crianças e trabalhadores. 
b) análise da água e da comida ingerida pelas crianças na creche. 
c) visita domiciliar a casa das crianças que estão com diarreia. 
d) preenchimento da ficha de investigação epidemiológica. 
 
6. (Residência SMS-RJ/2020)  A enfermeira Judite soube que, entre as crianças com diarreia, estava 
Anita e que Juliana chegou da maternidade ontem. Entre as orientações dadas pela enfermeira à 
família durante a visita domiciliar, estão: 
a) aumento da ingesta hídrica e oferta de soro de reidratação oral, reconhecimento de sinais de alerta 
de desidratação, o agendamento do acolhimento mãe-pai-bebê na unidade de saúde, atenção para 
sinais de alerta no recém-nascido e puérpera. 
b) notificação do caso, realização de exame de fezes e urina, ingestão apenas de alimentos cozidos, 
aleitamento materno exclusivo, agendamento do BCG e teste do pezinho, uso do preservativo e 
licença paternidade. 
c) tratamento para parasitose intestinal, oferecer soro de reidratação oral, amamentação em livre 
demanda, higiene do coto umbilical e encaminhamento para planejamento familiar na unidade de 
saúde. 
d) ingesta de água filtrada ou fervida, lavagem das mãos antes e após ir ao banheiro, suplementação 
de ferro, verificação da caderneta de vacinação, agendamento de acolhimento mãe-bebê. 
 
7. (Residência SMS-RJ/2020)  Lucia traz seu neto Erick, de cinco meses de vida, para um atendimento 
de demanda espontânea, em uma clínica da família. A avó refere para enfermeira Areta que o bebê 
está com cólica há três dias. A profissional identifica que Erick não está em aleitamento materno 
exclusivo, pois a mãe retornou ao trabalho. Ao exame físico, não se verifica distensão abdominal, nem 
choro persistente. O planejamento de enfermagem para essa situação é: 
a) prescrever o laxante de que o lactente está habituado a fazer uso. 
b) orientar que é obrigatório fazer o aleitamento materno exclusivo, ensinando a Marilene como a 
filha pode armazenar o leite. 
c) orientar quanto a diluição e preparo do leite e quanto à observação da frequência e consistência 
das evacuações. 
d) encaminhar o lactente e a avó para o banco de leite e orientar sobre a observação da frequência e 

consistência das evacuações. 
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8. (Residência SMS-RJ/2020)  O atendimento à demanda espontânea deve ser realizado em todos os 
pontos de atenção à saúde, inclusive nas unidades de Atenção Primária. A estratificação de risco e a 
avaliação de vulnerabilidades orientarão não só o tipo da oferta de cuidado necessário, como 
também o tempo em que isso deve ocorrer. Em uma manhã de atendimento, a enfermeira residente 
de uma equipe, após ouvir as queixas dos usuários presentes, dentre os listados, convoca para 
atendimento, primeiramente uma: 
a) idosa, com 67 anos. 
b) mulher em idade fértil, para orientação de planejamento reprodutivo. 
c) criança desnutrida, que não é trazida às consultas de puericultura há oito meses. 
d) gestante que faltou na última consulta e veio à unidade tentar encaixe para atendimento. 
 
9. (Residência SMS-RJ/2020)  Manter a estabilidade de temperatura das vacinas no armazenamento 
é uma etapa importante para assegurar a qualidade do produto. Considerando a análise do quadro 
extraído de um mapa de controle de temperatura da câmara fria, em uma sala de vacinação, é correto 
fazer a seguinte afirmação:  
 

Especificação da 
Temperatura 

1º dia 2º dia 

Manhã 

Mínima +3,4°C +5,6°C 

Máxima +3,8°C +6,2°C 

Momento +3,2°C +7,0°C 

Tarde 

Mínima +4,4°C +7,8°C 

Máxima +5,1°C +8,8°C 

Momento +4,0°C +8,9°C 

 
a) em todos os registros analisados constam temperaturas dentro da faixa adequada para 
conservação no nível local. 
b) no segundo dia, há registro de temperatura abaixo do limite inferior, indicando possível falha de 
energia elétrica. 
c) no segundo dia, há registro de temperatura acima do limite superior preconizado para o 
armazenamento e conservação ideal dos imunobiológicos. 
d) no primeiro dia, há registro de temperatura abaixo do limite inferior, indicando a possibilidade de 
congelamento dos imunobiológicos armazenados nas primeiras prateleiras. 
 
10. (Residência SMS-RJ/2020)  Reconhecendo as iniquidades sociais e de saúde em quase todos os 
países, a Organização Mundial de Saúde adotou um conjunto de princípios para construir a base da 
atenção primária dos serviços de saúde. Uma das propostas, anunciadas por Barbara Starfield (2002), 
é que os sistemas de atenção à saúde devem ser: 
a) hegemônicos, organizando-se por meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados 
entre si e permitindo cuidado integral e individual em cada ponto de atenção. 
b) centrados nas pessoas, permitindo que os cidadãos influenciem os serviços de saúde e assumam a 
responsabilidade sobre sua própria saúde. 
c) direcionados para cura e reabilitação das doenças ou condições estabelecidas para as populações, 
de acordo com sua especificidade. 
d) universais, de modo que garantam a equidade por território adscrito e promovam a instituição de 

colegiado gestor. 
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11. (Residência SMS-RJ/2020)  Uma equipe de saúde da família identificou um caso de transtorno 

mental grave em seu território e, prontamente, buscou ajuda dos profissionais do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). Em um encontro de matriciamento, os profissionais concordaram na 

elaboração do Projeto Terapêutico Singular, que para ser sistematizado possui quatro momentos, a 

saber: 

a) diagnóstico e análise; definição de ações e metas; divisão de responsabilidades e reavaliação. 

b) coleta de dados; prescrições por categorias; estratégias para implementação e avaliação do estado 

geral. 

c) aplicação de instrumentos e testes; planejamento de matriciamentos; reavaliação e programação 

de interconsultas. 

d) levantamento de informações sobre o caso; prescrições de cuidados por categorias; registro de 

implementações e monitoramento contínuo. 

 

12. (Residência SMS-RJ/2020)   

(Compositores: Arlindo Domingos Da Cruz Filho/Seu Jorge/Jose Franco Lattari/Sombrinha) 

Está na luta, no corre-corre, no dia a dia 

Marmita é fria mas se precisa ir trabalhar 

Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã 

Patrão reclama e manda embora quem atrasar 

(...) 

E sem dinheiro vai dar um jeito 

Vai pro serviço 

É compromisso, vai ter problema se ele faltar 

Salário é pouco, não dá pra nada 

Desempregado também não dá 

E desse jeito a vida segue sem melhorar 

(...) 

O trabalho é um dos determinantes da saúde e do bem-estar do(a) trabalhador(a) e de sua família. A 

música “Trabalhador” reflete o cotidiano do trabalhador(a) brasileiro(a). Diariamente, as unidades de 

atenção básica recebem trabalhadores em busca de atendimento. São considerados momentos 

importantes para abordagem individual ao trabalhador/à trabalhadora: 

a) o acolhimento e a consulta clínica. 

b) o mapeamento e cadastramento da família. 

c) a consulta de enfermagem e a clínica ampliada. 

d) a visita domiciliar e o projeto de saúde do território. 

 

13. (Residência SMS-RJ/2020)  Daniele, com 13 anos de idade, comparece ao acolhimento da clínica 

da família e solicita um atendimento por demanda espontânea. Ao entrar no consultório, conta para 

o enfermeiro que está com “algum problema na vagina”. Ao ser questionada sobre os sintomas, 

informa que está com “machucados na vagina” e com “caroços doloridos da virilha”. Ao exame físico, 

o enfermeiro identifica presença de úlcera genital e aumento de linfonodos inguinais, que constituem 

sinais característicos de: 

a) infecção por clamídia.    

b) tricomoníase.    

c) gonorreia.   

d) sífilis. 
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14. (Residência SMS-RJ/2020)  Grande parte da população entra em contato com o agente 

transmissor da tuberculose e se infecta ao longo da vida. A disseminação da infecção pelo 

Mycobacterium tuberculosis para locais não pulmonares do corpo é corretamente denominada como 

tuberculose: 

a) miliar. 

b) bacilífera. 

c) multirresistente. 

d) bacilo álcool-acidorresistente. 

 

15. (Residência SMS-RJ/2020)  No Brasil, persiste como importante e desafiador problema para a 

saúde da população, a tuberculose, sobre a qual é correto afirmar que: 

a) empiema pleural tuberculoso é a forma mais comum de TB extrapulmonar em pessoas não 

infectadas pelo HIV; ocorre mais em jovens e cursa com dor torácica do tipo pleurítica; a tríade 

astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em 70% dos pacientes. 

b) fatores que contribuem para a manutenção e propagação da doença tuberculose são: urbanização 

crescente e desordenada; desigualdade na distribuição de renda; moradias precárias e superlotação; 

insegurança alimentar; baixa escolaridade. 

c) uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, e 

não a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, tampouco a que contém 

somente saliva; o volume ideal é de 30 mL a 40 mL. 

d) hepatotoxicidade apresenta-se como uma reação adversa menor aos fármacos do esquema básico 

e deve ser manejada na Atenção Primária. 

 

16. (Residência SMS-RJ/2020)  A política brasileira de enfrentamento ao HIV/aids reconhece que 

nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções e que diferentes 

fatores de risco de exposição, transmissão e infecção atuam em diferentes condições sociais, 

econômicas, culturais e políticas. A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) consiste no uso de 

antirretrovirais (ARV) para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV e faz parte das estratégias 

de prevenção combinada do HIV. São segmentos populacionais prioritários para oferta do PrEP: 

a) pessoas trans, pessoas com diagnóstico de HIV, gays e outros homens que fazem sexo com homens, 

parcerias sorodiscordantes para o HIV. 

b) gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, parcerias 

sorodiscordantes para o HIV. 

c) pessoas com diagnóstico de HIV, gays e outros homens que fazem sexo com homens e profissionais 

de saúde. 

d) profissionais de saúde, parcerias sorodiscordantes para o HIV, pessoas privadas de liberdade e 

pessoas trans. 

 

17. (Residência SMS-RJ/2020)  Em uma consulta para acompanhamento 

de hipertensão arterial, durante o exame físico, Angela Maria, com 59 

anos de idade, sente dor na panturrilha, quando submetida ao movimento 

dorsiflexão passiva do pé. A queixa tem relação com: 

a) sinal de Levine. 

b) sinal de Murphy. 

c) sinal de Babisnk. 

d) sinal de Homans. 
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18. (Residência SMS-RJ/2020)  A farmacocinética estuda como os medicamentos entram no corpo, 
atingem seus locais de ação, são metabolizados e excretados. Sobre a absorção, é correto afirmar 
que: 
a) um medicamento que entra em contato com uma superfície de grande área é pouco absorvido. 
b) como os medicamentos administrados via oral atravessam o trato gastrointestinal, a velocidade 
de absorção geralmente é rápida. 
c) os medicamentos ácidos atravessam rapidamente a mucosa gástrica e os mais básicos não são 
absorvidos até alcançar o intestino delgado. 
d) como a membrana celular possui camada lipídica, os medicamentos altamente hidrossolúveis, 
atravessam facilmente essa membrana e são absorvidos mais rapidamente. 
 
19. (Residência SMS-RJ/2020)  A pele normalmente não apresenta lesões, exceto sardas comuns ou 
alterações associadas ao envelhecimento. A lesão primária caracterizada por elevação palpável, 
circunscrita e sólida na pele, menor que 1 centímetro denomina-se: 
a) pápula.   
b) mácula. 
c) nódulo. 
d) vergão. 
 
20. (Residência SMS-RJ/2020)  Para o diagnóstico de enfermagem edema postural de membros 
inferiores em pacientes hipertensos, uma intervenção apropriada é: 
a) realizar visita domiciliar. 
b) orientar o uso de meias compressivas. 
c) orientar repouso com a cabeceira elevada. 
d) alterar os medicamentos anti-hipertensivos prescritos. 
 
21. (Residência SMS-RJ/2020)  Nos casos de doença de Crohn grave, uma intervenção possível é a 
ileostomia, um procedimento de criação de um estoma que permite a comunicação entre o exterior 
e: 
a) a bexiga.   
b) o iliopsoas.  
c) o intestino delgado. 
d) o intestino grosso. 
 
22. (Residência SMS-RJ/2020)  O diabetes melito abrange um grupo de doenças metabólicas, 
caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue e pode provocar graves problemas de saúde. 
Uma complicação macrovascular, que pode ser provocada pelo diabetes, é: 
a) neuropatia.   
b) doença renal. 
c) doença ocular. 
d) infarto agudo do miocárdio. 
 
23. (Residência SMS-RJ/2020)  O hipotireoidismo resulta de níveis diminuídos de hormônio 
tireoidiano. No Brasil, particularmente, há elevada prevalência entre mulheres e idosos. Em 
atendimento à mulher adulta com diagnóstico de hipotireoidismo, durante a consulta de 
enfermagem, a enfermeira da equipe de saúde da família deverá atentar aos seguintes sinais e/ou 
sintomas para suspeição de agravamento da doença (hipotireoidismo grave) e estabelecer o 
diagnóstico de enfermagem: 
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a) dor e edema na região anterior do pescoço, febre, disfagia e disfonia, faringite ou dor na faringe. 
b) febre alta, taquicardia extrema (mais de 130 bpm), perda de peso, diarreia e dor abdominal, 
alteração do estado neurológico ou mental. 
c) múltiplos nódulos, hipersensibilidade leve, bócio difuso com superfície irregular, fadiga, lentidão, 
palidez da pele, constipação intestinal e aumento da sensibilidade ao frio. 
d) temperatura e frequência do pulso subnormais, ganho de peso sem aumento concomitante no 

consumo de alimentos, respostas emocionais reprimidas, processos mentais embotados e apatia. 

 

24. (Residência SMS-RJ/2020)  A hipertensão arterial é uma doença crônica que possui tratamento 

farmacológico e não farmacológico; as orientações para mudança de hábitos e adesão à prescrição 

medicamentosa são assuntos frequentes nas consultas de enfermagem para pacientes nesta 

condição. São medicamentos de primeira linha utilizados para a terapia farmacológica da hipertensão 

arterial: 

a) betabloqueadores ou diuréticos. 

b) vasodilatadores e benzodiazepinas. 

c) alfabloqueadores e anti-inflamatórios. 

d) bloqueadores de receptor AT e analgésicos reguladores. 

 

25. (Residência SMS-RJ/2020)  Em uma consulta de enfermagem, o profissional identificou os 

seguintes fatores: estase venosa, lesão endotelial e alteração da coagulação, sinais que estão 

relacionados à causa da trombose venosa e são conhecidos como tríade de: 

a) Beck 

b) Virchow 

c) Cushing 

d) Montgomery 

 

26. (Residência SMS-RJ/2020)  A preocupação com a segurança do paciente levou vários países a 

desenvolver políticas para melhorar o cuidado aos pacientes nos serviços de saúde. Em 2013, no 

Brasil, foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Para alcançar o objetivo de 

qualificação do cuidado em saúde nos serviços, é necessária a criação da cultura de segurança, que 

pode ser definida como: 

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

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

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 

b) elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente, 

bem como, de campanhas de comunicação social sobre segurança do paciente, voltada aos 

profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade. 

c) inclusão, nos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, indicadores e 

padrões de conformidade relativos à segurança do paciente, assim como, de vigilância e 

monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com garantia de retorno às unidades 

notificantes. 

d) processo pelo qual todos os trabalhadores assumem responsabilidade pela sua própria segurança, 

pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares, bem como, pela promoção do aprendizado 

organizacional através da identificação, notificação e resolução dos problemas relacionados à 

segurança. 
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27. (Residência SMS-RJ/2020)  A Política Nacional de Segurança do Paciente pretende promover e 

apoiar a implementação de inciativas voltadas à segurança do paciente nas diferentes áreas da 

atenção, organização e gestão de serviços de saúde. Para tanto, prevê: 

a) a elaboração de procedimentos operacionais padrões para toda a rede hospitalar. 

b) a implantação da gestão de risco e dos Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos 

de saúde. 

c) ações de controle e fiscalização dos erros de profissionais de saúde, nas unidades de saúde em 

todos os níveis de atenção. 

d) a implantação de políticas assistenciais que preconizem a melhoria do cuidado e da vigilância nos 

territórios com modelos de saúde da família. 
 

28. (Residência SMS-RJ/2020)  Homem, com 25 anos de idade, chegou à unidade de Saúde da Família 
com dor abdominal moderada, diarreia e vômitos persistentes, sinais de desidratação moderada. Ao 
passar pelo acolhimento foi classificado pela enfermeira como: 

a) azul.    
b) verde.  
c) amarelo. 
d) vermelho. 
 

29. (Residência SMS-RJ/2020)  No manejo de uma emergência ou urgência hipertensiva em uma 
unidade de atenção primária, de acordo com o protocolo de enfermagem, é correto afirmar que no 
caso de: 
a) urgência hipertensiva, deve-se agendar consulta médica em até 72h. 
b) emergência hipertensiva, deve-se orientar o usuário ao automonitoramento. 
c) urgência hipertensiva, o enfermeiro deverá iniciar tratamento medicamentoso imediatamente. 
d) não haver um médico disponível imediatamente, o enfermeiro pode utilizar o captopril 25mg, via 
oral. 
 
30. (Residência SMS-RJ/2020)  No manejo clínico do câncer, estão disponíveis diversas terapêuticas, 
como exemplo: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hipertermia. O enfermeiro deve estar 
preparado para o manejo do comprometimento da pele associado à radiação. Neste sentido, a 
conduta a ser adotada nos casos de descamação úmida da pele é utilizar: 
a) curativo compressivo com esparadrapo e troca diária. 
b) cremes antifúngicos com interrupção temporária das sessões. 
c) curativo oclusivo, para promover a vedação térmica e a formação de crosta. 
d) cremes de calêndula e algumas formulações de ácido hialurônico; não é indicado romper bolhas, 
caso tenham se formado. 
 
31. (Residência SMS-RJ/2020)  A não garantia do sigilo e a preocupação com o respeito à 
confidencialidade das informações fornecidas aos profissionais pelos usuários e por seus familiares 
têm sido um problema (bio)ético relatado no âmbito da ESF. A educação permanente sobre (bio)ética 
e o conhecimento do Código de Ética dos profissionais são ferramentas importantes para reduzir os 
danos nas relações entre usuário-profissional e profissional-profissional. Nesse sentido, no cotidiano 
do processo de trabalho da equipe, cabe à enfermeira: 
a) registrar em prontuário eletrônico a consulta de enfermagem de forma clara e objetiva. 
b) promover a discussão de situações geradoras de injúria, calúnia ou difamação. 
c) divulgar imagens da prestação de cuidados aos usuários nas mídias sociais. 
d) revelar situações relativas ao usuário e/ou familiares após o falecimento. 
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32. (Residência SMS-RJ/2020)  O código de ética do profissional da enfermagem descreve o processo 
de caracterização das infrações éticas e disciplinares, assim como da aplicação das respectivas 
penalidades. Segundo esse documento, a penalidade de cassação do direito ao exercício profissional: 
a) implica perda do direito ao exercício da profissão por um período de até 30 anos, sendo de 
responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem e tendo como instância superior a Assembleia 
de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. 
b) estipula que o profissional terá sua carteira retirada no ato da notificação da infração, 
posteriormente analisada pelo Conselho Regional de Enfermagem, cujo profissional possui inscrição. 
c) deve ser registrada no prontuário do infrator e consiste na proibição do exercício profissional por 
um período de até 90 dias. 
d) é a perda irrevogável do direito ao exercício da profissão, sendo analisada pelo Conselho Federal 

de Enfermagem. 

 

33. (Residência SMS-RJ/2020)  O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve 

basear-se em características relativas ao serviço de saúde, ao serviço de enfermagem e ao grau de 

dependência em relação a equipe de enfermagem pelo paciente. Na Atenção Primária à Saúde, o 

cálculo deverá respeitar, entre outros critérios, aqueles relativos ao cuidado direto e indireto. Nesse 

caso, são critérios para cálculo do quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

respectivamente: 

a) visita domiciliar e organização/controle do ambiente e de materiais estéreis. 

b) controle de imunização/vacinação e controle de materiais em consignação. 

c) controle de infecção e montagem dos materiais de assistência ventilatória. 

d) consulta de enfermagem e atendimento a demanda espontânea. 

 

34. (Residência SMS-RJ/2020) A implementação efetiva do processo de enfermagem resulta na 

melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e estimula a construção de conhecimentos científicos 

com base na melhor prática clínica. A etapa que determina se os objetivos foram alcançados e os 

resultados obtidos é definida como: 

a) avaliação. 

b) diagnóstico. 

c) planejamento. 

d) implementação. 

 

Considerar texto abaixo para responder às questões de números 35 e 36. 

Homem, com 27 anos de idade, negro, casado, pai de um menino de 5 anos de idade, cuja esposa se 

encontra com 28 semanas de gestação. Trabalhador da construção civil, atualmente contratado por 

empreiteira para trabalhar nas obras da Avenida Brasil. Reside com a família em quitinete, alugado, 

na Rocinha. A casa possui uma janela na sala, um basculante na cozinha e apenas uma porta que 

serve para entrada e saída do domicílio situado em um beco. Nas horas de lazer, frequenta o bar do 

Cosme, em Inhaúma. Ingere cerca de 10 litros de cerveja nos finais de semana e, eventualmente, faz 

uso de maconha. Há dois meses, conheceu uma mulher no bar e vem se relacionando sexualmente 

com ela; justifica a relação por não sentir desejo pela esposa no período gestacional. Compareceu à 

clínica da família para atendimento por demanda espontânea por ter faltado ao trabalho. Queixa-se 

de tosse seca persistente, falta de ar em alguns momentos, cansaço e emagrecimento acentuado com 

início há um mês. Refere demora em buscar a clínica por medo do diagnóstico. 
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35. (Residência SMS-RJ/2020)  Na consulta de enfermagem, considerando os problemas de 

enfermagem levantados, a enfermeira da equipe de Saúde da Família estabeleceu como diagnósticos 

prioritários, para a primeira consulta: 

a) autocuidado inadequado, estado imunológico comprometido e risco para violência doméstica. 

b) uso de álcool e outras drogas, controle do regime terapêutico adequado em gestante de risco/sífilis 

e gravidez indesejada. 

c) controle do regime terapêutico adequado de tuberculose, ingestão alimentar alterada e 

relacionamento familiar conflituoso. 

d) respiração alterada em suspeito de tuberculose, atividade sexual insatisfatória e ansiedade frente 

a coleta e resultado de exames. 

 

36. (Residência SMS-RJ/2020)  Após a realização do diagnóstico de enfermagem, a enfermeira 

estabeleceu como intervenções de enfermagem a serem implementadas pelo usuário: 

a) praticar atividades físicas, realizar higiene corporal diariamente, fazer uso da medicação 

antirretroviral e participar de grupos da Unidade de Saúde ou da comunidade. 

b) beber 2 litros de água por dia, manter as janelas da casa abertas, usar preservativo em todas as 

relações sexuais e retornar em dias e horários agendados. 

c) usar preservativo em todas as relações sexuais, comparecer diariamente à clínica da família para 

uso de medicamentos, controle da PA e hidratação. 

d) continuar o uso da medicação conforme prescrito, observar a cor da urina e comer em pequena 

quantidade várias vezes ao dia. 
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Residência Multiprofissional/UFRJ/2020 
 

1. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Segundo o Caderno de Atenção Básica 13 - Controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, as nomenclaturas citopatológicas e 
histopatológicas para o diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências, o exame de 
Papanicolau com resultado “Classe V” corresponde à: 
a) Exame normal.   
b) Carcinoma invasor.  
c) Adenocarcinoma in situ. 
d) Alterações benignas. 
  

2. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O câncer de mama é provavelmente o mais temido 
pelas mulheres, devido à sua alta frequência e, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam 
a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. São definidos como grupos populacionais 
com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama mulheres que: 
a) Têm história familiar de câncer de mama masculino. 
b) Tiveram a menarca precoce. 
c) Tiveram a menopausa tardia. 
d) Nunca tiveram filhos. 
 

3. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O acompanhamento pré-natal deve ser periódico e 
contínuo para todas as gestantes, para assegurar seu seguimento durante toda a gestação. Assinale 
a alternativa que indica os intervalos preestabelecidos entre as consultas: 
a) Mensalmente, da 12ª até a 28ª semana; quinzenalmente, da 28ª até a 35ª semana; semanalmente, 
da 36ª até o termo. 
b) Mensalmente, até a 28ª semana; quinzenalmente, da 28ª até a 36ª semana; semanalmente, no 
termo. 
c) Mensalmente, da 12º até a 24ª semana; quinzenalmente, da 25ª até a 36ª semana; semanalmente, 
no termo. 
d) Mensalmente, até a 24ª semana; quinzenalmente, da 27ª até a 36ª semana; semanalmente, da 
34ª até o termo. 
 

4. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A pré-eclâmpsia é classificada em leve ou grave, de 
acordo com o grau de comprometimento. Considera-se grave quando presente um ou mais dos 
seguintes critérios: 
a) Pressão arterial diastólica igual/maior que 110mmHg; Proteinúria igual/maior que 2,0g em 24 
horas ou 2+ em fita urinária; Oligúria (menor que 500ml/dia, ou 25ml/hora), entre outros. 
b) Pressão arterial diastólica igual/maior que 90mmHg; Proteinúria igual/maior que 2,0g em 24 horas 
ou 2+ em fita urinária; Oligúria (menor que 500ml/dia, ou 25ml/hora), entre outros. 
c) Na presença de um aumento de 20mmHg na sistólica ou 15mmHg na diastólica, deve-se fazer 
medidas de pressão e consultas mais frequentes, entre outros. 
d) Pressão arterial diastólica igual/maior que 110mmHg; Sinais de cefaleia; Dor no hipocôndrio 

esquerdo, entre outros. 
 

5. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O principal fator de risco para placenta prévia é: 
a) Miomectomia e curetagem. 
b) Cicatriz uterina anterior /cesariana anterior. 
c) Tabagismo e obesidade. 
d) Multiparidade e idade materna avançada. 
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6. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Descolamento prematuro de placenta (DPP) é a 
separação intempestiva da placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino antes do 
nascimento do feto, em uma gestação de 20 ou mais semanas completas, sendo responsável por altos 
índices de mortalidade perinatal e materna. Os sinais clínicos de DPP são: 
a) Dor abdominal prevista, com intensidade variável, sem perda sanguínea, contrações normais 
seguida de hipotonia uterina e alteração dos batimentos cardíacos fetais, caracterizando o sofrimento 
fetal pela diminuição da superfície de trocas e a morte iminente. 
b) Dor abdominal, com intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelho-escura, contrações 
regulares seguida de hipertonia uterina e alteração dos batimentos cardíacos fetais, caracterizando 
o sofrimento fetal pela diminuição da superfície de trocas e a morte iminente. 
c) Dor abdominal súbita, com intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelho-escura, com 
coágulos e em quantidade, às vezes, pequena, que pode ser incompatível com quadro materno de 
hipotensão ou de choque. Em alguns casos, o sangramento pode ser oculto. A taquihipersistolia, 
seguida de hipertonia uterina e alteração dos batimentos cardíacos fetais, caracterizando o 
sofrimento fetal pela diminuição da superfície de trocas e a morte iminente. 
d) Perda sanguínea por via vaginal súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variável, não 
acompanhada de dor. É episódica, recorrente e progressiva. O exame obstétrico revela volume e tono 
uterinos normais e frequentemente apresentação fetal anômala. 
 
7. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Segundo as Estratégias para o Cuidado da Pessoa com 
Doença Crônica: obesidade (2014) com o aumento da idade ocorrem modificações na composição 
corporal . Algumas alterações são decorrentes do processo de envelhecimento e que podem ter 
impacto direto sobre a alimentação. As alterações que necessitamos identificar durante a Assistência 
de Enfermagem a Mulher para que tenha qualidade de vida são: 
a) Perda de paladar, olfato, apetite, ausência parcial ou total dos dentes, uso de próteses, diminuição 
da secreção salivar, dos movimentos peristálticos, alterações na visão, audição, tato, perda de 
autonomia, redução progressiva da altura, alteração corporal. 
b) Aumento de exercícios físicos, períodos que realiza exames oftalmológicos, número de vezes que 
se alimenta durante o dia, uso de próteses, perda de massa óssea. 
c) Alterações da visão, audição, tato, ausência parcial ou total dos dentes, doenças crônicas, aumento 
da secreção de acido cloridrico, perda da autonomia, alteração corporal, redução da altura. 
d) Alteração da Composição Corporal, com redistribuição de gordura, que aumenta perifericamente 
e no interior do abdômen, redução da massa magra, perda da secreção salivar, alterações da visão, 
audição e tato. 
 
8. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A Estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de 
estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País e em todo o território nacional. O 
início de sua implantação conta com a observação do critério epidemiológico, da taxa de mortalidade 
infantil, da razão da mortalidade materna e da densidade populacional. Dentre os princípios da Rede 
Cegonha temos: 
a) Humanização do parto, com ampliação das ppler baseadas em evidências. 
b) Essa experiência se dá no encontro com o outro. 
c) Acolhimento da gestante e do bebê, com classificação de risco em todos os pontos de atenção. 
d) O trabalho em equipe é sempre fonte de criação. 

 

9. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) No recem nascido, o caput succedaneum também é 

conhecido por: 

a) cefaloematoma. 

b) hemorragia suibgaleal. 

c) Kernicterus. 

d) bossa serossanguínea. 
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10. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A aleitamento materno é um processo que envolve 

interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional, na prevenção de 

infecções e no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Desta forma, com relação o 

aleitamento materno é correto afirmar que: 

a) Em algumas situações o aleitamento materno não é recomendado, dentre as circunstâncias 

elencadas estão: mães infectadas pelo HIV; mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2; uso de 

medicamentos incompatíveis com a amamentação. 

b) Água, chás e outros leites artificiais devem ser evitados, pois estão associados ao desmame 

precoce, entretanto, é aconselhável que a partir do primeiro mês sejam introduzidos em dias de calor 

a fim de melhorar a hidratação do bebê. 

c) A mamadeira se utilizada muito frequentemente pode influenciar negativamente o aleitamento 

materno, entretanto, é de grande ajuda para bebês com peso de nascimento superior a 4,5 Kg. 

d) A partir da “descida do leite”, a produção do leite depende basicamente da alimentação da mãe, 

que deve introduzir alguns alimentos em sua dieta, entre eles estão a canjica e as sopas variadas. 

 

11. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O retinoblastoma é uma doença genética que o 

profissional de saúde atento pode identificar precocemente na criança, por meio da: 

a) hiperemia conjuntival. 

b) leucocoria. 

c) febre. 

d) lacrimejamento constante. 

  

12. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal 

voltado para a atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção 

biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família. O 

método será desenvolvido em etapas, julgue as assertivas abaixo e sinalize a alternativa CORRETA: 

a) Cinco etapas e todas as etapas não possuem interligação, uma vez que estas podem ocorrer 

somente em uma enfermaria Canguru, especializada neste tipo de cuidado. 

b) Terceira etapa: é realizada na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa), garantindo 

todos os processos de cuidado já iniciados na primeira etapa com especial atenção ao aleitamento 

materno. 

c) Segunda etapa: os recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo peso (RNBP) nesta etapa receberão 

alta hospitalar e serão acompanhados de forma compartilhada pela equipe do hospital e da atenção 

básica do método canguru. 

d) Primeira etapa: tem início no pré-natal da gestação que necessita cuidados especializados, durante 

o parto/nascimento, seguido da internação do recém-nascido na UTI neonatal e/ou na Unidade de 

Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo). 

 

13. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 

(2014), assinale a alternativa em que todas as vacinas são administradas por via subcutânea: 

a) Meningocócica C, Poliomielite 1 VIP e Pneumocócica 23 valente. 

b) Papilomavírus Humano (HPV), BCG e Influenza. 

c) Pentavalente, Hepatite A e Pneumocócica 10 valente. 

d) Tríplice viral, Varicela e Febre Amarela. 
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14. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Um escolar brincando durante o recreio, comia e de 

repente não conseguia falar, colocando ambas as mãos no pescoço. As crianças ficaram alvoroçadas, 

mas não sabiam o que fazer. Depois de alguns segundos sem ar, o escolar perde a consciência, e 

imediatamente a este evento, chega a enfermeira da escola. O procedimento que ela deverá tomar 

imediatamente será: 

a) Pedir para alguém chamar o bombeiro ou o SAMU se posicionar por trás da criança e colocar uma 

das mãos em forma de punho na região epigástrica da criança e fazer um movimento em J que é para 

dentro e para cima. 

b) Chamar o Corpo de Bombeiros ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e iniciar 

imediatamente as manobras de reanimação cardiorrespiratória. 

c) Chamar o Corpo de Bombeiros ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e observar 

a criança até que eles cheguem. 

d) Pedir para alguém chamar o Corpo de Bombeiros ou SAMU e colocar o escolar alinhado e em 

posição de decúbito dorsal, se posicionar como cavaleiro de frente para a criança e com a região 

hipotênar de uma das mãos, colocar na região epigástrica e fazer um movimento para dentro e para 

cima. 

 

15. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) As pessoas com Diabetes Mellitus (DM) são 

acometidas de Depressão com prevalência 03 (três) vezes maior que a população adulta não 

diabética. Neste sentido, 02 (duas) perguntas poderão ser realizadas pela equipe de Atenção Básica 

no rastreamento de possíveis sintomas de depressão nas pessoas com DM em acompanhamento na 

Unidade Básica de Saúde. Se a resposta for sim* para as duas perguntas, a pessoa poderá ser 

investigada com mais profundidade para Depressão. As duas perguntas que a(o) Enfermeira(o) deve 

fazer : 

a) Durante o último mês : Você chorou por ter DM? Tem dificuldades para se divertir no dia a dia? 

b) Durante o último mês : Você se sentiu incomodado(a) por estar triste, desmotivado(a), 

deprimido(a) ou sem esperança? Você se sentiu incomodado(a) por ter pouco interesse ou prazer em 

fazer as coisas? 

c) Durante o último mês: Você ficou desanimado(a) com o tratamento da DM que vem fazendo? Sabe 

o que vai acontecer caso não siga as recomendações? 

d) Durante o último mês: Você necessita de ajuda para se autocuidar? Tem receio de falar o que sente 

por que não tem com quem falar? 
 

16. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O rastreamento das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) não identifica apenas uma pessoa, ao contrário, estará sempre ligado a uma rede 

de transmissão. Os dois principais fatores de risco para as IST são: 

a) Multiplicidade de parceiros, sexo anal. 

b) Sexo vaginal, imunidade baixa. 

c) Práticas sexuais sem uso de preservação e idade mais baixa (13-29a) 

d) Ferida na região genital, sexo oral. 
 

17. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) No que se refere ao manejo clínico de pacientes com 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), leia atentamente as correlações abaixo. 

I. Condiloma Acuminado - Verruga anogenital. 

II. Herpes genital, Sífilis e Tricomoníase - Corrimento uretral/vaginal. 

III. Gonorreia, Salpingite e Vaginose bacteriana - Úlcera anogenital. 

IV. Endometrite, Ooforite e Donovanose - Doença Inflamatória Pélvica. 
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Assinale a alternativa que apresenta a(s) resposta(s) CORRETA(S) na correlação entre as infecções e 

suas respectivas manifestações clínicas. 

a) I e II.  

b) Apenas I.   

c) I, II e III.              

d) I e IV. 

 

18. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A implantação do acolhimento com classificação de 

risco é de vital importância para que o correto estadiamento da Dengue ofereça tratamento 

prioritário e oportuno para os casos com sinais de alarme e para os casos graves. No fluxograma para 

classificação de risco de dengue, os sinais de alarme que compreendem dor abdominal intensa 

(referida ou à palpação) e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos (ascite, derrame 

pleural, derrame pericárdico); hipotensão postural e/ou lipotimia; sangramento de mucosa e 

aumento progressivo do hematócrito fazem parte do quadro clínico de pacientes classificados no 

grupo: 

a) A.   

b) B.  

c) C. 

d) D. 

 

19. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A segurança é dos indicadores da qualidade da 

assistência e da acreditação do serviço de saúde. Assinale corretamente as respectivas medidas de 

segurança para os riscos mais comuns de agressão química: 

a) Manutenção de medicamentos e soluções longe do alcance do paciente, administrando-se 

medicações em doses e intervalos corretos verificando-se a validade e desprezando se vencidos ou 

deteriorados. 

b) Manipulação dos aparelhos radioativos deve ser feita por pessoal treinado; considerar o uso de 

equipamento de proteção individual, coletiva e ambiental. 

c) Respeito as técnicas de assepsia, antissepsia e desinfecção; manutenção do ambiente livre de 

insetos, roedores e microrganismos patogênicos . 

d) Manutenção adequada do sistema elétrico, evitando-se sobrecargas dos circuitos com vigilância 

quanto a vazamentos de gases e líquidos inflamáveis; promover treinamento preventivo de pessoal. 

 

20. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O Serviço de Saúde deve estabelecer estratégias e 

ações gerais voltadas para Segurança do Paciente. Dentre as medidas propostas no manual de 

Serviços de Atenção Materna e Neonatal: Segurança e Qualidade (2014), assinale assertiva CORRETA: 

a) Mecanismos para garantir segurança cirúrgica; orientações relacionadas ao uso de antitérmicos de 

forma adequada; orientações para prevenção de quedas em recém-nascidos. 

b) Mecanismos de identificação do paciente; orientações para a higiene das mãos; ações de 

prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde. 

c) Orientações para administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes; 

mecanismo de controle de uma dieta hipossódica adequada ás necessidades do paciente. 

d) Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão; orientações para estimular a participação 

do paciente na assistência prestada; orientações quanto a uso de saneantes na limpeza hospitalar. 
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21. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Segundo o Art. 4º do Capítulo I da Resolução No 

564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), participar da prática multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os 

preceitos éticos e legais da profissão trata-se de um(a): 

a) dever.   

b) direito.  

c) proibição. 

d) compromisso. 

 

22. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) De acordo com o Manual de cuidados paliativos - 

ANCP - a “Palliative Performance Scale” (PPS) - é uma escala de avaliação funcional que pode ser 

usada na tomada de decisões em Cuidados Paliativos. A escala apresenta as seguintes dimensões 

funcionais: 

a) Atividade/ Mobilidade /Nutrição/ Percepção sensorial. 

b) Deambulação/ Atividade e evidência da doença/ Autocuidado /Ingesta/Nível da Consciência. 

c) Avaliação funcional/ previsão de prognóstico/ diagnóstico da terminalidade. 

d) Padrão de dor/Motilidade/ Grau de atividade/Ingesta. 
 

23. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Segundo as Estratégias para o cuidado da pessoa com 

doença crônica - Obesidade (página 69) os valores de pressão arterial no Consultório e no Mapa de 

Vigília que caracterizam hipertensão do avental branco são RESPECTIVAMENTE: 

a) <140/90 e ≤130/85.   

b) ≥140/90 e < 130/85.  

c) < 130/85 e < 130/85.   

d) <140/90 e >130/85. 
   

24. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Entre as complicações crônicas do Diabetes Mellitus, 

a ulceração e a amputação de extremidades - complicações estas do Pé Diabético - são algumas das 

mais graves e de maior impacto socioeconômico, sendo, infelizmente, ainda frequentes na nossa 

população. Por este motivo, o cuidado com os pés é fundamental para o paciente com Diabetes 

Mellitus e faz parte do seu tratamento. Em relação ao acompanhamento que o Enfermeiro deve fazer 

a esta clientela na Atenção Básica, assinale a única alternativa que aponta somente a(s) assertiva(s) 

CORRETA(S): 

I. As cinco intervenções que fazem parte da estratégia “Dê uma mão ao seu paciente com Diabetes” 

são: cessação do tabagismo; controle da pressão arterial; tratamento com Metformina; Exame e 

cuidados com pé diabético e controle glicêmico. 

II. Em relação à classificação fisiopatológica do pé diabético, o pé neuropático apresenta temperatura 

fria; presença de deformidades, calosidades e edema; pele fina e brilhante e pulsos diminuídos ou 

ausentes. 

III.A isquemia crítica de membro é uma urgência médica, com elevado risco de perda da viabilidade 

do membro, cujos seis sinais clássicos são: dor, paralisia, parestesia, ausência de pulso, paralisia por 

frio e palidez. 

 

a) I e III.  

b) II e III.  

c) I e II.        

d) Apenas III. 
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25. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) São cuidados no uso e na aplicação de insulina: 

a) Preferencialmente, guardar o frasco de insulina em geladeira na temperatura 2 a 8o C conservando 

o congelamento. 

b) Observar o aspecto da insulina quanto à mudança de cor, precipitação, turvação, relacionada com 

a alteração da ação. 

c) Orientar para a hipoglicemia: secura na boca, sede, poliúria, náuseas ou vômitos, anorexia, 

taquipneia, coma. 

d) Fazer rodízios dos locais de aplicação para evitar extrofia do tecido epidérmico. 

 

26. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) O Hipotireoidismo é uma doença endócrina associada 

ao excesso de peso que apresenta o seguinte quadro clínico associado (Estratégias para o cuidado da 

pessoa com doença crônica - Obesidade - Caderno de Atenção Básica 38): 

a) Obesidade central, giba, atrofia da pele, estrias violáceas, equimoses 

b) Hirsutismo/hiperandrogenismo, oligo/amenorreia, resistência insulínica 

c) Cefaleia, alteração visual, infertilidade, convulsão, sonolência, diabetes insipidus, insuficiência 

adrenal. 

d) Fadiga, intolerância ao frio, constipação, bradicardia, rarefação de pelos. 

 

27. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) Assinale a alternativa que corresponde ao estudo dos 

mecanismos de ação dos fármacos, a inter-relação com as estruturas e órgãos no organismo e 

contribui para o conhecimento dos profissionais envolvidos na terapêutica medicamentosa: 

a) Farmacocinética.  

b) Biodisponibilidade.      

c) Bioequivalência.    

d) Farmacodinâmica. 

 

28. (Residência Multiprofissional/UFRJ/2020) A Declaração de Alma-Ata em 1978 destacou a 

necessidade de participação dos indivíduos, famílias e comunidades, nas decisões que dizem respeito 

ao seu cuidado. É também responsabilidade do profissional e das instituições de saúde, já que 

estamos falando em dialogar sobre as necessidades de cuidado da pessoa em relação a sua condição 

crônica. Neste sentido, podemos justificar essa afirmativa, através das várias implicações a serem 

consideradas. Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apesar das pessoas serem diferentes mesmo tendo a mesma doença crônica, nem sempre se 

predispõem para participar de grupos, mesmo que sejam estimuladas pelos profissionais; faz-se 

necessário compreender e assumir as orientações clínicas. 

b) É frutífero falar, já neste momento, sobre os benefícios de parar de fumar, beber, ser sedentário, 

como prioridade, para o sucesso do tratamento, já que a pessoa tem que ter compreensão e se 

responsabilizar por sua saúde. 

c) Cada indivíduo é diferente em relação a outras pessoas, mesmo tendo a mesma condição crônica; 

faz-se necessário compreender e questionar o problema e a prioridade escolhida pela pessoa; utilizar 

metodologias como Projeto Terapêutico Singular, entrevista motivacional, grupos terapêuticos, 

métodos cognitivos. 

d) Nem sempre o uso de Metodologias, deve ser priorizado pelos profissionais e sim, dar voz a pessoa 

para que dê as informações corretas das suas necessidades. Aí há condições de um planejamento 

conjunto. 
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UNIRIO/2020 (Residência Enfermagem) 
 

1. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) A técnica e a habilidade em realizar entrevista é um 
atributo fundamental do profissional de saúde. Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 
I) Um dos objetivos da entrevista é o estabelecimento de vínculo terapêutico. 
II) A atitude neutra ou fria é necessária quando abordamos pacientes invasivos. 
III) Deve-se anotar o máximo de informações no decorrer da entrevista. 
IV) Pacientes desorganizados devem ser entrevistados de forma mais estruturada. 
 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas: 
a) IV, apenas.      
b) I e III, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
2. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Um conceito fundamental em relação aos transtornos 
relacionados ao uso de substâncias é o seguinte: 
a) Abstinência consiste em tratamento inadequado ou conduta que possa resultar em lesões. 
b) Uso abusivo consiste em usar indevidamente ou de um modo prejudicial. 
c) Dependência consiste em um estado físico e mental de euforia e frenesi emocional ou de letargia 
e estupor. 
d) Intoxicação envolve uma exigência compulsiva e crônica que causa sofrimento (físico ou 
psicológico) se não atendida. 
e) Binge use consiste em uma síndrome específica pela cessação do uso intenso. 

 

3. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) A avaliação do estado mental é uma etapa importante 

da entrevista psiquiátrica. Em relação às funções psíquicas no exame do estado mental é CORRETO 

afirmar que 

a) o termo consciência refere-se ao estado de estar desperto ou vigil. Pacientes desorientados e com 

delírios, portanto, podem estar lúcidos. 

b) a obsessão são atos marcados por rituais realizados na tentativa de neutralizar o desconforto 

subjetivo provocado pela compulsão. 

c) a fuga de ideias é uma alteração do curso do pensamento, caracterizada por uma ideia ou fala 

acelerada. 

d) a desorientação auto-psíquica refere-se à capacidade de se orientar em relação ao mundo. 

e) as alterações da sensopercepção mais importantes na psicopatologia são as ilusões, as alucinações, 

a alucinose e a pseudo-alucinação. 

 

4. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise a situação descrita. 

Ana, de 37 anos, admitida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi diagnosticada pela 

enfermeira do plantão com risco de suicídio relacionado ao sentimento de desamparo e de 

desespero. Ela diz à enfermeira: “Meu marido está me traindo, são 20 anos de casado, estou 

desesperada. Não sei o que fazer”. A resposta a ser dada pela enfermeira na situação descrita é 

a) “Fica tranquila com o tempo você esquece ele”. 

b) “Eu sei como é perder alguém! Eu já passei por perdas também”. 
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c) “Me conta um pouquinho sobre isso. Você pretende se machucar de alguma maneira?”. 

d) “Entendi. Que tal mudarmos de assunto para você esquecer tudo isso”. 

e) “Você vai superar isso. Amanhã você vai estar melhor”. 

 

5. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Na avaliação das pessoas com transtornos mentais, é 

importante diferenciar as neuroses das psicoses. Sobre estas é CORRETO afirmar que 

a) as neuroses são transtornos psiquiátricos caracterizados por ansiedade excessiva expressa por 

mecanismos de defesa. 

b) nas psicoses, as pessoas não perdem contato com a realidade e sentem-se incapazes de mudar de 

situação. 

c) nas neuroses, pode haver evidência de alucinações e de pensamentos delirantes. Pode ocorrer com 

ou sem a presença de insuficiência orgânica. 

d) nenhum distúrbio talvez seja mais incapacitante do que os provocados por quadros neuróticos. 

e) o aspecto característico nas psicoses são sintomas físicos para os quais não existe patologia 

orgânica demonstrável. 

 

6. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise os itens abaixo quanto aos princípios 

fundamentais da articulação entre saúde mental e Atenção Básica. 

I) Noção de território. 

II) Intersetorialidade. 

III) Promoção da cidadania dos usuários. 

IV) Construção da autonomia possível de usuários e de familiares. 

 

Constituem-se em princípios fundamentais da referida articulação 

a) IV, apenas.      

b) I e IV, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I, II III e IV. 

 

7. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise o quadro a seguir. 

A prescrição de enfermagem mais adequada para a situação relatada é a seguinte:  
 

 
 

a) Proibir que Maria Eduarda realize o comportamento ritualístico de lavagem das mãos. 

b) Identificar junto à Maria Eduarda situações que aumentem a ansiedade e ocasionam 

comportamentos ritualísticos. 

c) Sempre que Maria Eduarda der início ao comportamento ritualístico, coibir seu comportamento. 

d) Fechar os banheiros a que Maria Eduarda tem acesso, para que ela não consiga realizar o ritual de 

lavagem das mãos. 

e) Deixar que Maria Eduarda realize seu comportamento ritualístico e aguardar os medicamentos 

fazerem efeito. 
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8. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) De acordo com o Ministério da Saúde, os CAPS visam 

a prestar atendimento 

a) em regime de internação; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de 

sua área. 

b) em regime ambulatorial; promover a inserção social dos usuários por meio de ações intersetoriais 

que envolvam educação, trabalho, cultura e lazer. 

c) em regime hospitalar; gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado. 

d) em regime do tipo ambulatorial, prioritariamente, a pessoas fora da crise e desenvolver múltiplas 

ações intersetoriais. 

e) em regime de atenção diária; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental 

de sua área. 
 

9. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O CAPS é um dos recursos terapêuticos existentes na 

Rede de Atenção Psicossocial, porém não é o único disponível para o atendimento daqueles que 

sofrem com transtornos mentais. Cabe ao referido serviço: 

a) Assistência direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando em conjunto com as 

equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. 

b) Assistência direta, trabalhando principalmente em conjunto com os hospitais especializados, 

otimizando o processo de internação compulsória dos usuários. 

c) Assistência indireta, atuando no processo de regulação da rede de serviços de saúde, otimizando 

o processo de internação dos usuários, de acordo com a demanda da família. 

d) Apesar de fazer parte da Rede de Atenção Psicossocial, o CAPS não tem função de regulação da 

rede de serviços do território, ele trabalha de forma autônoma em razão de sua complexidade. 

e) Assistência indireta e em razão de sua complexidade, atende exclusivamente aqueles que se 

beneficiam de ações sócio sanitárias. 
 

10. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise o seguinte caso. 

Flávia, 16 anos, sexo feminino, em situação de rua, usuária de múltiplas drogas, principalmente crack. 

Estava fora da escola há quatro anos e envolvida em atividades de tráfico e pequenos furtos, sem 

contato com a família há mais de um ano. Estava subnutrida, desidratada, com lesões de pele, 

pediculose, fissuras labiais, queimaduras infectadas em polegar direito e com aproximadamente 12 

semanas de gestação. Ao ser abordada pela equipe do Consultório de Rua (CR), Flávia se mostrou 

muito arredia, não quis conversar nem quis pegar preservativo, mas permaneceu ao lado do 

namorado enquanto a equipe conversava com ele. Foi dito que, se quisesse, alguém da equipe 

acompanharia à unidade de saúde para iniciar os cuidados gerais e o pré-natal. Ofertaram-se água, 

preservativo e papel com o endereço do CAPSad. (BRASIL, 2014) 
 

Analise os procedimentos CORRETOS quanto às ações cabíveis no caso. 

I- Encaminhar para o hospital psiquiátrico do território. 

II- Encaminhar para um CAPSad. 

III- Incluir a família no atendimento. 

IV- Manter o namorado fora do atendimento de Flávia. 

Estão CORRETOS os procedimentos 

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

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

e) II, III e IV. 
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11. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O procedimento cirúrgico para reparo da parede 

vaginal anterior é denominado 

a) Colpoperineoplastia.    

b) Perineorrafia.    

c) Colpoplastia.   

d) Colporrafia.    

e) Ninfoplastia. 

 

12. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O manejo do paciente com indicação da posição 

prona para realizar procedimento na área retal e extremidades inferiores necessita de cuidados 

específicos com os braços e os cotovelos para evitar deslocamento do ombro. Além disso, as áreas 

que requerem atenção especial são denominadas 

a) face, quadril e escápula.                

b) orelha, patela e escápula. 

c) face, patela e orelha.                      

d) quadril, pescoço e dedos. 

e) pescoço, dedos e patela. 

  

13. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) É(são) exemplo(s) de cirurgia necessária: 

a) Cálculos renais ou ureterais. 

b) Infecção aguda da vesícula biliar. 

c) Obstrução vesical e fratura de crânio. 

d) Catarata e distúrbios da tireoide. 

e) Blefaroplastia e mentoplastia. 

 

14. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Sobre as intervenções de enfermagem no período 

pré-operatório imediato, é CORRETO afirmar que 

a) joias e piercings não precisam ser removidos. 

b) a boca é inspecionada, sendo permitidas próteses ou placas dentárias. 

c) todos os clientes (exceto aqueles com distúrbios urológicos) devem urinar imediatamente antes de 

ir para a Sala de Operação. 

d) sendo administrada medicação pré-anestésica, somente manter o cliente no leito em caso de 

comportamento agressivo. 

e) o cateterismo urinário é sempre recomendado na sala de operação. 

 

15. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) A avaliação de enfermagem do cliente 

intraoperatório abrange a obtenção dos dados do cliente e de seu prontuário para identificar os 

fatores que podem afetar o cuidado. Neste período, caracteriza-se como complicação potencial 

a) Ventilação. 

b) Preenchimento capilar. 

c) Anestesia inalatória. 

d) Resposta alérgica ao látex diminuída. 

e) Hipotermia não intencional e hipertermia maligna. 
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16. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Em relação ao período pós-operatório, seu período 

de início compreende 

a) quando se toma a decisão de realizar a intervenção cirúrgica e termina quando o cliente é 

transferido para a sala de operação. 

b) com a transferência do cliente para a sala de operação e continua até que o cliente seja admitido 

na unidade de recuperação anestésica. 

c) com a chegada do cliente ao Centro Cirúrgico até a sua alta da sala de recuperação anestésica. 

d) exclusivamente o período posterior à realização de cirurgias de emergência e/ou consequentes 

traumatismos. 

e) a admissão do cliente na unidade de recuperação anestésica e termina após a avaliação de 

acompanhamento na clínica ou em casa. 

 

17. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) É possível considerar o seguinte fator de risco que 

pode contribuir para as complicações pós-operatórias: 

a) Cefaleia.                                                                       

b) Sexo masculino.    

c) Extremos etários e extremos ponderais.               

d) Ausência de alergias a anestésicos. 

e) Côngrua resposta imunológica. 

 

18. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O agente anestésico, a base de líquido volátil, 

administrado em combinação com o oxigênio que pode apresentar desvantagens, tais como tosse, 

laringospasmo e gatilho para a Hipertermia Maligna é o 

a) Halotano.  

b) Desflurano.   

c) Óxido nitroso.  

d) Alfentanila.  

e) Sevoflurano. 
  

19. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O cliente com hiperplasia prostática, quando realiza 

a citoscopia para visualizar diretamente a uretra e a bexiga, pode apresentar retenção urinária. Neste 

caso, a enfermeira monitora cuidadosamente o cliente, devendo prescrever 

a) banho de assento frio e medicamentos diuréticos. 

b) banho de assento morno e medicamentos antiespasmódicos. 

c) banho de assento frio e medicamentos antiespasmódicos. 

d) banho morno e medicamentos antiinflamatórios. 

e) banho de assento frio e medicamentos antiinflamatórios. 
 

20. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Os pacientes com insuficiência ventricular esquerda 

grave podem exibir uma respiração de Chyne-Sokes, caracterizado por um padrão de respiração 

a) paradoxal.                                                            

b) normopneico. 

c) rápida que se alterna com apneia.                   

d) superficial e lenta. 

e) de amplitude e frequência respiratória elevadas. 
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21. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Apendicite é um dos motivos mais comum para 

cirurgia abdominal de emergência. Durante o exame físico, deve-se incluir o sinal de 

a) Murphy.    

b) Psoas.    

c) Kernig.     

d) Chvostek.     

e) Kocher. 

 

22. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Na cardiologia, a terapia farmacológica auxilia no 

manejo de situações agudas e crônicas. No quadro abaixo, ao relacionarmos os medicamentos, sua 

indicação clínica e o seu efeito terapêutico, encontra-se a relação CORRETA em Medicamento 

Indicação Efeito Terapêutico 

 
 

Medicamento Indicação Efeito Terapêutico 

I Carvedilol Insuficiência Cardíaca Diminui a pós-carga 

II Nitroprussiato de sódio Hipertensão Arterial Vasodilatação periférica 

III Varfarina Anticoagulação Agonista da vitamina K 

IV Heparina Angina Antiagregação plaquetária 

V Dobutamina Choque Cardiogênico Cronotropismo positivo 

 

a) II.   

b) I.        

c) III.           

d) IV.             

e) V. 

 

23. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Correlacione a coluna 1 à coluna 2. 

 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Morfina (    ) Analgésico Narcótico 

2. Dobutamina (    ) Simpaticomimético 

3. Amiodarona (    ) cardiotônico não digitálico 

4. Fentanil (    ) Alcaloide do ópio 

5. Epinefrina (    ) antiarrítmico 

 

A sequência CORRETA da correlação entre as colunas é 

a) 2 - 3 - 5 - 4 - 1.               b) 1 - 4 - 3 - 5 - 2. 

c) 5 - 4 - 3 - 2 - 1.               d) 4 - 5 - 2 - 1 - 3. 

e) 3 - 2 - 5 - 4 - 1. 
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24. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Entre os distúrbios eletrolíticos, destaca-se a 

hipercalemia pelo seu possível desencadeamento de arritmias cardíacas. A hipercalemia é causada 

por 

a) hiperaldosteronismo. 

b) alcalose. 

c) acidose. 

d) hipersecreção de insulina. 

e) uso de diuréticos tiazídicos e de alça. 

 

25. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Entre os efeitos respiratórios e cardiovasculares que 

se manifestam no estágio progressivo do choque, identificam-se, respectivamente, 

a) taquipneia e estreitamento da pressão diferencial. 

b) alcalose respiratória compensatória e frequência cardíaca acima de 100 bpm. 

c) acidose respiratória e aumento da contratilidade cardíaca. 

d) lesão pulmonar aguda e aumento no nível de enzimas cardíacas. 

e) taquipneia e manutenção da pressão diferencial normal. 

 

26. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Quanto à troca de gases, é CORRETO afirmar que 

a) a razão normal na relação ventilação-perfusão é de 1:2. 

b) estados de baixa ventilação-perfusão podem produzir shunt. 

c) quando a perfusão excede a ventilação, resulta em espaço-morto. 

d) a troca gasosa independe de uma razão ventilação-perfusão apropriada. 

e) na unidade silenciosa existe ausência de ventilação, mas não de perfusão. 

 

27. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) No que se refere à pressão diferencial, pode-se 

afirmar que o seu aumento está relacionado à (ao) 

a) Bradicardia. 

b) Choque. 

c) Insuficiência cardíaca. 

d) Regurgitação de valva mitral. 

e) Estenose de valva mitral. 

 

28. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Dentre as intervenções realizadas no cenário 

hospitalar, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) pediátrica é uma das mais complexas e exige uma 

equipe de profissionais qualificados para o atendimento precoce e o resolutivo. Com base neste 

evento, é CORRETO afirmar que 

a) para garantir maior eficácia na profundidade das compressões torácicas atualmente recomendam-

se dois terços do diâmetro anteroposterior do tórax para todas as faixas etárias pediátricas. 

b) a sequência correta da RCP é A-B-C (via aérea, ventilação e compressões torácicas), segundo as 

diretrizes atuais da American Heart Association (AHA). 

c) as últimas diretrizes da American Heart Association (AHA) modificaram a sequência recomendada 

para C-A-B (compressões torácicas, via aérea, ventilação). 

d) a ausência de pulso carotídeo ou braquial não é considerada indicação suficiente para iniciar a 

massagem cardíaca externa. 

e) os equipamentos de emergência devem estar disponíveis, acessíveis e checados a cada 48 horas. 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

393 

29. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) O enfermeiro constatou que paciente C.A.F, 

admitido na Unidade Coronariana, encontrava-se irresponsivo, sem pulso central e a monitorização 

eletrocardiográfica apresentava o seguinte traçado: 

 

 
 

O enfermeiro deverá implementar cuidados de enfermagem para assistir a seguinte arritmia: 

a) Assistolia 

b) Bradicardia 

c) Fibrilação Ventricular 

d) Taquicardia Ventricular 

e) Bloqueio Atrioventricular 

 

30. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise as assertivas em relação ao rastreamento de 
câncer de colo do útero. Analise-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 
1. ( ) O rastreamento é realizado em todas as mulheres com a faixa etária de 25 a 64 anos. 
2. ( ) É contraindicada a realização da coleta de exame citopatológico em mulheres que realizaram 
histerectomia subtotal. 
3. ( ) Sem condições especiais, o rastreamento das mulheres de 25 a 64 anos deve ser feito 
anualmente e depois de 2 resultados normais, repetido a cada três anos. 

4. ( ) Não há indicação para o rastreamento em mulheres que nunca iniciaram atividade sexual. 
5. ( ) É contraindicada a realização de rastreamento em gestantes.  
 
A sequência CORRETA é 
a) 1 (V), 2 (V),3 (V), 4 (F), 5 (V).  
b) 1 (V), 2 (F),3 (V), 4 (F), 5 (V). 
c) 1 (V), 2 (V),3 (F), 4 (V), 5 (F). 
d) 1 (F), 2 (F),3 (V), 4 (V), 5 (F). 
e) 1 (F), 2 (F),3 (V), 4 (F), 5 (F). 
 
31. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Faz parte da solicitação dos exames de rotina no pré-
natal de baixo risco, na primeira consulta realizada pelo enfermeiro, EXCETO: 
a) Tipagem sanguínea e fator Rh. 
b) Urocultura e sorologia anti-HIV I e II. 
c) Glicemia de jejum e Teste rápido para HIV. 
d) Dosagem de hemoglobina e Urina do Tipo I. 
e) Teste de tolerância à glicose e teste rápido para sífilis. 
 
32. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) São considerados principais sinais de alerta na 
gestação, EXCETO: 
a) Escotomas visuais.  b) Edema excessivo.  c) Perda de líquido.  
d) Náuseas.                                e) Sangramento vaginal. 
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33. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Estimular a implantação e a implementação da 
Assistência em Planejamento Familiar no âmbito da atenção integral à saúde faz parte dos objetivos 
específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Um dos objetivos é 
a) ampliar a oferta de anticoncepcionais injetáveis à população em idade reprodutiva. 
b) estimular a participação somente das mulheres nas ações de planejamento familiar. 
c) ampliar o acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de assistência. 
d) ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as diversas opções de métodos 
anticoncepcionais. 
e) estimular as ações de promoção, de proteção, de assistência e de recuperação da saúde, 
executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde (da básica à alta complexidade). 
 
34. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) No Brasil, o Ministério da Saúde tem destacado a 
primeira infância como etapa relevante para o desenvolvimento infantil e para o desenvolvimento do 
ser humano. A faixa etária corresponde à primeira infância é de 
a) 0 (zero) a 15 (quinze) anos. 
b) 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 
c) 0 (zero) a 9 (nove) anos. 
d) 0 (zero) a 4 (quatro) anos. 
e) 0 (zero) a 2 (dois) anos. 

 

35. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Analise as assertivas para responder à questão: 

Conforme preconizado na Resolução RDC Nº 36 de 2013, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 

nos serviços de saúde tem como atribuição elaborar o Plano de Segurança do Paciente (PSP). Dentre 

as diversas estratégias e as ações de gestão de risco propostas constam aquelas voltadas para o 

cumprimento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde 

(OMS).  

Caracterizam-se como Metas Internacionais de Segurança do Paciente da OMS. 

I) Identificação do paciente. 

II) Higiene das mãos. 

III) Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

IV) Segurança cirúrgica. 

Estão CORRETAS 

a) I, II, IV, apenas. 

b) I, II, III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) III, IV, apenas. 

e) II, III, apenas. 

 

36. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) A alteração não neoplásica do pulmão resultante da 

inalação de poeira mineral ou inorgânica é denominada 

a) Pneumoconiose.     

b) Sarcoidose.  

c) Silicose. 

d) Abestose. 

e) Pneumotórax. 
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37. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) A transformação de soluções é uma atividade do 

enfermeiro e de grande responsabilidade quando se trata de manipulação de soluções parenterais. 

Para uma criança, em unidade de terapia intensiva pediátrica, foi prescrito pelo médico: Soro 

glicosado 10% - 500 ml. Sabendo-se que no setor tem disponível: soro glicosado 5% (500ml) e ampolas 

de 10 ml de glicose 50%, calcule que volumes (ml), respectivamente de glicose a 10% e glicose a 5%, 

o enfermeiro utilizará para preparar a prescrição médica. 

a) 100 ml e 400 ml. 

b) 10 ml e 490 ml. 

c) 55,5 ml e 444,5 ml. 

d) 220 ml e 230 ml. 

e) 250 ml de cada. 

 

38. (Residência em Enfermagem/UNIRIO/2020) Na Unidade de Terapia intensiva há um paciente 

com quadro de choque cardiogênico. Para reversão do quadro, foi prescrito dobutamina 5 

Mcg/kg/min em infusão contínua, em veia profunda. Sabendo-se que o referido paciente pesa 60kg 

e que, para o preparo da solução, foram utilizadas 20ml de dobutamina, (tendo cada ampola 

250mg/20ml) e 230ml de soro glicosado a 5%, a enfermeira deverá ajustar a velocidade de infusão 

desse dripping de dobutamina em 

a) 25ml/h. 

b) 31ml/h. 

c) 15ml/h. 

d) 18ml/h. 

e) 20ml/h. 
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UNIRIO/2020 (Residência Multiprofissional) 
 

1. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Durante a PCR, qual o limite de tempo indicado na 

interrupção das compressões torácicas? 

a) 120 segundos. 

b) 30 segundos. 

c) 5 segundos. 

d) 60 segundos. 

e) 10 segundos. 

 

2. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Em vítimas adultas de PCR, é CORRETO afirmar que 

devem ser aplicadas compressões torácicas numa frequência de 100 a 120/min. A definição de um 

limite no número de compressões ocorre da seguinte forma: 

a) provocar uma taquicardia durante a PCR aumenta a chance de circulação de trombos. 

b) à medida que as compressões aumentam e ultrapassam 120/min, sua profundidade diminui de 

forma dependente da dose. 

c) priorizar-se a circulação de órgãos vitais centrais, por esta razão, não há necessidade de ultrapassar 

120 compressões por minuto. 

d) identificar-se que manter a frequência de 100 a 120/min resulta no afastamento do risco de fratura 

na caixa torácica o que levaria a uma perfuração cardiopulmonar. 

e) ter resultados de estudos que apontaram que, em pacientes com hipertrofia de ventrículo 

esquerdo, o excesso de compressões resulta em edema agudo de pulmão. 

 

3. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Em uma situação de PCR, ao realizar a intubação 

endotraqueal, ocorreu a avulsão dentária de 3 incisivos de um paciente. O procedimento adequado 

a ser adotado é o seguinte: 

a) Armazenamento em solução hipertônica. 

b) Uso de adrenalina para conter o sangramento. 

c) Reimplante imediato. 

d) Remoção dos dentes para evitar engasgo. 

e) Compressa fria para alívio da dor. 

 

4. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) De acordo com a Escala de Coma de Glasgow, um 

paciente, apresentando o seguinte quadro: nenhuma resposta com abertura do olho, nenhuma 

resposta verbal e nenhuma resposta motora, perfaz um total de 

a) 15 pontos. 

b) 12 pontos. 

c) 3 pontos. 

d) 0 pontos. 

e) 10 pontos. 

 

5. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) As manifestações apresentadas pelos pacientes 

portadores de Acidente Vascular Cerebral no Hemisférios Esquerdo NÃO inclui 

a) comportamento lento e cauteloso. 

b) falta de consciência dos déficits. 

c) capacidade intelectual alterada. 
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d) afasia (motora, sensorial ou global). 

e) déficit do campo visual direito. 
 

6. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Para controlar a hemorragia das varizes esofágicas 

pode ser empregado o tamponamento por balão. Sobre esse procedimento, é CORRETO afirmar que 

a) o balão no estômago é insuflado a 50 ml de água destilada. 

b) a sonda de balão duplo possui finalidade de aspiração gástrica e esofágica, insuflação do balão 

gástrico e do balão esofágico. 

c) o principal risco no uso do tamponamento por balão é a lesão gástrica por vasoconstricção 

persistente. 

d) quando não há a sonda com balão duplo disponível na unidade, a sonda de Foley é indicada para 

substituí-la. 

e) o equipo deve ser irrigado a cada 4 horas para evitar a obstrução da via pela presença dos coágulos 

sanguíneos. 
 

7. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A ausculta dos focos cardíacos permite que o 

enfermeiro detecte alterações importantes para guiar os cuidados que precisam ser empregados aos 

pacientes. Em relação aos achados da ausculta cardíaca, é CORRETO afirmar que 

a) a bulha B2 possui um som mais alto e é causada pelo fechamento das valvas atrioventriculares. 

b) a bulha B4 é denominada galope ventricular e ocorre na insuficiência cardíaca. 

c) a hipofonese de B1 ocorrerá nos pacientes portadores de estenose aórtica ou pulmonar. 

d) a bulha B3 é denominada galope ventricular e ocorre na insuficiência cardíaca. 

e) a bulha B2 coincide com o pulso da carótida e deve ser melhor auscultada no ápice. 

 

8. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Paciente sexo masculino, 35 anos, apresentando 

relato de dor intensa na região da coluna após ter caído da altura de dois metros há duas semanas. 

O exame semiológico destinado ao rastreamento de herniações no núcleo pulposo a ser realizado é 

denominado 

a) Sinal de Homans. 

b) Teste de Romberg. 

c) Sinal de Lemos Torres. 

d) Sinal de Brudzinsk. 

e) Sinal de Laségue. 

 

9. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A avaliação das unhas durante o exame físico 

realizado pelo enfermeiro requer um olhar clínico acerca do aspecto geral de saúde do paciente. O 

hipocratismo é a alteração no ângulo entre a unha e seu leito ungueal associado ao amolecimento 

com achatamento. Este achado é indicativo de 

a) Insuficiência renal. 

b) Falta crônica de oxigênio. 

c) Traumatismo craniano. 

d) Hipercalemia 

e) Triquinose.  

 
10. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Leia o parágrafo abaixo para compor preencher as 
lacunas CORRETAMENTE: 
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A avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão (LPP) deve ser realizada pelo 
Enfermeiro de forma eficaz e eficiente, visto que a incidência de LPP é um indicador importante da 
qualidade do atendimento. A escala de Braden é composta por seis subescalas: percepção 
__________, umidade, _________, mobilidade, nutrição e ______________. 
a) motora, fragilidade, nível de consciência. 
b) temporal, atividade, aspectos da pele. 
c) sensorial, atividade, fricção/cisalhamento. 
d) mental, fragilidade, cisalhamento e aspectos da pele. 
e) vital, sensibilidade, peso/altura.  
 
11. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Sobre a deiscência em feridas é CORRETO afirmar 
que 
a) a prevalência em mulheres em período de menopausa é maior. 
b) o curativo compressivo pode favorecer a deiscência em feridas abdominais. 
c) o uso do cloreto de sódio 20% é um mecanismo de prevenção para deiscência. 
d) a drenagem de líquidos serosos é um potencial para má cicatrização. 
e) os pacientes obesos possuem risco mais alto de desenvolver a deiscência. 
 
12. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O cuidado pré-operatório ao lactente é realizado 
pelo Enfermeiro que possui o importante papel de sensibilizar o acompanhante a fim de promover 
uma assistência adequada. A dieta zero empregada antes do procedimento cirúrgico em lactentes 
deve ser interrompida em até quantas horas antes da cirurgia? 
a) 03 horas.     
b) 06 horas.     
c) 01 hora. 
d) 12 horas. 
e) 02 horas. 
 
13. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O paciente submetido à nefrostomia exige cuidados 
de enfermagem específicos no pós-operatório. Dentre as ações descritas a seguir, assinale aquela que 
NÃO corresponde a um desses cuidados: 
a) clampear o tubo de nefrostomia diante da apresentação de drenagem de secreção serosa. 
b) encorajar a ingesta hídrica para promover a lavagem natural do rim e do tubo de nefrostomia. 
c) garantir a drenagem livre do tubo ou cateter de nefrostomia. 
d) medir o débito urinário da sonda de nefrostomia. 
e) irrigar o tubo de nefrostomia, apenas, mediante prescrições específicas. 
 
14. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O enfermeiro que acompanha pacientes idosos e 
portadores de diabetes do tipo 2 deve realizar avaliação dos pés desses clientes, atentando-se para 
a manifestação de neuropatias. Em relação ao exame para rastreamento das neuropatias, pode-se 
afirmar que 
a) a apresentação de calos ou unhas do pé espessas devem ser examinadas mensalmente. 
b) o teste de monofilamento é usado para avaliar o limiar sensorial nos pacientes com diabetes. 
c) o teste de monofilamento deve ser indicado, apenas, para pacientes com lesões no pé de 
cicatrização tardia. 
d) o uso de loções lubrificantes nos pés deve ser recomendado, apenas, diante de ressecamento da 
pele. 
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e) o teste de monofilamento deve ser empregado em toda a região plantar do membro inferior, 

comparando-se a sensibilidade nas porções distal, medial e proximal. 

 
15. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) No evento da Regurgitação da válvula aórtica, o 
fluxo do sangue reflui através da valva aórtica incompetente para o ventrículo esquerdo durante a 
diástole. O tipo de pulso que o enfermeiro deve encontrar ao examinar um cliente portador de 
Regurgitação Aórtica é o seguinte: 
a) Pulso Bigeminado - ritmo duplo. 
b) Pulso Fraco “Filiforme” - difícil de palpar, pois é facilmente obliterado pela pressão. 
c) Pulso Cheio, Forte - facilmente palpável, bate forte sob os dedos do examinador. 
d) Pulso Paradoxal - os batimentos apresentam amplitude mais fraca com a inspiração e mais forte 
com a expiração. 
e) Pulso em Martelo D’água - pulso com força maior do que a normal que, em seguida, entra em 
colapso repentinamente. 
 
16. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O enfermeiro deve monitorar a função renal de 
pacientes que fazem uso de antibióticos aminoglicosídeos, como a gentamicina, visando a rastrear a 
ocorrência de Insuficiência Intra-Renal. Para esse acompanhamento, além de monitorar o débito 
urinário, o profissional deve atentar para as seguintes alterações nos valores laboratoriais indicativos 
da Insuficiência Intra-Renal: 
a) Creatinina normal; Densidade específica da urina aumentada; Valor da ureia aumentado. 
b) Creatinina normal; Sódio urinário: sódio diminuído para menor que 20 mEq/l; Sedimento urinário: 
normal com poucos cilindros. 
c) Creatinina aumentada; Sódio urinário: sódio aumentado para maior que 40 mEq/l; Sedimento 
urinário: presença de cilindros e resíduos anormais. 
d) Creatinina aumentada; Sódio urinário: sódio diminuído para menor que 20 mEq/l; Sedimento 
urinário:geralmente normal. 
e) Creatinina normal; Densidade específica da urina variável; Valor da ureia aumentado. 
 
17. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A acuidade visual é avaliada a partir do quadro de 
Snellen padronizado. Sua composição é feita de uma série de fileiras com letras que reduzem o 
tamanho de forma progressiva. O registro da acuidade de um jovem cujo resultado apresentou um 
padrão de visão normal corresponde a 
a) OD 10/10, OE 10/10. 
b) AV 10/10, OD-E 20/20. 
c) OD 20/20, OE 20/20. 
d) AV 100/100, OD 10 e OE 10. 
e) OD e OE 100, AV +. 
 
18. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) As lesões do Sarcoma de Kaposi relacionadas com 
o paciente portador de HIV possuem as seguintes características: 
a) Máculas que se inicam localizadas e se disseminam a partir da evolução da imunossupressão do 
paciente. 
b) Lesões que podem ser planas ou elevadas e rodeadas com placas hemorrágicas e com edema e 
extensamente disseminadas. 
c) Pápulas circundadas por equimoses que se estendem pela região torácica anterior e posterior. 
d) Nódulos com tamanho maior que 1 centímetro que são confluentes e se manifestam como 
primeiro sinal de manifestação da doença. 
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e) Pústulas rodeadas por placas hemorrágicas e com edema e disseminadas pela região torácica. 
 
19. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Para confirmação diagnóstica do Sarcoma de 
Kaposi, o paciente deverá ser submetido à 
a) Swab e à biópsia das lesões suspeitas. 
b) Biópsia das lesões suspeitas. 
c) Contagem das Células T CD4+. 
d) Swab nas lesões suspeitas. 
e) Swab nas lesões e à contagem das células T CD4+. 
 
20. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A ruptura uterina é uma situação de emergência 
que pode ser evitada, já que sua causa é proveniente em sua maioria da assistência obstétrica 
inadequada. Para a identificação desta complicação é preciso estar atento ao seguinte sinal 
apresentado pela parturiente: 
a) Ausência de dor e de contrações uterinas. 
b) Hematúria e melena, cianose central. 
c) Choque cardiogênico, perda do nível de consciência. 
d) Dor intensa em região hipogástrica que cede em seguida. 
e) Diástase abdominal seguida de choque hipovolêmico. 
 
21. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A Síndrome de Sjögren é uma doença inflamatória 
autoimune crônica que é mais comum em mulheres. Ao cuidar de uma cliente que, após o tratamento 
quimioterápico, recebe diagnóstico de Síndrome de Sjögren, o enfermeiro deve pautar suas 
intervenções para o alívio dos seguintes sinais e sintomas: 
a) Fraqueza; língua sensível; dormência e formigamento nos membros. 
b) Náuseas; vômitos; anorexia; perda de peso; flatulência e constipação intestinal. 
c) Perda muscular; mudança de humor; amenorreia e mudança na pigmentação da pele. 
d) Secura nos olhos; ausência de lágrimas; insuficiência salivar; ressecamento da traqueia e dos 
pulmões. 
e) Fadiga; edema; dispneia paroxística noturna; vômitos e perda de peso. 
 
22. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A fenda palatina é uma malformação congênita 
muito comum ao nascimento. Os cuidados de enfermagem realizados em torno de recém-nascidos 
acometidos desta anomalia devem abranger também sua família. Quais recomendações devem ser 
feitas diante desta condição clínica apresentada por um recém-nascido? 
a) A limpeza deve ser realizada somente com solução estéril e com uso de aspiração de vias aéreas. 
b) Orientar os pais que a mamada pode ser mais rápida devido à fenda que há no palato. 
c) Manter o bebê em posição antirrefluxo durante e após as dietas. 
d) Contraindicar a amamentação na presença de odores na cavidade. 
e) Intercalar as mamadas com a infusão de solução salina na cavidade para manter uma higiene 
adequada. 
 
23. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) As fraturas da porção proximal do fêmur são 
comuns em idosos. Esse evento pode submetê-lo à síndrome da embolia gordurosa que apresenta 
início dos sintomas de 24 a 72 horas ou pode acontecer até uma semana após a lesão. A ação 
adequada para prevenção ou para tratamento da síndrome descrita é a seguinte: 
a) Oferecer suporte ventilatório com administração de oxigênio em altas concentrações. 
b) Suporte ventilatório com oxigênio em baixas concentrações por cateter nasal. 
c) Preparar cliente para instalação do cateter de Swan-ganz que deve ser precocemente instalado 
para acompanhamento de variações do débito cardíaco. 
d) Preparar a instalação precocemente para monitorar o cateter para avaliação da Pressão Arterial 
Média visando ao controle da hipertensão arterial. 
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e) Atenção prioritária do enfermeiro deve ser direcionada para acompanhamento precoce do débito 

urinário visando a rastrear o principal evento dessa síndrome que resulta em comprometimento 

renal.  

 

24. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A alteração postural é um dos processos mais 

evidentes durante o envelhecimento. Dentre estas alterações, a redução da altura é a mudança mais 

perceptível. Baseada nessa afirmativa, o fator determinante da diminuição de altura nos idosos é o/a 

a) Encurtamento da coluna vertebral. 

b) Enrigecimento das articulações. 

c) Reabsorção e a deposição óssea. 

d) Redução no tamanho dos ossos longos. 

e) Perda da densidade de massa muscular. 

 

25. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A micção fisiologicamente é uma função indolor 

que acontece aproximadamente oito vezes a cada 24 horas. A quantidade de urina eliminada varia 

de acordo com a ingestão de líquidos, sudorese, temperatura, vômito ou diarreia. A micção dolorosa 

ou difícil corresponde ao seguinte quadro: 

a) Anúria. 

b) Hesitação. 

c) Enurese. 

d) Urgência. 

e) Disúria. 

 

26. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A remoção digital das fezes é um procedimento que 

necessita de prescrição médica devido a seu potencial de complicação. O excesso de manipulação 

retal pode causar a seguinte complicação: 

a) Estimulação do nervo vago, resultando em bradicardia reflexa. 

b) Priapismo intermitente, retenção de líquidos na bolsa escrotal. 

c) Contração retal involuntária e diarreia. 

d) Taquicardia, sudorese e sangramento retal. 

e) Irritação da mucosa e produção excessiva de muco intestinal. 

 

27. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A proposição da ferramenta de cuidado - Projeto 

Terapêutico Singular - é 

a) um dispositivo na constituição de Comunidade de Prática. 

b) específica para a Atenção Básica na Saúde. 

c) baseada na Racionalidade Biomédica. 

d) dependente da competência profissional do líder da equipe. 

e) de fácil manejo quando a equipe é composta por especialistas. 

 

28. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A construção do cuidado em ambiente hospitalar 

requer do profissional 

a) gestão compartilhada do processo de trabalho nas linhas de cuidado que desenvolve. 

b) domínio de Tecnologia Dura em detrimento da Tecnologia Leve. 

c) prevenção para evitar processos nos quais não estejam definidas a priori as competências de cada 

categoria profissional. 
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d) tratamento de todos os pacientes conforme protocolos definidos, evitando singularidades 

existentes. 

e) resolutividade pontual, pois não é atribuição do hospital se inserir em redes de cuidados. 

 

29. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O trabalho em saúde, realizado sempre mediante o 

encontro entre trabalhador e usuário, é centrado no trabalho vivo em ato, que, por sua vez, tem por 

característica a 

a) normatividade. 

b) incerteza. 

c) totalidade. 

d) efetividade. 

e) descontextualidade. 

 

30. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A integralidade na saúde é polissêmica. Os quatro 

(4) eixos fundamentais relacionados são conhecidos como 

a) Assimetria, Eficácia, Avaliação e Decisão. 

b) Hierarquização, Eficácia, Articulação e Finalidade. 

c) Otimização, Necessidade, Assimetria e Avaliação. 

d) Necessidade, Finalidade, Articulação e Interação. 

e) Interação, Hierarquização, Avaliação e Decisão. 

 

31. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Os nervos cranianos são compostos em 12 pares e 

classificados em sensoriais, motores ou mistos. Em relação ao VIII nervo craniano, são tipificação e 

função adequada, respectivamente, 

a) Motor; Músculos que movimentam o olho. 

b) Misto; Expressão e movimento. 

c) Sensorial; Sensação e olfato. 

d) Motor; Músculos da faringe. 

e) Sensorial; Audição e equilíbrio. 
 

32. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Para o tratamento do paciente portador da 

síndrome de Cushing, o enfermeiro deve traçar diagnósticos de enfermagem específicos dentre os 

quais NÃO se inclui: 

a) Risco de lesão relacionado com a fraqueza. 

b) Risco de infecção relacionado com o metabolismo proteico e resposta inflamatória alterados. 

c) Déficit do autocuidado relacionado com a fraqueza, a fadiga, o desgaste muscular e os padrões de 

sono alterados. 

d) Distúrbios dos processos de raciocínio relacionados com as oscilações de humor, de irritabilidade 

e de depressão. 

e) Nutrição desequilibrada, menor que as exigências corporais, relacionada com aumento da taxa 

metabólica. 
  

33. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Durante o exame físico de um jovem de 26 anos, a 

Enfermeira notou a presença de roséolas palmares e 

plantares. Após realizar o teste rápido para detecção de sífilis e identificar o resultado positivo, a 

profissional deve associar a presença das roséolas encontradas na seguinte fase da doença: 

a) Primária. 
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b) Tardia. 

c) Acuminada. 

d) Sifílitica. 

e) Secundária. 

 

34. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A NR 32 estabelece as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e de assistência à saúde em geral. 

É uma das medidas de proteção indicadas pela NR-32 

a) o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes 

e depois do uso das mesmas. 

b) a cada quarto ou box destinado ao isolamento de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas deve conter um lavatório em seu exterior. 

c) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades 

após laudo médico de dois especialistas na área. 

d) o empregador deve vedar o manuseio de lentes de contato pelo trabalhador em qualquer espaço 

do ambiente hospitalar. 

e) o empregador deve vedar o uso de adornos que ultrapassem o lóbulo da orelha. 

 

35. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Pode-se afirmar que, diante da ocorrência de uma 

falha, no que tange à Segurança do Paciente, 

a) a prestação de contas é universal e recíproca. 

b) a investigação visa à identificação do principal responsável. 

c) a manutenção do sigilo institucional é fundamental para evitar pânico. 

d) a resolução do problema é hierárquica. 

e) a punição dos responsáveis é uma medida preventiva necessária. 

 

36. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) O Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP/ 2013) apresenta definições que devem ser seguidas pelos profissionais de saúde para 

promoção da mitigação da ocorrência de evento adverso na atenção à saúde. O conceito adequado 

sobre os termos utilizados no PNSP é 

a) Dano é a possibilidade de se atingir a estrutura ou a função do corpo e/ou qualquer efeito dele 

oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, 

resultar em dano físico. 

b) Segurança do Paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde. 

c) Incidente é o evento que deve resultar em dano irreparável ao paciente. 

d) Evento Adverso é o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

e) Cultura de Segurança deve ser pautada essencialmente na segurança acima de metas financeiras 

e operacionais para impedir o surgimento de incidentes que resultem diretamente em danos físicos. 

 

37. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Diante de uma hemólise intravascular aguda, 

ocasionada por uma reação transfusional, a intervenção imediata do Enfermeiro deve ser 

a) interromper imediatamente a infusão, trocar o equipo e infundir soro fisiológico 0,9%. 

b) fechar o circuito do equipo e manter o membro puncionado elevado. 
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c) interromper imediatamente a infusão, realizar coleta de gasometria para resultados imediatos. 

d) manter a cabeceira elevada reduzindo a circulação menor de sangue para áreas centrais. 

e) aplicar compressa fria no local puncionado e aguardar a equipe médica ou de emergência. 

 

38. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) A lei 7498/86 dispõe sobre a regulamentação do 

Exercício da Enfermagem e aponta que o Enfermeiro exercetodas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, 

a) execução de partos com e sem distócia. 

b) prescrição de medicamentos nos atendimentos ambulatoriais nas unidades básicas de saúde. 

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

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

e) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e 

privada e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 

 

39. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Em relação às penalidades a serem impostas aos 

profissionais de enfermagem que cometerem infrações éticas e disciplinares, de acordo com a 

Resolução COFEN 564/2017, é CORRETO afirmar que 

a) a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 20 (vinte) vezes o valor da 

anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator. 

b) a censura consiste em repreensão e sua divulgação deverá ficar restrita a jornais de grande 

circulação. 

c) a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma pública. 

d) a cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 10 

anos. 

e) a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 

90 (noventa) dias.  

 

40. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Dentre as proibições aos profissionais de 

enfermagem previstas na Resolução COFEN 564/2017, aquela que NÃO corresponde a uma proibição 

é a seguinte: 

a) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento 

congênere quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. 

b) Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e 

catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. 

c) Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da 

pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte. 

d) Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação em quaisquer 

situações. 

e) Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da 

pessoa. 

 

41. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Para infusão do volume solicitado no tempo de 6 

horas, deve-se instalar a solução com o número aproximado de 

gotas, por minuto, de 

a) 18.  

b) 40.  
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c) 28.  

d) 35.  

e) 25. 

  

42. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) Quantas ampolas de glicose a 25% devem ser 

empregadas para realizar a transformação do Soro glicosado a 5% em Soro Glicosado a 8%? 

a) 55 ml. 

b) 70 ml. 

c) 40 ml. 

d) 75 ml.  

e) 80 ml. 

 

43. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) De acordo com a Resolução COFEN 358/09, o 

Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Nos 

atendimentos ambulatoriais e em escolas, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao 

denominado 

a) Consulta de Saúde. 

b) Consulta de Enfermagem. 

c) Avaliação de Enfermagem. 

d) Ambulatório de Enfermagem. 

e) Anamnese ou Histórico de Enfermagem. 

 

Leia o relato a seguir para responder a próxima questão. 

O Sarcoma de Kaposi é uma das condições clínicas associadas à categoria C do Sistema de 

Classificação para a Infecção por HIV na qual a contagem das células T CD4+ apresentam valores 

inferiores a 200/μl. Um paciente, com 54 anos, com vida sexual ativa e múltiplas parceiras, é 

internado apresentando lesões cutâneas elevadas e circundadas por equimoses em toda a região 

torácica anterior e posterior com coloração purpúrea intensa e com relato de abandono do 

tratamento com antiretrovirais há 8 meses. 

 

44. (Residência Multiprofissional/UNIRIO/2020) De acordo com NANDA (2018) e, considerando o 

caso relatado, que diagnóstico de enfermagem deve nortear o cuidado a esse paciente? 

a) Risco de violência direcionada a si mesmo. 

b) Desobstrução ineficaz de vias aéreas. 

c) Risco de disreflexia autonômica. 

d) Autonegligência. 

e) Perambulação. 
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UFF - COREMU (Enfermagem Obstétrica) 
 

1. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O enfermeiro tem condições de 

interpretar e conduzir acompanhamento de mulheres dando recomendações iniciais após resultado 

de exame citopatológico anormal. Quando acontece atipias de significado indeterminado em células 

escamosas, orienta-se  

a) repetição da citologia em seis meses independentemente da idade.  

b) não repetição da citologia já que foi atipia em células escamosas.  

c) repetição da citologia em seis meses (> 30 anos) ou 12 meses (< 30 anos).  

d) repetição da citologia em seis meses (<30 anos) ou 12 meses (>30 anos).  

 

2. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O câncer de mama quando 

identificado em estágios iniciais (lesões menores que dois centímetros de diâmetro) apresenta 

prognóstico favorável. Das manifestações clínicas que se observa, destacam-se  

a) secreção mamilar e eritema mamário.  

b) eritema mamário e ginecomastia.  

c) linfonodos axilares e hipertermia local.  

d) retração e abaulamento e hiperemia local. 

 
3. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) De acordo com o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 128, inciso II do Código Penal Brasileiro, o abortamento é 
permitido quando a gravidez resulta de estupro ou, por analogia, de outra forma de violência. Nesse 
caso, para prevenir a gravidez não planejada, faz-se uso de  
a) progestágeno puro - dois comprimidos, VO em dose única até 72h após o ato sexual.  
b) associação de estrogênios e progestagênios - dois comprimidos, VO até 24h após o ato sexual.  
c) progestágeno puro - 1 comprimido, VO em dose única até 72h após o ato sexual.  
d) associação de estrogênios e progestagênios - 1 comprimido, VO até 24h após o ato sexual. 
 
4. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Entre os sinais que indicam uma 
gestação, existem os de presunção, os de probabilidade e os de certeza, a saber:  
a) modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, 
tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo) são sinais de presunção.  
b) cianose vaginal e cervical, aumento do volume abdominal, amolecimento da cérvice uterina, com 
posterior aumento do seu volume e frequência urinária são sinais de probabilidade.  
c) paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização (pode-se observar pulsação da 
artéria vaginal nos fundos de sacos laterais) e náuseas, vômitos, tonturas são sinais de certeza.  
d) percepção dos movimentos fetais pela mulher, atraso menstrual, mudança de apetite, aumento 
da frequência urinária e sonolência são sinais de certeza.  
 
5. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A avaliação pré-concepcional tem-
se mostrado altamente eficaz quando existem doenças crônicas. Além do diabetes mellitus, da 
hipertensão arterial crônica, da epilepsia e da infecção pela hepatite B ou C, fazem parte desse grupo 
de doenças:  
a) as cardiopatias e as infecções pelo HIV.  
b) as cardiopatias e as infecções sexualmente transmissíveis.  
c) as infecções pelo HIV e a doença falciforme.  
d) as infecções sexualmente transmissíveis e a doença falciforme.  
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6. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Os seguintes fatores de risco 
devem ser avaliados para toda gestante em relação à diabetes mellitus:  
a) macrossomia fetal em gestação anterior, sangramento vaginal esporádico, anemia grave e 
candidíase de repetição.  
b) síndrome de ovários policísticos, obesidade materna atual, idade de 25 anos ou mais.  
c) antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, 
macrossomia fetal.  
d) deposição central excessiva de gordura corporal, candidíase de repetição, anemia grave e 
macrossomia fetal.  
 
7. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O Programa Nacional de 
Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde, criado por meio da Portaria MS nº 730, de 13 de 
maio de 2005, recomenda a suplementação de ferro elementar, com a seguinte posologia  
a) 40mg/dia de ferro elementar (200mg de sulfato ferroso), orientando-se que a ingestão seja 
realizada uma hora antes das refeições, mantendo-se essa suplementação no pós-parto e no pós-
aborto por três meses.  
b) 60mg/dia de ferro elementar (350mg de sulfato ferroso), orientando-se que a ingestão seja 
realizada uma hora antes das refeições, mantendo-se essa suplementação no pós-parto e no pós-
aborto por três meses.  
c) 40mg/dia de ferro elementar (200mg de sulfato ferroso), orientando-se que a ingestão seja 
realizada uma hora antes das refeições, mantendo-se essa suplementação no pós-parto, mas não no 
pós-aborto.  
d) 60mg/dia de ferro elementar (350mg de sulfato ferroso), orientando-se que a ingestão seja 

realizada uma hora antes das refeições, mantendo-se essa suplementação no pós-parto, mas não no 

pós-aborto. 

 

8. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Em relação a vacinação de 

mulheres que estão amamentando, a vacina que deve ser utilizada sob critério médico é para  

a) febre amarela.  

b) rubéola.  

c) varicela.  

d) influenza.  

 

9. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A Malária é uma patologia que 

ressurgiu no panorama social brasileiro. Durante o pré-natal para detecção e tratamento precoce da 

doença, o exame recomendado é  

a) hemograma.  

b) urinocultura.  

c) lâmina de malária.  

d) lâmina de verificação de cura.  

 

10. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) As alterações hipertensivas da 

gestação estão associadas a complicações graves fetais e maternas, havendo risco maior de 

mortalidade materna e perinatal.  

Nesse sentido, antes de se verificar a PA da gestante, deve-se recomendar que ela  

a) esvazie a bexiga, não realize exercício físico e não beba água trinta minutos antes.  

b) não ingira café, refrigerantes ou alimentos salgados trinta minutos antes.  

c) esvazie a bexiga, deite-se por trinta minutos em posição supina e respire calmamente.  

d) esvazie a bexiga, não fume, não ingira café ou alimentos trinta minutos antes.  
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11. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A hipertensão arterial persistente 

é igual ou superior a 160/110mmHg ou proteinúria de 24h superior a 3g ou presença de qualquer um 

dos critérios de risco. Tais indícios são suficientes para se considerar uma gestante como paciente de 

pré-eclâmpsia grave.  

Indique quais os critérios de gravidade para pré-eclâmpsia.  

a) Restrição do crescimento fetal e polidrâmnia.  

b) Sinais de descompensação cardíaca: cianose e edema agudo de pulmão.  

c) Hiperbilirrubinemia (indireta) e poliúria (maior do que 400mL/24h).  

d) Dor em hipocôndrio esquerdo e infecção urinária.  

 

12. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Os sinais e sintomas de aborto 

infectado GRAU III são:  

a) secreção fétida endovaginal, dor pélvica intensa à palpação, calor local e febre e a infecção está 

limitada ao conteúdo da cavidade uterina.  

b) a infecção já expandida até a pelve, febre alta, calafrios, coagulação intravascular generalizada, 

náuseas e dor pélvica.  

c) dor pélvica intensa à palpação, secreção fétida endovaginal, calor local e febre, além de 

comprometimento variável do estado geral, pelviperitonite.  

d) peritonite generalizada e infecção sistêmica, coagulação intravascular generalizada, insuficiência 

renal, falência de múltiplos órgãos e choque séptico.  

 

13. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A rotura prematura das 

membranas ovulares (RPMO) é caracterizada pela rotura espontânea das membranas ovulares antes 

do início do trabalho de parto em qualquer idade gestacional. No decorrer da gestação, encontram-

se relacionados ao incremento de sua incidência os seguintes fatores:  

a) o tabagismo materno e o sangramento transvaginal no decorrer da gestação.  

b) a infecção do trato urinário e o diabetes mellitus.  

c) o alcoolismo materno e a infecção pélvica.  

d) a infecção do trato urinário e as infecções sexualmente transmissíveis.  

 

14. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Nas Diretrizes Assistenciais de 

Enfermagem Obstétrica da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, encontra-se o uso da bola suíça 

como tecnologia de cuidado no trabalho de parto.  

Esse cuidado  

a) facilita o aumento das contrações uterinas pela compressão abdominal.  

b) aumenta a dinâmica uterina, auxilia na rotação e descida fetal.  

c) ajuda na manutenção da posição e desprendimento da cabeça fetal.  

d) relaxa o períneo, promovendo abertura total da pelve materna.  

 

15. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Para diminuir a pressão, que a 

cabeça fetal faz no colo uterino e na face interna das estruturas da bacia, para ampliar os diâmetros 

da pelve e diminuir e a pressão nas vísceras maternas, a mulher deve adotar a posição corporal:  

a) Decúbito lateral direita.  

b) Decúbito lateral esquerda.  

c) Cócoras.  

d) Quatro apoios.  
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16. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) No acompanhamento do trabalho 

de parto, as tecnologias de cuidado de enfermagem são utilizadas com vários objetivos reunidos em 

torno de três eixos, que são  

a) ativar o trabalho de parto, aliviar a dor e permitir entrada do acompanhante.  

b) ativar o trabalho de parto, auxiliar na descida e rotação interna e permitir entrada do 

acompanhante.  

c) ativar o trabalho de parto, aliviar a dor, auxiliar na descida e rotação interna.  

d) auxiliar na descida e rotação interna, permitir entrada do acompanhante e aliviar a dor.  

 

17. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Muito se fala a respeito de que 

mulheres com história de uma cesariana anterior não podem tentar parto natural (vaginal). 

Entretanto, a prova de trabalho de parto pode ser realizada, oportunizando a fisiologia da mulher. 

Diante disso, deve-se:  

a) contraindicar para gestantes com hipertensão uma prova de trabalho de parto após cesárea prévia.  

b) monitorar a ausculta intermitente do BCF a cada quinze minutos na fase ativa e a cada cinco 

minutos no segundo estágio do parto.  

c) contraindicar para gestantes com diabetes mellitus uma prova de trabalho de parto após cesárea 

prévia.  

d) manter a mulher em monitorização de cardiotocografia intermitente para prevenir rotura uterina.  

 

18. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O registro dos movimentos fetais 

deve ser realizado em todas as gestantes que apresentarem fatores de risco para resultados 

perinatais adversos e deve começar entre 26 e 32 semanas. Ao realizar-se a contagem da 

movimentação fetal até complementarem-se 10 movimentos diariamente, o valor considerado como 

anormal é:  

a) menor que 10 movimentos em 12 horas sugere hipóxia fetal.  

b) entre 10 a 20 movimentos em 12 horas sugere infecção materna.  

c) maior que 20 movimentos em 12 horas sugere oligodraminia.  

d) entre 20 a 25 movimentos em 12 horas feto está normal.  

 

19. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O objetivo da administração de 

ocitocina é produzir atividade uterina que seja suficiente para promover alterações cervicais e ao 

mesmo tempo evitar hiperestimulação uterina e comprometimento fetal.  

Esse hormônio  

a) só deve ser utilizado quando o colo apresentar condições favoráveis, ou seja, escore de Bishop > 

6.  

b) pode ser iniciado em menos de seis horas após a última administração de misoprostol.  

c) deve ser descartado em gestantes com cesariana prévia devido ao risco aumentado de rotura.  

d) não tem o índice de Bishop como meio preditivo para seu uso.  

 

20. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A prevenção da sensibilização 

pelo fator Rh deve ser realizada pela administração de imunoglobulina anti-D em mulheres Rh 

negativo após o parto de mulheres com  

a) Coombs indireto positivo e recém-nascidos Rh positivo.  

b) Coombs indireto negativo e recém-nascidos Rh negativo.  

c) Coombs indireto negativo e recém-nascidos Rh positivo.  
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d) Coombs indireto positivo e recém-nascidos Rh negativo.  

 

21. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) As mortes maternas obstétricas 

diretas resultam de complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o puerpério. Como causas 

dessas mortes, podemos citar:  

a) intervenções, doenças adquiridas e anteriores a gestação, cujo tratamento ou a cadeia de eventos 

multifatorial está associado a patologias no período de até 42 dias após o parto.  

b) intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia de eventos associados a qualquer 

um desses fatores no período de até 42 dias após o parto.  

c) doenças adquiridas anteriores a gestação que se exacerba durante a gestação, mesmo com o 

tratamento correto, sendo motivo de morbimortalidade da mulher no período de até 42 dias após o 

parto. 

d) intervenções anteriores a gestação, cujo cuidado e tratamento formou uma cadeia de eventos 

multifatoriais associados as patologias consideradas críticas no período de até 42 dias após o parto. 

 

22. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) As formas de sofrimento mental 

puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, a fim de auxiliar numa relação mãe-

bebê satisfatória no âmbito familiar, social, físico e psicológico. A depressão puerperal (também 

chamada de depressão pós-parto) caracteriza-se por  

a) choro, flutuação de humor, irritabilidade, fadiga, tristeza, insônia, dificuldade de concentração e 

ansiedade relacionada ao bebê.  

b) confusão mental, alucinações ou delírios, agitação psicomotora, angústia, pensamentos de 

machucar o bebê, comportamentos estranhos e insônia.  

c) tristeza, choro fácil, desalento, abatimento, labilidade, anorexia, náuseas, distúrbios de sono, 

insônia inicial e pesadelos e ideias suicidas.  

d) alucinações ou delírios, agitação psicomotora, ansiedade, labilidade de humor, ambivalência de 

pensamentos de amar e odiar o bebê e insônias.  
 

23. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A determinação da necessidade 

de reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de dois sinais, que 

são:  

a) tônus muscular e frequência cardíaca.  

b) coloração da pele e respiração.  

c) frequência cardíaca e respiração.  

d) coloração da pele e tônus muscular.  
 

24. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) A opção que apresenta condição 

perinatal associada à necessidade de reanimação neonatal é:  

a) Trabalho de parto prolongado até 24 horas.  

b) Rotura prolongada de membranas até 18 horas antes do parto.  

c) Rotura prolongada de membranas entre 12 e 18 horas antes do parto.  

d) Trabalho de parto prolongado maior que 24 horas.  

 

25. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) No decorrer do exame físico de 

recém-nascidos, uma das preocupações do enfermeiro é o estilo de choro que o bebê produz.  Sobre 

esse aspecto, o choro referente aos processos infecciosos e desconforto respiratório é  

a) chiado com secreção. 
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b) forte e agudo.  

c) fraco ou gemente.   

d) monótono e intermitente.  

 

26. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Existem várias formas de 

violências praticadas contra os bebês. A síndrome realizada por simulação ou criação, por um dos 

responsáveis ou cuidador (com grande frequência a mãe), de sinais ou sintomas que caracterizam 

doenças em seus filhos, exigindo dos profissionais da área da saúde a execução de uma série de 

exames e investigações extremamente penosos para a criança, é chamada de:  

a) Estocolmo.    c) Munchausen por procuração.  

b) Patau.    d) Alienação Parental.  

 

27. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Quando, por alguma razão, o 

bebê não estiver sugando ou a sucção é ineficaz, e a mãe deseja amamentá-lo, ela deve ser orientada 

a estimular a sua mama regularmente por meio de  

a) ordenha manual três vezes ao dia.  

b) ordenha manual ou por bomba de sucção pelo menos cinco vezes ao dia.  

c) bomba de sucção cinco vezes ao dia.  

d) ordenha manual ou por bomba de sucção pelo menos três vezes ao dia.  

 

28. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Há três classificações para o 

estado nutricional de um recém-nascido que se pode verificar quando a mãe o leva a Unidade Básica 

de Saúde nos dez primeiros dias de vida.  

Considera-se um problema grave de nutrição se a criança  

a) tem um peso para a sua idade abaixo de -2 escores Z, se tem uma tendência horizontal.  

b) não perdeu peso, mas está letárgica, faz pega ao seio incorreta e não mama sobre livre demanda.  

c) tem tendência de crescimento horizontal ou em declínio ou baixo ganho ponderal (<600g/mês).  

d) tiver perdido mais de 10% de seu peso ao nascer na primeira semana de vida.  

 

29. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) O Método Canguru é um modelo 

de assistência perinatal que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial, numa vinculação mãe-

bebê, dividido em três etapas. Na segunda etapa, o bebê permanece de maneira contínua com sua 

mãe e a posição canguru deve ser realizada pelo maior tempo possível.  Considera-se um critério de 

elegibilidade para permanência nessa etapa:  

a) a deglutição e a sucção presentes.  

b) a estabilidade clínica da criança.  

c) a insegurança materna.  

d) o peso mínimo de 1.550g. 

 

30. (Residência em Enfermagem Obstétrica - UFF/COREMU/2020) Na abordagem sindrômica as 

infecções sexualmente transmissíveis (IST) são agrupadas por tipos: fungos, bactérias e vírus.  As IST 

constituídas por bactérias são:  

a) candidíase, linfogranuloma venéreo e klebisiela.  

b) sífilis, gonorreia e clamídia.  

c) herpes, donovanose e condiloma.  

d) tricomoníase, cancro mole e vaginose.  
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UFF - COREMU 

Saúde Coletiva 
 

1. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) No Brasil, a doença de 

notificação compulsória, que afeta ambos os sexos igualmente e que se caracteriza por febre alta, 

acima de 38,5°C, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de 

Koplic (pequenos pontos brancos na mucosa bucal, antecedendo o exantema), é denominada  

a) meningite.  

b) sarampo.  

c) rubéola.  

d) febre tifoide.  

 

2. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) O sarampo é uma das 

principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo as 

desnutridas e as que vivem nos países em desenvolvimento. É uma doença com distribuição universal, 

com variação sazonal. Nos climas temperados, observa-se aumento da incidência no período 

compreendido entre o final do inverno e o início da primavera. Nos climas tropicais, a transmissão 

parece aumentar depois da estação chuvosa. Analisando as características epidemiológicas do 

sarampo identifique a opção incorreta. 

a) O sarampo afeta mais a população feminina do que a população masculina. A incidência, a evolução 

clínica e a letalidade são influenciadas pelas condições socioeconômicas, nutricionais, imunitárias e 

aquelas que favorecem a aglomeração em lugares públicos e em pequenas residências.  

b) O comportamento endêmico-epidêmico do sarampo varia de um local para outro, e depende 

basicamente da relação entre o grau de imunidade e a suscetibilidade da população, bem como da 

circulação do vírus na área. 

c) De 2013 a 2015, foram notificados 9.523 casos suspeitos, e confirmados 1.310 casos em todo o 

país. No período de março de 2013 a março de 2014, ocorreu um surto no estado de Pernambuco, 

com 226 casos confirmados, e identificado o genótipo D8. No estado do Ceará, ocorreu um surto no 

período de dezembro de 2013 a julho de 2015, registrando-se um total de 1.052 casos confirmados, 

sendo identificado o genótipo D8. Em 2016, foram notificados 664 casos suspeitos de sarampo, não 

se confirmando nenhum caso. 

d) Nos países que conseguem manter altos níveis de cobertura vacinal, a incidência da doença é 

reduzida, ocorrendo em períodos cíclicos que variam entre 5 e 7 anos. Quando indivíduos suscetíveis 

se acumulam e chegam a um quantitativo suficiente para sustentar uma transmissão ampla, podem 

ocorrer surtos explosivos, capazes de afetar todas as faixas etárias. 

 

3. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A doença meningocócica que 

tem como sinônimo meningite meningocócica ou meningococcemia. É uma infecção bacteriana 

aguda grave, que tem como seu agente etiológico a Neisseria meningitidis (meningococo).  

Em relação ao modo de transmissão, essa infecção é desencadeada  

a) pelo contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, 

assintomáticas ou doentes.  

b) pelo contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias e pelo material 

contaminado de sangue de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.  

c) pela picada do mosquito transmissor que habita águas paradas e insalubres.  

d) pela picada do mosquito transmissor que habita as florestas tropicais do Brasil.  
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4. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A influenza sazonal, também 

conhecida como gripe e influenza humana, pode ser definida como infecção  

a) viral crônica, do sistema respiratório, de baixa transmissibilidade e distribuição global, podendo o 

mesmo indivíduo contraí-la várias vezes ao longo da vida.  

b) bacteriana aguda do sistema respiratório, de baixa transmissibilidade e distribuição nacional, 

podendo o mesmo indivíduo contraí-la várias vezes ao longo da vida.  

c) viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global, podendo o 

mesmo indivíduo contraí-la várias vezes ao longo da vida.  

d) viral aguda do sistema respiratório, de baixa transmissibilidade e distribuição sazonal, podendo ou 

não o mesmo indivíduo contraí-la várias vezes ao longo da vida.  

 

5. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A sífilis é uma infecção 

bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. Em gestantes não tratadas ou 

tratadas inadequadamente, a sífilis pode ser transmitida para o feto, mais frequentemente 

intraútero.  

Esse tipo de transmissão é denominada transmissão  

a) vertical.  

b) horizontal.  

c) secundária.  

d) mãe-filho.  

 

6. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) De acordo com parâmetros 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia de HIV/aids no país é 

concentrada, ou seja, apresenta taxa de prevalência da infecção pelo HIV menor que 1% entre 

parturientes residentes em áreas urbanas e maior que 5% em subgrupos populacionais sob maior 

risco para infecção pelo HIV, sendo de 5,9% entre usuários de drogas ilícitas, de 10,5% entre gays e 

outros HSH e de 4,9% entre mulheres profissionais do sexo. A taxa de prevalência da infecção pelo 

HIV, no país, na população de 15 a 49 anos, mantém-se estável em aproximadamente 0,6% desde 

2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens. Diante dos dados apresentados na 

afirmativa, marque a alternativa correta. 

a) A vigilância epidemiológica do HIV e da aids baseia-se em dados fornecidos em registros de óbitos, 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

(Siscel), Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom) e Sistema de Monitoramento Clínico 

das pessoas vivendo com HIV (SIMC). 

b) Uma vez diagnosticado como portador da infecção pelo HIV, o indivíduo deve ser encaminhado 

prontamente para atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma Unidade hospitalar 

mais próxima de sua residência para início do tratamento. 

c) A vigilância da infecção pelo HIV e da aids está baseada num modelo de vigilância dos eventos: 

infecção pelo HIV, adoecimento (aids), e óbito, por meio de sistemas de informação de rotina apenas. 

d) Dados mostram que gays e outros HSH, diagnosticados com aids e que fazem parte da subcategoria 

de exposição bissexual, podem servir de “ponte” da infecção para mulheres. Outra população que 

deve ser mencionada, por também desempenhar um papel de “ponte” de disseminação do HIV na 

população geral, são as pessoas que usam drogas.   
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7. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A respeito das doenças 

transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, é INCORRETO afirmar que  

a) o sistema de atenção à saúde deve oferecer, para uma condição aguda, resposta proativa e 

contínua e, para as condições crônicas, uma resposta reativa e episódica.  

b) as condições agudas, em geral, são manifestações de doenças transmissíveis e apresentam um 

curso curto, inferior a três meses de duração, tendendo a se autolimitar.  

c) as condições crônicas usualmente apresentam múltiplas causas que variam no tempo, incluindo 

hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos.  

d) as condições crônicas podem apresentar, em determinados períodos, eventos agudos causados 

pelo mau manejo das condições crônicas pelos sistemas de atenção à saúde.  

 

8. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) Os agravos decorrentes das 

doenças crônicas não-transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na população idosa, 

seguindo uma tendência mundial. Quando são analisadas as causas específicas, a doença que ocupa 

o primeiro lugar em mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral é: 

a) Neoplasia. 

b) Doença cardiovascular. 

c) Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. 

d) Doença cerebrovascular. 

 

9. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A alteração da temperatura 

de conservação pode comprometer a potência imunogênica da vacina, bem como as características 

verificadas e certificadas pelo laboratório produtor em determinadas condições ideais de 

conservação: temperatura, prazo de validade, umidade, luz e outras. De acordo com a normas de 

conservação estabelecidas para os imunobiológicos, marque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 

para as falsas. 

 

(   ) Os produtos recebidos a partir do laboratório produtor são acondicionados à temperatura 

adequada, de acordo com imunobiológico (-25°C a -15°C ou entre +2°C e +8°C). 

( ) O transporte dos imunobiológicos deve ser realizado com o acompanhamento de um técnico 

capacitado do programa de imunizações da instância fornecedora ou da solicitante, que detenha 

informações acerca das características dos produtos transportados, de seu respectivo 

acondicionamento, das temperaturas ideais de conservação, dos procedimentos de monitoramento, 

controle e registro de temperatura, bem como da notificação de intercorrências. 
(   ) Os imunobiológicos armazenados à temperatura negativa poderão ser acondicionados para 
transporte em caixas independentes com bobinas reutilizáveis ambientadas à temperatura de 0°C. 
Os imunobiológicos chegarão ao destino em temperaturas controladas entre +2°C e +8°C e não 
deverão ser recongelados. No recebimento pela instância regional/municipal, os imunobiológicos que 
foram acondicionados e transportados à temperatura negativa e chegaram ao destino nesta mesma 
temperatura (-25°C a -15°C) poderão assim ser conservados. 
(   ) O transporte realizado a partir da instância nacional (Cenadi) para as estaduais ocorrem por via 
aérea ou terrestre. Considerando a sensibilidade térmica dos imunobiológicos, o clima tropical e a 
extensão territorial do País são utilizadas caixas térmicas específicas para o transporte nesta 
instância, nos diversos percursos e/ou com sucessivas escalas/conexões.  
 
A opção com a sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) F, V, F, V.  c) V, F, F, V.      b) V, V, F, V.            d) V, V, V, V. 
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10. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A vacina BCG (bacilo de 
Calmette e Guérin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidose, acompanhada da 
ampola do diluente específico para a vacina. A vacina é preparada com bacilos vivos, a partir de cepas 
do Mycobacterium bovis, atenuadas com glutamato de sódio. A subcepa utilizada no Brasil é a 
Moureau-Rio de Janeiro, mantida sob sistema de lote-semente no Status Serum Institut de 
Copenhagen, na Dinamarca. Considerando que esta vacina está indicada para prevenção da 
tuberculose, sabe-se que: 
a) A vacina BCG Previne a tuberculose pulmonar. 
b) A vacina BCG previne a tuberculose miliar e meníngea. 
c) A vacina BCG previne a tuberculose ocular. 
d) A vacina BCG previne a tuberculose genito-urinária. 
 
11. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) O Ministério da Saúde do 
Brasil, por meio do Programa Nacional de Imunizações/PNI, preconiza que seja cumprido o calendário 
de vacinação da criança. Neste está presente que ao nascer o bebê deverá ser imunizado com as 
seguintes vacinas: 
a) Tetravalente e Hepatite B. 
b) BCG e Tetravalente. 
c) BCG e Hepatite B. 
d) Poliomielite 1, 2 3 e BCG. 
 
12. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A primeira consulta do 
recém-nascido como defende a “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil”, editada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004a), deverá ocorrer 
a) no décimo quinto dia de vida do bebê. 
b) a critério dos pais. 
c) na segunda semana de vida do bebê. 
d) na primeira semana de vida do bebê. 
 
13. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) De acordo com a história da 
Atenção Primária à Saúde (APS),  
a) o Relatório Dawson surgiu três décadas depois do Relatório Flexner.  
b) do início dos anos vinte ao final dos anos setenta, deram-se vários movimentos que, direta ou 
indiretamente, levaram à APS.  
c) a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido em 1948, o movimento feminista, o 
surgimento dos movimentos pacifistas e ecológicos e os estudos de Framingham sobre os fatores de 
risco nas doenças cardiovasculares atrasaram a institucionalização da APS.  
d) a partir da conferência de Alma-Ata, emergiram-se seus elementos essenciais: a educação em 

saúde; o saneamento básico; o programa materno-infantil; a prevenção de endemias; o tratamento 

apropriado das doenças mais comuns; a provisão de medicamentos essenciais; a promoção de 

alimentação saudável; e a valorização das práticas complementares.  

 

14. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A Organização Pan-

Americana da Saúde é fiel a uma interpretação mais abrangente e contemporânea de Atenção 

Primária à Saúde (APS), já que  

a) é essencial desconstruir a ideia de que a APS constitui uma sólida prática para abordar e superar a 

falta de saúde e as desigualdades.  

b) os novos desafios epidemiológicos não devem ser abordados no âmbito da APS.  

c) é preciso corrigir as debilidades e as incoerências presentes nos enfoques mais limitados da APS.  

d) a APS não possui o papel de fortalecer a capacidade da sociedade para reduzir as desigualdades 

em saúde. 
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15. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) As condições de saúde 

podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas, circunstâncias essas que se de 

forma mais ou menos persistentes, exigindo respostas sociais reativas ou proativas, eventuais ou 

contínuas e fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à saúde.  

Isto posto, a categoria “condição de saúde” é fundamental na atenção à saúde porque  

a) essa categoria é utilizada por todos os países desenvolvidos.  

b) os ciclos de evolução das condições agudas e crônicas são similares.  

c) a Atenção Primária à Saúde não separa a abordagem às doenças transmissíveis da abordagem às 

doenças crônicas não transmissíveis.  

d) só se agrega valor para as pessoas nos sistemas de atenção à saúde quando se enfrenta uma 

condição de saúde por meio de um ciclo completo de atendimento a ela.  

 

16. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A respeito das situações das 

condições de saúde, é INCORRETO afirmar que  

a) as taxas de fecundidade diminuem, as populações envelhecem e as expectativas de vida aumentam 

em todo o mundo.  

b) as situações das condições de saúde revelam uma importância relativa crescente das condições 

crônicas no quadro epidemiológico.  

c) a transição demográfica é lenta no Brasil.  

d) as doenças crônicas tornam-se mais prevalentes à medida que cresce a população idosa, 

incrementando a expectativa de vida. 

 

17. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A transição das condições de 

saúde, juntamente com outros fatores como o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, 

determina a transição da atenção à saúde.  

Por essa razão, em qualquer tempo e em qualquer sociedade,  

a) a crise medular dos sistemas de atenção à saúde não está relacionada a fatores históricos ou 

culturais.  

b) deve haver uma coerência entre a situação das condições de saúde e o sistema de atenção à saúde.  

c) a epidemiologia moderna mostra que os problemas de saúde prevalecentes hoje giram em torno 

das condições agudas.  

d) as doenças crônicas afetam principalmente as pessoas ricas.  

 

18. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) A Atenção Básica caracteriza-

se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas  

a) sanitárias e políticas complementares e participativas.  

b) gerenciais e políticas éticas e democráticas.  

c) gerenciais e sanitárias democráticas e participativas.  

d) de ações de educação em saúde. 

 

19. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) "Distribuição percentual dos 

óbitos de crianças menores de um ano de idade, por faixa etária, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado" refere-se à definição do indicador  
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a) Taxa de Mortalidade Infantil.  

b) Razão de Mortalidade Infantil.  

c) Coeficiente de Mortalidade em menor de um ano.  

d) Mortalidade proporcional por idade em menores de um ano de idade.  

 

20. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) Durante o processo de 

trabalho de uma enfermeira na atenção primária de saúde, muitas consultas são realizadas e muitas 

doenças identificadas. Atividades de vigilância em saúde são extremamente importantes para que o 

controle das doenças seja feito, dentre elas, a notificação compulsória de doenças. Todas as doenças 

apresentadas a seguir são de notificação imediata ao SINAN, EXCETO:  

a) a varíola.      

b) a dengue.    

c) o botulismo.      

d) a febre amarela. 

 

21. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) Em 1992, Dahigren e 

Whitehead sistematizaram o conjunto de determinações do processo saúde/doença ou 

saúde/adoecimento a partir do paradígma da promoção da saúde e, no caso brasileiro, associada à 

perspectiva da mudança social (BUSS apud CZERESNIA; FREITAS, 2003) e da redução das iniquidades. 

Com base nesta sistematização, os determinantes foram classificados em distais, intermediários e 

proximais. Em relação aos determinantes proximais, estes referem-se a 

a) características dos indivíduos, que exercem influência sobre seu potencial, sua condição de saúde 

(idade, sexo, herança genética) e suas relações, formais e informais, de confiança, de cooperação, de 

apoio nas famílias, comportamentos, estilos de vida, dentre outros. 

b) características dos indivíduos acrescidas das condições socioeconômicas, culturais e ambientais 

em que as pessoas, suas famílias e as redes sociais estão inseridas. 

c) características socioeconômicas, culturais e ambientais em que as pessoas, suas famílias e as redes 

sociais estão inseridas. 

d) carcacterísticas geradas pelas condições de vida e de trabalho, o acesso à alimentação, à educação, 

à produção cultural, ao emprego, à habitação, ao saneamento e aos serviços de Saúde (e a forma 

como se organizam). 

 

22. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) O Brasil não é exceção à 

tendência observada na maioria dos países. Desde a década de 60, observam-se os processos de 

transição demográfica, epidemiológica e nutricional no país, que resultam em alterações nos padrões 

de ocorrência das enfermidades. A transição epidemiológica caracteriza-se 

a) por mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de uma população, com elevação número 

de mortes por acidentes e redução das doenças infectocontagiosas. 

b) por mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de uma população, com diminuição 

progressiva das mortes por doenças infecto-contagiosas e elevação das mortes por doenças crônicas. 

c) por mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de uma população, com elevação número 

de mortes por doenças crônicas e por homicídios. 

d) por mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de uma população, com aumento 

progressivo das mortes por violência no trânsito e elevação das mortes por infecto-contagiosas. 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

418 

23. (Residência em Enfermagem Saúde Coletiva - UFF/COREMU/2020) De acordo com Parente, 

Moreira e Albuquerque (2018), o perfil da violência física contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBTT), no interior do nordeste caracteriza-se por  

a) ser a face o local preferencial para os ataques.  

b) ser maioria das agressões efetuada por pessoas da família da vítima.  

c) não ter o Estado obrigação de prevenir ou reparar as modalidades de preconceito, discriminação 

ou intolerância motivada por orientação sexual.  

d) estar o grupo LGBTT vulnerável para sofrer violência se a sua localização geográfica e espacial for 

no interior do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

419 

UFF - COREMU 

Residêncial Multiprofissional de Enfermagem 
 

1. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Na Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, o 

Ministério da Saúde atualizou as orientações voltadas para os profissionais de saúde que prestam 

cuidados diretamente às mulheres na Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à 

periodicidade dos exames no rastreamento de câncer de mama a norma técnica recomenda que 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos devem realizar o exame clínico das mamas 

a) e a mamografia de dois em dois anos. 

b) e a mamografia anualmente. 

c) a cada três anos. 

d) a cada dois anos e, caso a mamografia apresente alteração, a cada três anos. 

 

2. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Segundo a situação atual do câncer de mama 

no Brasil, de acordo com a síntese de dados dos sistemas de informação (2019) Inca, além de reduzir 

o tamanho do tumor para facilitar a realização da cirurgia, seguem-se as seguintes tendências quer 

sejam tanto na gestão da informação, na abordagem clínica e cirúrgica: 

a) aumentar as possibilidades de tratamento cirúrgico conservador da mama e avaliar in vivo a 

sensibilidade do tumor ao tratamento sistêmico; após a cirurgia curativa, o tratamento adjuvante 

sistêmico e/ou local também tem por objetivo eliminar possíveis micrometástases. 

b) reduzir as possibilidades de tratamento cirúrgico conservador da mama e avaliar in vivo a 

sensibilidade do tumor ao tratamento sistêmico; após a cirurgia curativa, o tratamento adjuvante 

sistêmico e/ou local também tem por objetivo eliminar possíveis micrometástases. 

c) aumentar as possibilidades de tratamento cirúrgico conservador da mama e avaliar in vivo a 

sensibilidade do tumor ao tratamento sistêmico; após a cirurgia curativa, o tratamento adjuvante 

sistêmico e/ou local não tem por objetivo eliminar possíveis micrometástases. 

d) aumentar as possibilidades de tratamento cirúrgico conservador da mama sem avaliação in vivo a 

sensibilidade do tumor ao tratamento sistêmico; após a cirurgia curativa, o tratamento adjuvante 

sistêmico e/ou local também tem por objetivo eliminar possíveis micrometástases.  

 

3. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Os cuidados paliativos objetivam o controle 

efetivo de sintomas com vistas a melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer de mama, 

especialmente quando são esgotadas as possibilidades de tratamento com objetivo de cura da 

doença. Segundo a Resolução n.º 41, de 31 de outubro de 2018/SUS/Ministério da Saúde, um dos 

princípios gerais dos cuidados paliativos é 

a) excluir o aconselhamento e suporte ao luto. 

b) fragmentar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente. 

c) apressar a morte. 

d) fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes.  

 

4. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Em relação ao rastreamento do câncer de 
colo de útero, tem-se: 
a) O rastreamento em gestantes do câncer de colo de útero não se faz necessário porque pode 
provocar abortamento. 
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b) O rastreamento em gestantes não deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária 
como para as demais mulheres. 
c) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como 
para as demais mulheres. 
d) Gestantes têm maior risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou seus 
precursores. 
 
5. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A gravidez decorrente de violência sexual 
representa, para grande parte das mulheres, uma segunda forma de violência. A utilização da 
Anticoncepção de Emergência (AE) pode interromper esse processo. Esse recurso (AE), 
a) deve ser prescrito para todas as mulheres e adolescentes em faixa etária reprodutiva, mesmo que 
a violência sexual tenha se dado por meio de coito oral ou anal. 
b) deve ser prescrito para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através de contato 
certo com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, sendo 
desnecessário se estiver usando regularmente método anticonceptivo. 
c) deve ser prescrito para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através de contato 
certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, 
que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da menopausa. 
d) é necessário mesmo se a mulher ou a adolescente estiver usando regularmente método 
anticonceptivo de elevada eficácia no momento da violência sexual. 
 
6. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Um serviço de orientação em saúde sexual e 
reprodutiva para adolescentes deve estar preparado para atender a essa população, proporcionando 
o direito a uma atenção eficaz e de qualidade, que pressupõe minimamente a oferta de 
a) boa comunicação, com linguagem simples, mas sendo norteada com senso 
valorativo, além de atendimento para ambos os sexos. 
b) disponibilidade constante de insumos, levando-se em consideração a necessidade de prevenção 
principal quanto a gravidez, além de ênfase na parte educativa, em grupo. 
c) profissionais qualificados para a especificidade do atendimento e facilidade de acesso aos serviços. 
d) garantia de que os/as adolescentes constituem o centro de interesse durante a entrevista, sendo 
necessária a presença dos pais ou dos familiares para passarem segurança nesse momento, além da 
avaliação integral do/da adolescente. 
 
7. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) O Método de Bradley reafirma o parto como 
um processo normal, tendo como principal foco as variáveis ambientais para que o parto seja uma 
experiência a mais natural possível, recomendando que 
a) a mulher deva aprender a focalizar um pequeno objeto que, durante o trabalho de parto, será 
usado como ponto focal. 
b) a mulher possa ser ensinada a substituir suas reações à dor, ao medo e à perda de controle, por 
um comportamento mais positivo. 
c) a mulher seja ensinada a contrair grupos específicos de músculos, enquanto relaxa outros. 
d) a mulher deva fechar os olhos, relaxar todos os músculos do corpo e respirar lenta e 

profundamente durante cada contração. 

 

8. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) O período expulsivo, ou seja, o segundo 

período do parto, que inicia-se com a dilatação total da cérvice e termina com a expulsão do feto, 

caracteriza-se por 

a) produção de contrações efetivas devido a pressão da apresentação fetal sobre o reto. 
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b) esforços expulsivos maternos (puxos) e sensação de preenchimento retal com desejo de evacuar. 

c) contrações uterinas mais intensas e frequentes que favorece a hiperóxia e a alcalose fetal. 

d) alterações metabólicas que determinam frio ou calor, alegria ou tristeza. 

 

9. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Dentre as alterações fisiológicas que 

acompanham a dor no trabalho de parto, pode-se destacar 

a) a alcalose metabólica progressiva. 

b) a diminuição dos níveis de adrenalina, noradrenalina, cortisol e ACTH no sangue materno. 

c) a possibilidade do feto sofrer aceleração cardíaca fetal quando a PaO2 materna cai abaixo de 70 

mmHg. 

d) a hipocápnia pode diminuir o estímulo ventilatório materno, reduzindo a PaO2 materna em 10% a 

50%.  

 

10. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Considere as seguintes assertivas acerca das 

práticas no parto natural, claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas. 

(1) Massagem e distensão do períneo durante o segundo estágio do trabalho de parto. 

(2) Uso rotineiro de ergometrina por via parenteral no terceiro estágio do trabalho de parto. 

(3) Oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto. 

(4) Condições estérieis ao cortar o cordão. 

 

São verdadeiras apenas: 

a) 1 e 2.     

b) 3 e 4.   

c) 1, 3 e 4. 

d) 2 e 4. 

 

11. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A assistência imediata ao recém-nascido 

(RN) segue normas estabelecidas que objetivam prestar uma assistência de qualidade. Assim, os 

cuidados imediatos ao RN sem complicações são: 

a) recebê-lo, secá-lo e colocá-lo em campo estéril e aquecido sob o calor radiante; identificá-lo com 

uma braçadeira, com o nome da mãe, no antebraço e tornozelo; aspirar boca e depois narinas. 

b) identificá-lo com uma braçadeira, com o nome da mãe, no antebraço e tornozelo; verificar sua 

vitalidade através do índice de Apgar; realizar higiene corporal completa. 

c) recebê-lo, secá-lo e colocá-lo em campo estéril e aquecido sob o calor radiante; verificar sua 

vitalidade através do índice de Apgar; realizar exame físico completo tendo os reflexos avaliados. 

d) aspirar boca e depois narinas; realizar higiene corporal completa; avaliar perda ponderal. 

 

12. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) O índice de Apgar, um dos parâmetros 

utilizados na avaliação do recém-nascido na sala de parto, 

a) avalia apenas quatro sinais: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular e cor. 

b) é aplicado inicialmente no 3º e 5º minutos de vida, e os escores atribuídos por esse índice são de 

1 a 3, de acordo com os aspectos avaliados, somando um total de até doze pontos finais. 

c) deve ser verificado a cada 5 minutos quando é menor que 7 no 5º minuto. 

d) deve ser usado para avaliar a necessidade de reanimação do recém nascido. 
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13. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Entende-se como aleitamento materno 

exclusivo o período em que a criança 

a) recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), 

sucos de frutas. 

b) só recebe leite materno, seja diretamente do seio ou ordenhado da própria mãe, ou ainda leite 

humano de banco de leite, e não recebe nenhum outro líquido ou alimento sólido. 

c) recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo. 

d) recebe leite materno e outros tipos de leite. 

 

14. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Com relação à amamentação, além do bebê 

realizar uma sucção longa, seguida de pausas e pequenas sucções, não trazendo dor à mãe, são 

características indicativas de uma pega correta: 

a) corpo do bebê próximo ao da mãe; rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do 

mamilo; boca do bebê bem aberta. 

b) rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo; boca do bebê bem aberta. 

c) boca do bebê bem aberta abocanhando toda a parte inferior da aréola e parte da superior. 

d) bebê com cabeça e tronco alinhados; boca do bebê bem aberta abocanhando toda a parte inferior 

da aréola e parte da superior. 

 

15. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Em crianças e adolescentes menores de 18 

anos de idade, a suspeita ou a confirmação de abuso sexual deve, obrigatoriamente, ser comunicada 

a) à Vara de Justiça existente no local ou à Delegacia e na falta destes ao Conselho Tutelar ou à Vara 

da Infância e da Juventude. 

b) às Delegacias da Mulher e da Criança e do Adolescente ou ao Conselho de Direitos de Crianças e 

Adolescentes e na falta destes à Vara de Justiça existente no local ou à Delegacia. 

c) ao Conselho de Direitos de Crianças e Adolescentes ou à Vara de Justiça existente no local e na 

falta destes às Delegacias da Mulher e da Criança e do Adolescente. 

d) ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude e, na falta destes, à Vara de Justiça 

existente no local ou à Delegacia. 

 

16. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) As Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) adquiridas em decorrência da violência sexual podem trazer graves consequências físicas e 

emocionais às mulheres adultas e adolescentes. Dessa maneira, em relação à pós-violência sexual, é 

incorreto afirmar que 

a) doenças como gonorreia, sífilis, infecção por clamídia, tricomoníase e cancro mole podem ser 

prevenidas e/ou tratadas com o uso de medicamentos de reconhecida eficácia. 

b) na vaginose bacteriana, considerada atualmente como uma IST, quando presente no momento do 

exame inicial, deve-se iniciar esquema profilático. 

c) algumas IST virais como as infecções por herpes simples e pelo papilomavírus humano (HPV) ainda 

não possuem profilaxias para situações de violência. 

d) o esquema recomendado para mulheres adultas e adolescentes, com mais de 45 kg e não 

gestantes, é composto por penicilina benzatina, ceftriaxona e azitromicina. 

 
17. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A partir da premissa de que é possível 
modificar o risco de desenvolvimento do câncer, estima-se hoje que cerca de 30% de todas as 
neoplasias podem ser prevenidas e que pelo menos dois terços das mortes por câncer estão 
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relacionadas pelo menos a quatro fatores de risco modificáveis, que são, além do uso do tabaco, os 
seguintes: 
a) alimentação, obesidade e história familiar. 
b) envelhecimento, obesidade e história familiar. 
c) alimentação, obesidade e inatividade física. 
d) etnia, obesidade e inatividade física. 
 
18. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A metástase é definida como o 
comprometimento a distância por uma parte do tumor que não guarda relação direta com o foco 
primário. A disseminação tumoral é um processo complexo e não de todo esclarecido, que pode ser 
dividido em cinco etapas, sendo uma delas a 
a) invasão e infiltração de tecidos subjacentes por células tumorais. 
b) pouca ou nenhuma liberação na circulação de células neoplásicas, tanto isoladas como na forma 
de pequenos êmbolos. 
c) morte dessas células neoplásicas na circulação. 
d) não retenção nos leitos capilares de órgãos distantes. 
 
19. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A quimioterapia antineoplásica consiste no 
emprego de substâncias químicas, isoladas ou em combinação. A aplicação dos agentes 
antineoplásicos no tratamento do câncer é baseada no conceito da cinética celular, que, além do ciclo 
de vida celular, inclui 
a) o tempo do ciclo celular, a fração de crescimento e do extravasamento da massa tumoral. 
b) o tempo do ciclo celular, a indução de crescimento e do tamanho da massa tumoral. 
c) o tempo do ciclo celular, a fração de crescimento e do tamanho da massa tumoral. 
d) o ciclo celular, a fração de crescimento e do tamanho da massa tumoral. 
 
20. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A mucosite oral induzida por radioterapia 
acomete a maioria dos pacientes submetidos à radiação tumoricida em campos cérvico-faciais. Altas 
doses de radiação associadas à terapia como quimioterapia para tumores de cabeça e pescoço 
aumentam a incidência da mucosite oral em 100% dos casos. Em relação à mucosite, é correto afirmar 
que 
a) surge a partir dos primeiros três dias de início do tratamento radioterápico. 
b) sua evolução clínica se manifesta de forma semelhante em todos os pacientes. 
c) nas lesões ulcerativas e de pseudomembranas, o paciente refere sensação de queimação. 
d) o local do campo de radiação, a preexistência de doença dentária, a higiene oral precária e a baixa 
produção de saliva constituem alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da mucosite oral. 
 
21. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A Portaria nº 2.439, de 8 de dezembro de 
2005, promulgada pelo Gabinete do Ministro da Saúde, institui a Política Nacional de Atenção 
Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser 
implantada em todas as unidades federadas. Em relação aos componentes fundamentais da Política 
Nacional de Atenção Oncológica, é correto afirmar que: 
a) Promoção e vigilância em saúde são seus dois componentes. 
b) Os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia contemplam ações próprias da 
atenção básica. 
c) O plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero e da mama 
não fazem parte dessa política. 
d) Regulamentação suplementar e complementar, regulação, fiscalização, controle e avaliação são 

seus componentes. 
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22. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) As questões bioéticas que envolvem gastos 
financeiros com pacientes fora de possibilidade de cura são as que demandam um número crescente 
de problemas graves em oncologia. O investimento em tratamento fútil e a probabilidade de sucesso 
são critérios relevantes, pois um recurso médico finito só deve ser distribuído entre os pacientes que 
tenham uma chance razoável de se beneficiar dele. Por outro lado, os profissionais são obrigados a 
implementar tratamentos que consideram ineficazes e que trazem repercussões na relação 
profissional de saúde-paciente, tornando-a fragilizada, com sentimentos de culpa, angústia, 
distanciamento assistencial e comportamento defensivo. Nesse contexto, o termo “futil” é utilizado 
em situações nas quais pacientes, que estão inevitavelmente morrendo, chegam a um ponto em que 
o tratamento 
a) proporciona algum benefício fisiológico, tornando-se, assim, opcional, embora possa ser 
necessário dar continuidade aos cuidados paliativos. 
b) não proporciona mais nenhum benefício fisiológico ou em que é improfícuo e, assim, torna-se 
opcional, embora possa ser necessário dar continuidade aos cuidados paliativos. 
c) não proporciona mais nenhum benefício fisiológico ou em que é improfícuo, embora possa ser 
necessário dar continuidade aos cuidados paliativos. 
d) não proporciona mais nenhum benefício fisiológico ou em que é improfícuo, não sendo necessário 
dar continuidade aos cuidados paliativos. 
 
23. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Ventilador mecânico é um aparelho de 
suporte ventilatório com pressão positiva ou negativa que pode manter a ventilação e a 
administração de oxigênio por períodos prolongados. Os cuidados com um paciente sob ventilação 
mecânica tornam-se parte integrante dos cuidados de enfermagem em unidades de terapia intensiva 
e médicocirúrgicas gerais, entre outras. Quando o paciente na ventilação mecânica subitamente se 
torna confuso ou agitado ou começa a lutar com o ventilador por alguma razão inexplicada, o 
Enfermeiro deve 
a) calibrar o aparelho para administrar o volume corrente necessário (10 a 15 mL/kg). 
b) avaliar a hipóxia e ventilar manualmente com oxigênio a 100% por meio de uma bolsa de 
reanimação. 
c) alterar os parâmetros (FIO2 e frequência) de acordo com os resultados da gasometria arterial. 
d) ajustar a PEEP e o suporte de pressão. 
 
24. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020)  Em muitos pacientes com DPOC, o estímulo 
para a respiração se faz pela diminuição do oxigênio no sangue e não pela elevação nos níveis de 
dióxido de carbono. A administração de uma concentração elevada de oxigênio remove o estímulo 
respiratório que foi criado, em grande parte, pela baixa pressão de oxigênio crônica do paciente. A 
diminuição resultante na ventilação alveolar pode causar um aumento progressivo na pressão arterial 
de dióxido de carbono (PaCO2). Essa hipoventilação pode, em vários casos, levar à insuficiência 
respiratória aguda secundária à carbonarcose, acidose e morte. O Enfermeiro pode evitar a 
hipoventilação induzida por oxigênio 
a) promovendo administração de oxigênio em velocidades de fluxo baixas (1 a 2 L/min) e através do 
rigoroso monitoramento da frequência respiratória e da saturação de oxigênio, conforme medido 
pela oximetria de pulso (SpO2). 
b) instalando sistemas de alto fluxo, indicados para pacientes que precisam de uma quantidade de 
oxigênio exata e constante. Os exemplos desses sistemas incluem os cateteres transtraqueais, 
máscaras de Venturi, máscaras de aerossol, colares de traqueostomia, peças em T e tendas parciais. 
c) ajustando a ventilação com pressão de suporte (VPS), modalidade de ventilação mecânica na qual 
a pressão positiva predeterminada é liberada com as respirações espontâneas para diminuir o 
trabalho da respiração. 
d) avaliando o paciente quanto à confusão mental, inquietação progredindo para letargia, sudorese, 

palidez, taquicardia, taquipneia e hipertensão. 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

425 

25. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Homem, 74 anos, procura unidade de saúde, 
onde, em consulta à enfermagem, informa que, há dois anos, passou a apresentar três a quatro 
episódios de micção noturna. Nessa ocasião, procurou assistência médica, em que se diagnosticou 
hipertrofia prostática com indicação de tratamento cirúrgico, que foi recusado pelo paciente. Nos 
cinco meses seguintes, submeteuse a tratamento clínico medicamentoso sem melhora no quadro. 
Apresentou dificuldade progressiva para urinar, com retenção urinária, e procurou um serviço de 
emergência, sendo, neste, submetido a cateterismo vesical de alívio. Refere ansiedade quanto à 
eficácia do tratamento e todo o processo daqui por diante, inclusive sobre as possíveis limitações 
futuras em seu trabalho e meio de sobrevivência. O diagnóstico de enfermagem prioritário, baseado 
nas evidências clínicas identificadas frente ao paciente é: 
a) Ansiedade relacionada à incerteza em relação ao seu “estado” e possível tratamento e atividade 
sexual, expressados verbalmente. 
b) Eliminação urinária prejudicada relativa à retenção por obstrução patológica. 
c) Padrão de sono perturbado, expresso verbalmente por insatisfação e capacidade diminuída em 
suas funções. 
d) Conhecimento deficiente relacionado à rotina do período de internação. 
 
26. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) O plano de ações estratégicas para o 
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil, para o período 2011-2022, 
apresenta como metas principais: 
a) reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano; reduzir a prevalência 
de obesidade em adolescentes; aumentar a prevalência de atividade física no lazer; aumentar a 
cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos. 
b) reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano; reduzir a taxa de 
atividade física entre idosos; reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes; aumentar a 
cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos. 
c) aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 40 e 59 anos; reduzir a taxa de 
mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano; reduzir a prevalência de obesidade em 
adolescentes; aumentar a prevalência de atividade física no lazer. 
d) reduzir taxas de obesidade; aumentar acesso aos serviços para mamografia; aumentar a 
prevalência de atividade física no lazer da população idosa. 
 
27. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Os fatores de risco para osteoporose são: 
a) idade, sedentarismo, sexo feminino, raça branca, presença de infecção, baixa ingestão de cálcio. 
b) idade avançada, sexo, raça negra, obesidade, sedentarismo, tabagismo, níveis séricos de ácido 
úrico e ingestão de cálcio. 
c) idade avançada, sexo feminino, raça branca, baixo índice de massa corpórea, sedentarismo, baixa 
ingestão de cálcio e tabagismo. 

d) idade avançada, sexo feminino, raça branca, alto índice de massa corpórea, sedentarismo, baixa 
ingestão de proteínas, tabagismo. 
 
28. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) As principais complicações agudas do 
diabetes relacionadas com desequilíbrios, em curto prazo, nos níveis de glicemia são: 
a) hiperglicemia, cetoacidose diabética e síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica. 
b) hipoglicemia, cetoacidose diabética e síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica. 
c) hipoglicemia, síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica e nefropatia. 
d) hiperglicemia, cetoacidose diabética e neuropatia periférica. 
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29. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A Síndrome Nefrótica é um tipo de 
insuficiência renal caracterizada por aumento da permeabilidade glomerular cujos principais achados 
clínicos são: 
a) proteinúria, hiperalbuminemia, edema, hiperlipidemia e níveis séricos elevados de colesterol. 
b) proteinúria, hiperalbuminemia, edema de membros inferiores, níveis séricos elevados de 
colesterol e hiperlipidemia. 
c) proteinúria, hipoalbuminemia, edema difuso, níveis séricos reduzidos de colesterol e 
hiperlipidemia. 
d) proteinúria, hipoalbuminemia, edema difuso, níveis séricos elevados de colesterol e 
hiperlipidemia. 
 
30. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) As talassemias compõem um grupo de 
anemias hereditárias caracterizadas por 
a) hipocromia, microcitose extrema, hemólise e graus variáveis de anemia. 
b) hipocromia, microcitose, graus variáveis de anemia e hipercromia. 
c) hipercromia, alfatalassemias, hemólise e graus variáveis de anemia. 
d) hipercromia, microcitose extrema, hemólise e graus variáveis de anemia. 
 
31. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A prostatite é uma inflamação da próstata 
associada, frequentemente, a sintomas do trato urinário inferior e sintomas de desconforto sexual e 
disfunção. Além do início súbito de febre, são características da prostatite aguda os sintomas: 
a) disúria, dor prostática perineal e sintomas graves do trato urinário inferior (polaciúria, urgência, 
hesitação e nictúria). 
b) disúria, dor prostática perineal, fraqueza e hematúria. 
c) disúria, dor prostática perineal, impotência e nictúria. 
d) incontinência urinária, dor prostática perineal e sintomas graves do trato urinário inferior 
(polaciúria, urgência, hesitação e nictúria). 
 
32. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Quando invadido ou atacado por bactérias, 
vírus ou outros patógenos, o corpo dispõe, além da resposta imune fagocítica, de outros dois meios 
de defesa. São eles: 
a) resposta imune neural e resposta imune tecidual. 
b) resposta imune humoral ou dos anticorpos e resposta imune celular. 
c) resposta imune humoral ou dos anticorpos e resposta tecidual local. 
d) resposta imune celular e resposta imune linfoide. 
 
33. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) O corpo produz calor continuamente que é 
dissipado principalmente através da pele. Além da radiação, os processos físicos principais que se 
encontram envolvidos na perda de calor a partir do corpo para o ambiente são: 
a) crepitação e condução.    
b) inervação e convecção.  
c) condução e hiperemia. 
d) condução e convecção. 
 
34. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) Além de história familiar de glaucoma, são 
fatores de risco para essa enfermidade: 
a) hipermetropia, idade avançada e cardiopatias. 
b) desidratação, hipertireoidismo, idade avançada, doença cardiovascular. 
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c) idade avançada, doença cardiovascular, trauma ocular. 
d) idade avançada, diabetes, hipermetropia e presbiopia. 

 

35. (Residência Multiprofissional - UFF/COREMU/2020) A demência é uma síndrome clínica 

caracterizada por declínio cognitivo, com caráter permanente, progressivo ou transitório que possui 

múltiplas etiologias com repercussões sociais e ocupacionais. O quadro de demência geralmente se 

manifesta por déficit de memória, somado a 

a) déficit de outras funções cognitivas como linguagem, orientação espacial e/ou temporal, 

julgamento e pensamento abstrato. 

b) déficit de outras funções como marcha, inteligência e estrutura celular. 

c) depressão, queda de imunidade e orientação espacial e/ou temporal. 

d) quedas, ataxia, depressão súbita e incontinência fecal. 
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UERJ - CEPUERJ 

Geral 
 

1. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A diminuição do débito cardíaco e a 

hipoperfusão tecidual inadequadas são manifestações clínicas do choque cardiogênico, que é 

desencadeado geralmente por: 

a) endocardite.      

b) tumor cardíaco.     

c) infarto agudo do miocárdio.      

d) edema agudo de pulmão. 
 

2. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Paciente com quadro sugestivo de infarto 

agudo do miocárdio é conduzido ao pronto-socorro no início das manifestações clínicas. As ações de 

enfermagem na sala de emergência, prioritariamente, incluem: 

a) administrar oxigênio e controlar a dor. 

b) realizar glicemia capilar e puncionar acesso venoso. 

c) monitorar a pressão arterial e aplicar escala de Glasgow. 

d) administrar oxigênio e instituir medidas para elevação da temperatura. 
 

3. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) As diretrizes da American Heart Association 

(2015) recomendam que, após parada cardiorrespiratória, realize-se: 

a) verificação da temperatura, resfriando a menos de 32°C e mantendo por 12h a 24h, nos pacientes 

adultos comatosos, pós-parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular. 

b) controle direcionado da temperatura, tendo como alvo 32°C e 36°C, com verificação constante por, 

pelo menos, 24h nos pacientes adultos comatosos. 

c) resfriamento extra-hospitalar rotineiro de pacientes, utilizando infusão rápida de fluidos 

endovenosos após reanimação cardiopulmonar. 

d) hipotermia induzida em pacientes adultos comatosos, com ritmo de atividade elétrica sem pulso, 

mantendo a menos de 32°C. 
 

4. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para realizar a escala de coma de Glasgow, o 

enfermeiro deve efetuar a estimulação física no paciente fazendo: 

a) fricção do esterno, estímulo glabelar e reflexo de Babinski. 

b) pinçamento do trapézio, pressão na extremidade dos dedos e fricção do esterno. 

c) reflexo córneo-palpebral, reflexo de Babinski e pressão na extremidade dos dedos. 

d) pressão na extremidade dos dedos e na incisura supraorbitária e pinçamento do trapézio. 

Saúde Mental 
 

5. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No que se refere aos esclarecimentos sobre 

as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, 

a nota determina a: 

a) inclusão da comunidade terapêutica e do hospital psiquiátrico como pontos de atenção da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS). 

b) restrinção da implantação de novos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) devido ao alto custo 

financeiro para sua manutenção. 

c) limitação do atendimento ambulatorial, pois se trata de ação custo-efetiva que não impacta 

favoravelmente em diversos indicadores na área da psiquiatria. 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

429 

d) expansão dos serviços do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS III AD) para o 

trabalho nas “cracolândias” como estratégia para abordagem aos dependentes químicos.  

 

6. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Um dos pontos da Nova Política Nacional de 

Saúde Mental é a reorganização dos SRTs. Em relação às mudanças nesses serviços, é correto afirmar 

que os: 

a) SRTs constituem-se como serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, ao abordar no contexto 

comunitário pacientes psiquiátricos e seus familiares. 

b) pacientes moradores dos SRTs devem ser tratados e acompanhados por profissionais que 

trabalham nas unidades especializadas em saúde mental dos hospitais gerais, pois estes são os mais 

qualificados da RAPS. 

c) SRTs são destinados ao acolhimento de pacientes com transtornos mentais graves, sendo que 

aqueles em situação de rua e os egressos de unidades prisionais com transtornos mentais graves 

deverão morar em abrigos. 

d) leitos ocupados por pacientes que serão transferidos para os SRTs permanecerão abertos nos 

hospitais psiquiátricos, pois há importante déficit de vagas para internação de pacientes com quadros 

psiquiátricos agudizados. 

 

7. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Uma pessoa que, há pelo menos três anos, 

demonstre retardo psicomotor, ideias suicidas, anedonia, mudança no padrão de sono e sentimento 

de culpa excessivo, apresenta sinais que sugerem transtorno: 

a) depressivo: distimia. 

b) de ansiedade generalizada. 

c) esquizofrênico: hebefrênico. 

d) de humor: episódio depressivo. 

 

8. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Cisalhamento, fricção, umidade e mobilidade 

prejudicada são fatores de risco para a ocorrência de lesão por pressão (LP). Nesse sentido, segundo 

Potter (2017), o cisalhamento pode ser definido como: 

a) pressão exercida sobre os capilares dos tecidos da pele por permanecer longos períodos na mesma 

posição. 

b) movimento exercido entre a pele e o lençol, com compressão vascular que altera a percepção 

sensorial do indivíduo. 

c) movimento de deslizamento da pele e do tecido subcutâneo, enquanto o músculo subjacente e o 

osso estão imóveis. 

d) pressão de duas superfícies que se movimentam uma através da outra, tal como força mecânica, 

quando a pele é arrastada por sobre uma superfície grosseira. 

 

9. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Conforme National Pressure Ulcer Advisory 
Panel (NPUAP, 2016), a classificação de risco de lesão por pressão relacionada à má fixação da sonda 
nasoenteral é denominada lesão: 
a) por pressão não classificável. 
b) por pressão em membranas mucosas. 
c) estágio 3: perda da pele em sua espessura total. 
d) estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com exposição da pele. 
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10. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo Hockenberry e Wilson (2014), 
durante o procedimento de cateterismo em pacientes pediátricos, para calcular o comprimento da 
sonda nasogástrica, deve-se medir do espaço entre narizorelha até o(a): 
a) crista ilíaca. 
b) apêndice xifoide. 
c) meado entre o apêndice xifoide e a crista ilíaca. 
d) meado entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. 
 
11. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo o Ministério da Saúde (MS), os 
fatores de risco baixo / intermediário e de risco alto para doenças cardiovasculares, respectivamente, 
são: 
a) sexo masculino / ataque isquêmico transitório. 
b) ingesta de sódio aumentada / tabagismo. 
c) sedentarismo / idade acima de 45 anos. 
d) obesidade / doença autoimune. 
 
12. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Os principais grupos de risco para o 
desenvolvimento da doença renal crônica são: 
a) diabete mellitus e doenças autoimunes. 
b) glomerulopatias e doenças hematológicas. 
c) doença renal policística e doenças reumáticas. 
d) hipertensão arterial e doença inflamatória pélvica.  
 
13. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo a nova definição utilizada pelo 
Instituto Latino Americano de Sepse (2018), a sepse é conceituada como: 
a) hipotensão não corrigida com reposição volêmica, de forma independente de alterações de lactato. 
b) síndrome conhecida pela associação com cinco Ps - dor (do inglês pain), parestesia, palidez, 
paralisia e pulsação ausente. 
c) temperatura central menor que 38,3°C ou maior que 36°C ou equivalente, em termos de 
temperatura axilar, e frequência cardíaca menor que 90bpm. 
d) infecção suspeita ou confirmada associada a disfunção orgânica, de forma independente da 
presença de sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. 
 
14. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Como medida de prevenção de infecção de 
sítio cirúrgico, no pré-operatório imediato de ressecção de tumor cerebral, a prescrição de 
enfermagem é realizar higiene: 
a) somente de couro cabeludo com água e sabão neutro. 
b) de couro cabeludo e corporal com água e sabão neutro. 
c) somente de couro cabeludo com clorexidina degermante a 2%. 
d) de couro cabeludo e corporal com clorexidina degermante a 2%.  

 

15. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Em relação aos cuidados na utilização da 

placa neutra do bisturi elétrico, é correto afirmar que o(a): 

a) fio deve ser inspecionado antes de cada uso para detectar quebra. 

b) placa deve ser de tamanho único independente da idade para não haver perda de corrente elétrica. 

c) plug deve ser protegido exclusivamente com gaze e esparadrapo para aderência na pele do 

paciente. 
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d) placa deve ser posicionada o mais próximo possível da prótese metálica do paciente para evitar 

queimadura. 

 

16. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A escala utilizada na avaliação de risco para 

lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico é: 

a) ELPO. 

b) Norton. 

c) Braden. 

d) Waterlow. 

 

17. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo o “Manual de Segurança do 

Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde” (ANVISA, 2017), como cuidado para a manutenção do 

cateter central de inserção periférica (PICC/CCIP), preconiza-se: 

a) realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, substituí-los em virtude do tempo 

de sua permanência. 

b) utilizar solução antisséptica à base de polvidine, com movimentos aplicados de forma a gerar 

fricção mecânica de 5 a 15 segundos. 

c) avaliar, no mínimo uma vez ao dia, o sítio de inserção dos cateteres centrais, por inspeção visual e 

palpação sobre o curativo intacto. 

d) avaliar a necessidade da troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 24 horas e trocar 

a cobertura estéril transparente a cada dois dias. 

 

18. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo as condições do paciente com 

esclerose lateral amiotrófica, os critérios de inclusão para iniciar os cuidados paliativos são: 

a) sofrimento psicossocial não controlado e vômitos e dor controlados por medicações. 

b) paciente candidato à terapia curativa, dispneia e vômitos não controlados e dor inaceitável por 

mais de 24 horas. 

c) paciente não candidato à terapia curativa, dor inaceitável por mais de 24 horas e vômitos não 

controlados. 

d) sofrimento psicossocial controlado e mais de uma admissão hospitalar, pelo mesmo diagnóstico, 

nos últimos 30 dias. 

 

19. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Ao identificar um paciente com o herpes 

vírus tipo 8, o enfermeiro deve prescrever e orientar cuidados para prevenção do câncer tipo: 

a) carcinoma de nasofaringe. 

b) sarcoma de Kaposi. 

c) linfoma de Hodgkin. 

d) linfoma gástrico. 

 

20. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A lavadora indicada no processo de limpeza 

de produtos para saúde de conformação complexa é: 

a) termodesinfectadora. 

b) jateadora de vapor. 

c) multiprocessadora. 

d) ultrassônica. 
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21. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O monitoramento do processo de 

esterilização deve ser realizado em cada carga, em pacote teste desafio, com: 

a) integrador químico (classes 5 ou 6). 

b) integrador físico (classes 3 ou 4). 

c) indicador biológico. 

d) indicador neutro. 

 

22. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) As secretarias municipais de saúde devem 

receber a notificação compulsória imediata das seguintes doenças: 

a) tuberculose, esquistossomose e raiva humana. 

b) violência sexual, hanseníase e sífilis congênita. 

c) sarampo, síndrome da paralisia flácida aguda e doença aguda pelo vírus zika em gestantes. 

d) rubéola, acidente de trabalho com exposição a material biológico e leishmaniose visceral. 

 

23. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O sinal da sífilis congênita precoce e seu 

respectivo cuidado de enfermagem são: 

a) nariz em sela / manter em semi fowler por 24 horas. 

b) rinite sifilítica / estabelecer medidas de precaução de contato. 

c) trombocitopenia / registrar presença de mucosas hipocoradas. 

d) dentes de Hutchinson / auxiliar o lactente durante as mamadas. 

 

24. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No recém-nascido, a perda de calor por 

radiação caracteriza-se por: 

a) dissipação de calor influenciada por temperatura e velocidade do ar. 

b) dissipação de calor para um objeto mais frio no ambiente. 

c) troca de calor com a superfície sobre a qual ele repousa. 

d) troca de calor devido à umidade do corpo. 

 

25. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) As doenças adquiridas pelo recém-nascido 

por transmissão vertical são: 

a) zika, sífilis, varicela e toxoplasmose. 

b) sífilis, sarampo, zika e herpes simples. 

c) varicela, sarampo, rubéola e citomegalovírus. 

d) toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes simples. 

 

26. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Em um recém-nascido prematuro com 

displasia broncopulmonar, os efeitos da hipoxemia crônica são: 

a) vasoconstricção pulmonar, hipertensão pulmonar e broncoconstricção. 

b) vasoconstricção pulmonar, hipotensão pulmonar e broncoconstricção. 

c) vasodilatação pulmonar, hipertensão pulmonar e broncodilatação. 

d) vasodilatação pulmonar, hipotensão pulmonar e broncodilatação. 
 

27. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A solicitação de Coombs indireto é 

necessária, no pré-sal, quando a gestante e o parceiro possuem, respectivamente, os seguintes 

fatores de Rh: 

a) negativo/negativo. 
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b) negativo/positivo. 

c) positivo/negativo. 

d) positivo/positivo. 

 

28. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Durante o acolhimento e classificação de 

risco em obstetrícia, a avaliação da perda sanguínea maior ou igual a 150mL ou com mais de dois 

absorventes noturnos em 20 minutos, é considerada sangramento: 

a) leve. 

b) normal. 

c) intenso. 

d) moderado. 

 

29. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A causa mais frequente de hemorragia pós-

parto é: 

a) laceração. 

b) coagulopatia. 

c) atonia uterina. 

d) retenção placentária. 

 

30. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para atender a prescrição de 500.000UI de 

benzilpenicilina cristalina na criança com neurossífilis, o volume (mL) que deverá ser aspirado de um 

frasco de 10.000.000UI, que foi diluído em 6mL de água destilada, é de: 

a) 0,5. 

b) 1,0. 

c) 2,5. 

d) 3,0. 

 

31. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe 

sobre a sistematização da assistência de enfermagem e implementação do processo de enfermagem, 

resolve que o: 

a) técnico de enfermagem participa juntamente com o enfermeiro das fases de diagnóstico e 

planejamento do processo de enfermagem. 

b) técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem participam da execução do processo de 

enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. 

c) processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e assistemático em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. 

d) processo de enfermagem deve basear-se em uma taxonomia que oriente a coleta de dados, o 

estabelecimento de diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de 

enfermagem. 

 

32. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No mês de novembro, foi solicitado ao 

enfermeiro da clínica o consumo médio mensal (CMM) de seringas de 20mL dessa unidade a fim de 

revisar sua cota mensal:  
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Com base no quadro acima, o consumo médio mensal foi de: 

a) 180.         b) 150.       c) 120.             d) 100.  

33. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A avaliação de desempenho de 

colaboradores em uma empresa é um instrumento que: 

a) deve incluir a autoavaliação para levar o funcionário à reflexão. 

b) deve ser continuada para extinguir conflitos de equipe. 

c) subsidia a empresa para possíveis demissões. 

d) empodera o avaliador em relação ao avaliado. 

 

34. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A partir de um enfoque gerencial 

contemporâneo, o conflito de equipe é visto como uma situação que: 

a) precisa ser discutida de modo incessante. 

b) necessita ser tratada com o estilo “ganha-perde”. 

c) é inerente às organizações e não é considerada patológica. 

d) deve ser suprimida e indica uma patologia organizacional. 

 

35. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Sobre a família substituta, é correto afirmar 

que: 

a) a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. 

b) será necessário o consentimento de toda criança e adolescente, independente da idade, colhido 

em audiência. 

c) na apreciação do pedido de guarda, tutela ou adoção não se deve levar em conta o grau de 

parentesco, e a relação de afinidade ou de afetividade. 

d) a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação 

gradativa e acompanhamento posterior, realizado pela equipe multidisciplinar da área de saúde. 

 

36. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No artigo 117 do ECA, afirma-se que a 

prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 

período, em meses, não excedente a: 

a) 2.  b) 3.  c) 6.  d) 12. 

 

37. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A estratégia da OMS para a melhoria da 

higienização das mãos propõe, como um dos indicadores de desempenho obrigatório, o consumo de: 

a) solução de iodo degermante. 

b) detergente enzimático. 

c) preparação alcoólica. 

d) clorexidina. 
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UERJ - CEPUERJ 

 HEMORIO 
 

1. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para mulheres de 50 a 69 anos, recomendam-

se a realização de mamografia e exame clínico das mamas, respectivamente:  

a) anualmente / anualmente.  

b) anualmente / bienalmente.  

c) bienalmente / anualmente.  

d) bienalmente / bienalmente.  

 

2. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para uma gestante com data da última 

menstruação em 25/07/2019, segundo a regra de Nagele, a data provável do parto resultará em:  

a) 01/04/20.  

b) 02/04/20. 

c) 01/05/20.  

d) 02/05/20.  

 

3. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Durante o pré-natal, a pré-eclâmpsia grave é 

caracterizada pela presença de um dos seguintes critérios:  

a) plaquetas > 100.000mm3.  

b) proteinúria < 2g em 24 horas.  

c) pressão arterial diastólica > 110mmHg.  

d) pressão arterial sistólica < 110mmHg.  

 

4. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) São situações hemorrágicas gestacionais 

características da primeira metade da gestação:  

a) neoplasia trofoblástica gestacional benigna e descolamento corioamniótico. 

b) descolamento prematuro da placenta e abortamento. 

c) placenta prévia e gravidez ectópica. 

d) vasa prévia e rotura uterina. 

 

5. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No caso de atonia uterina, a primeira medida 

a ser adotada pelo enfermeiro deve ser:  

a) introduzir balão de tamponamento.  

b) realizar massagem uterina.  

c) administrar uterotônicos.  

d) utilizar traje antichoque.  

 

6. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Nos casos de doença hemolítica do recém-

nascido (RN), na exsanguineotransfusão, é indicada a infusão de:  

a) sangue total.  

b) plasma fresco.  

c) concentrado de hemácias.  

d) concentrado de granulócitos.  
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7. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Com a finalidade de prevenir complicação 

imunológica, causada pela enxertia e expansão clonal dos linfócitos do doador em receptores 

suscetíveis, os hemocomponentes devem ser submetidos à:  

a) fenotipagem.  

b) lavagem salina.  

c) irradiação gama.  

d) desleucocitação.  

 

8. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Em adultos, cada unidade de concentrado de 

hemácias deverá ser infundida por um período de tempo, em minutos, de:  

a) 30 a 90.  

b) 60 a 90.  

c) 30 a 120.  

d) 60 a 120. 

 

9. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) É considerada reação transfusional imediata 

o(a):  

a) aparecimento de anticorpos.  

b) reação hemolítica tardia.  

c) infecção por HIV/AIDS.  

d) reação alérgica leve. 

 

10. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Ao inspecionar a ferida de um paciente, 

verificar seus sinais vitais e examinar o local de sua infusão venosa, a enfermeira está desenvolvendo 

a seguinte etapa do processo de enfermagem:  

a) implementação.  

b) planejamento.  

c) diagnóstico.  

d) histórico.  

 

11. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para realizar o dimensionamento de 

profissionais de enfermagem, o enfermeiro deve basear-se na(s) seguinte(s) característica(s) do 

paciente:  

a) doenças crônicas pré-existentes. 

b) diagnósticos médicos associados.  

c) diagnósticos de enfermagem associados. 

d) grau de dependência em relação à equipe de enfermagem. 

 

12. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A consulta de enfermagem é uma atividade 

que:  

a) é privativa do enfermeiro.  

b) assessora a consulta do médico.  

c) deve ser autorizada pelo diretor da instiuição.  

d) pode ser delegada ao técnico de enfermagem. 
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13. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Uma ferramenta interna do serviço de 

enfermagem para determinar o grau em que os padrões de cuidados são satisfeitos é o(a):  

a) auditoria.  

b) consultoria.  

c) diagrama de Pareto.  

d) diagrama de Ishikawa.  

 

14. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O método SBAR, cuja sigla em inglês 

denomina “situação/breve histórico/avaliação/recomendação”, é utilizado na área de saúde para:  

a) reproduzir duas vezes a leitura de uma informação recebida. 

b) compartilhar informações com clareza e objetividade. 

c) consultar informações complexas do paciente. 

d) transmitir informações conflitantes da equipe. 

 

15. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) A abreviatura que, quando usada em uma 

prescrição, pode ocasionar erro de medicação e levar à administração de dose maior do que a 

prescrita é:  

a) U.  

b) mL.  

c) mg.  

d) mcg.  

 

16. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Um enfermeiro preparou antibiótico e, 

antes de administrá-lo, realizou dupla checagem com o técnico de enfermagem. Este profissional 

detectou erro na identificação do paciente, o que impediu a infusão no paciente errado. Esse tipo de 

incidente é denominado:  

a) quase erro. 

b) evento adverso.  

c) evento sentinela.  

d) incidente com dano.  

 

17. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Os exames utilizados na avaliação do estado 

respiratório de um paciente, além de gasometria arterial, são:  

a) raio X de tórax e enzima gama glutamil transpeptidase. 

b) oximetria de pulso e clearance de creatinina. 

c) oximetria de pulso e hemograma completo. 

d) raio X de tórax e contagem de plaquetas. 

 

18. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O procedimento de higienização simples das 

mãos com água e sabão, recomendado pelo Ministério da Saúde, deverá ter duração mínima, em 

segundos, de:  

a) 10 a 20.  

b) 20 a 30.  

c) 30 a 40.  

d) 40 a 60.  
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19. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No curso da infecção, o intervalo entre o 

início dos sinais, os sintomas inespecíficos e os sintomas mais específicos é denominado:  

a) estágio da doença ou do patógeno. 

b) estágio prodromal ou prodrômico. 

c) período de incubação ou de latência. 

d) ciclo de convalescença ou analepsia. 

 

20. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Ao avaliar um paciente com mucosite oral, 

sintomático, apresentando ulceração superficial, deglutindo dietas modificadas e manifestando 

sintomas respiratórios funcionais, mas sem intercorrências com as atividades da vida diária, a 

enfermeira classificará esse paciente como grau:  

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  

 

 

 

  



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 

 

www.romulopassos.com.br 

 

439 

UERJ - CEPUERJ 

OBSTETRÍCIA 
 

1. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo as “Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer do Colo do Útero” (INCA, 2016), sobre a amostra do esfregaço cervical, é 

correto afirmar que:  

a) é considerada adequada quando são encontradas células metaplásicas, escamosas e glandulares, 

fixadas e coradas adequadamente e em quantidade representativa. 

b) diante de uma amostra inadequada, deve ser colhido novo esfregaço, de 4 a 6 semanas após a 

correção do problema que causou a inadequação. 

c) a amostra em que até 60% do esfregaço é composto por piócitos, sangue ou elementos 

contaminantes, é considerada inadequada. 

d) é considerada adequada mesmo na presença de sinais clínicos e queixas relacionadas a processos 

inflamatórios. 

 

Com base no “Caderno de Atenção Básica nº 32” (Ministério da Saúde, Brasil, 2012), responda às 

questões de números 2 a 4.  

 

2. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A classificação de risco de gestantes é um 

processo dinâmico que permite a identificação precoce dos fatores de risco e a definição imediata 

sobre o encaminhamento ao pré-natal de alto risco. A gestante de alto risco que pode ser 

acompanhada pelo pré-natal da atenção básica é aquela com:  

a) gravidez gemelar. 

b) dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

c) idade menor do que 15 e maior do que 35 anos. 

d) doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia). 

 

3. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) Durante o pré-natal, a ausculta dos 

batimentos cardiofetais tem como objetivo constatar a presença, o ritmo, a frequência e a 

normalidade dos batimentos e deve ser realizada com sonar, após 12 semanas de gestação, ou com 

pinard, após 20 semanas. A frequência cardíaca fetal é considerada normal quando, durante um 

minuto, verifica-se um número de batimentos que varia entre:  

a) 100 a 140.     

b) 110 a 150.  

c) 120 a 160. 

d) 130 a 170.  

 

4. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) A solicitação de exames complementares de 

rotina para acompanhamento do bem-estar materno e fetal deve ser realizada na primeira consulta 

do pré-natal, preferencialmente no primeiro trimestre gestacional. Alguns exames devem ser 

repetidos após a 28ª semana de gestação e os enfermeiros precisam estar aptos para analisar os 

resultados e identificar os desvios dos padrões de normalidade desses exames. Portanto, é correto 

afirmar que o(a):  

a) presença de leucocitúria na urina tipo I é considerada normal. 

b) hemoglobina deve estar acima de 11g/dL para caracterizar ausência de anemia. 
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c) gestante com tipagem sanguínea apresentando Rh positivo deve realizar o teste de Coombs 

indireto. 

d) teste rápido para sífilis (triagem) apresentando resultado negativo na primeira consulta não precisa 

ser repetido como rotina na gestação. 

 

5. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Existem várias técnicas para o cálculo da data 

provável do parto (DPP) a partir da data da última menstruação (DUM), como a utilização do 

calendário, do gestograma (disco gestacional) e a regra de Näegele. Utilizando a regra de Näegele, 

para uma gestante cuja DUM foi 28/04/2019, a DPP será:  

a) 03/01/2020.  

b) 05/01/2020.  

c) 05/02/2020.  

d) 08/02/2020.  

 

6. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) Para a prevenção da eclâmpsia, em mulheres 

com pré-eclâmpsia grave, recomenda-se a administração de sulfato de magnésio. Apesar da 

efetividade dessa medicação anticonvulsivante, seu uso requer vigilância sobre o quadro clínico da 

mulher, pois há risco de toxicidade. O cuidado recomendado para a utilização segura do sulfato de 

magnésio é:  

a) verificar e avaliar a pressão arterial, pois a dose de manutenção só poderá ser administrada se a 

pressão arterial for maior ou igual a 160 x 105mmHg. 

b) verificar e avaliar a frequência respiratória, os reflexos tendinosos profundos e a diurese horária. 

c) instalar cateter vesical contínuo após a administração da dose de ataque. 

d) administrá-lo somente por meio de bomba infusora. 

 

7. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Devido ao alto potencial de risco para o 

concepto, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) são contraindicados para 

gestantes no segundo e terceiro trimestres de gravidez. Segundo a Food and Drug Administration, 

esses medicamentos são classificados como classe:  

a) X.  

b) J.  

c) C.  

d) A.  

 

8. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) As hemorragias na gestação constituem uma 

das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal. Gestantes que apresentem dor 

abdominal intensa, aumento do tônus uterino, com sangramento genital de quantidade variável, têm 

como diagnóstico:  

a) descolamento prematuro de placenta.  

b) descolamento corioamniótico. 

c) placenta prévia. 

d) rotura uterina. 
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9. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para evitar transmissão vertical no bebê, o 

tratamento da sífilis materna é considerado adequado quando há:  

a) finalização do tratamento em até 30 dias antes do parto. 

b) administração do antibiótico doxicilina em caso de alergia à penicilina. 

c) menos de três espiroquetas por campo no exame de microscopia direta. 

d) suspensão antigênica menor que 1/8 no líquido cefalorraquiano do recém-nascido. 

 

10. (Residência em Enfermagem/UERJ/CEPUERJ/2020) Na gravidez, a mama é preparada para a 

amamentação por meio da ação de hormônios responsáveis pela aceleração do crescimento 

mamário, ramificação dos ductos lactíferos e formação dos lóbulos. Essas transformações são 

características da fase I da lactogênese. Sobre a fase III da lactogênese, é correto afirmar que:  

a) essa fase também é denominada galactopoiese, tem início após a "descida do leite” e perdura até 

o desmame da criança. 

b) essa fase começa após a expulsão da placenta, quando há liberação de progestogênio, pela hipófise 

anterior, e de ocitocina, pela hipófise posterior. 

c) a dor, a ansiedade, a insegurança e o medo, nessa fase, podem inibir a liberação de prolactina. 

d) a produção de leite, nessa fase, está unicamente relacionada à sucção do bebê. 

 

11. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Gestante de 30 anos, cujos partos anteriores 

foram normais, procurou atendimento na emergência apresentando prurido e dor na região anal, 

além de discreto sangramento vermelho vivo após evacuação. O diagnóstico dessa paciente é 

distúrbio anorretal (doença hemorroidária). Nesse caso, o enfermeiro deve orientá-la a:  

a) não utilizar supositórios para não ferir o local.  

b) ficar de repouso, preferencialmente sentada, para diminuir a dor.  

c) fazer uma dieta rica em resíduos e aumentar a ingesta de líquidos.  

d) utilizar banhos de assentos com água gelada para alívio do incômodo.  

 

Com base nas “Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal” (Ministério da Saúde, Brasil, 

2017), responda às questões de números 12 e 13. 

 

12. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para avaliar o bem-estar fetal em 

parturientes de baixo risco em trabalho de parto, deve-se realizar ausculta intermitente. Esse 

procedimento deve ser realizado:  

a) antes, durante e imediatamente após uma contração, por pelo menos um minuto e a cada 30 

minutos, registrando como taxa única. 

b) antes, durante e imediatamente após uma contração, por pelo menos um minuto e a cada hora, 

registrando como taxa única. 

c) antes, durante e imediatamente após uma contração, por pelo menos um minuto e a cada hora, 

registrando como taxa única, além de realizar cardiotocografia após o parto. 

d) antes, durante e imediatamente após uma contração, por pelo menos um minuto e a cada 30 

minutos, registrando como taxa única, além de realizar cardiotocografia antes do parto. 

 

13. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O trabalho de parto está estabelecido 

quando há contrações uterinas:  

a) irregulares e dilatação cervical progressiva a partir de 2cm.  

b) irregulares e dilatação cervical progressiva a partir de 4cm.  
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c) regulares e dilatação cervical progressiva a partir de 2cm.  

d) regulares e dilatação cervical progressiva a partir de 4cm.  

 

14. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A dor durante o parto é exclusiva de cada 

mulher e é influenciada por uma série de fatores como cultura, ansiedade, medo, experiências de 

partos anteriores, informações e apoio. Os profissionais de saúde devem refletir sobre como suas 

próprias crenças e valores influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto e garantir que os 

seus cuidados apoiem a escolha da mulher. Várias estratégias e métodos não farmacológicos para 

alívio da dor podem e devem ser oferecidos, tais como:  

a) imersão em água. 

b) injeção de água estéril. 

c) estimulação elétrica transcutânea. 

d) técnicas de massagem, se houver profissional habilitado. 

 

15. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Entre as medidas de prevenção da 

hemorragia pós-parto (HPP) a serem adotadas no terceiro período do parto, destaca-se o manejo 

ativo, cujos componentes dessa conduta obstétrica são contato pele a pele, além de:  

a) uso de ocitocina para as mulheres com médio ou alto risco para HPP, clampeamento oportuno do 

cordão umbilical, tração controlada do cordão umbilical e massagem uterina a cada 15 minutos nas 

primeiras duas horas do puerpério. 

b) uso de ocitocina para as mulheres com médio ou alto risco para HPP, clampeamento oportuno do 

cordão umbilical e verificação do tônus uterino a cada 15 minutos nas primeiras duas horas do 

puerpério. 

c) uso universal da ocitocina, clampeamento oportuno do cordão umbilical, tração controlada do 

cordão umbilical e verificação do tônus uterino a cada 15 minutos nas primeiras duas horas do 

puerpério. 

d) uso universal da ocitocina, tração controlada do cordão umbilical e massagem uterina a cada 15 

minutos nas primeiras duas horas do puerpério. 

 

16. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Puérpera com cinco dias de pós-parto 

normal compareceu à unidade básica de saúde com queixa de dor nas mamas. Durante o exame 

físico, apresentava mamas ingurgitadas, mamilos planos e íntegros, com saída de leite à expressão. 

Enquanto conversava com a puérpera sobre a amamentação, a enfermeira observou que o recém-

nascido apresentava pega e posicionamento adequados, com sucções efetivas ao seio materno e que, 

transcorridos 15 minutos de mamada, a puérpera oferecia a outra mama. A hipótese diagnóstica é 

ingurgitamento mamário. Com base nesse quadro, a puérpera deve ser orientada a:  

a) tomar analgésico sistêmico/anti-inflamatório para reduzir a inflamação e o edema; aplicar 

compressas quentes nas mamas; realizar a técnica de massagem e ordenha das mamas. 

b) realizar manobras para ajudar na protrusão do mamilo antes das mamadas; usar protetores 

intermediários de mamilo (bico de silicone); promover o esvaziamento adequado das mamas. 

c) realizar manobras para ajudar na protusão do mamilo antes das mamadas; amamentar em livre 

demanda, sem restrições de horários ou tempo de permanência; aplicar compressas quentes nas 

mamas. 

d) amamentar em livre demanda, sem restrições de horários ou tempo de permanência; promover o 

esvaziamento adequado das mamas; realizar a técnica da massagem e ordenha das mamas. 
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17. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A “Primeira Semana de Saúde Integral” 

consiste em uma estratégia da Rede Cegonha direcionada para a redução da mortalidade materna e 

neonatal. Nesse sentido, no momento da alta hospitalar, é importante que os profissionais da 

maternidade orientem a mulher quanto aos sinais de alerta, ao autocuidado e aos cuidados com o 

recém-nascido. Além disso, esses profissionais devem avisar a equipe de saúde da Atenção Básica 

sobre o retorno da puérpera e do recém-nascido para casa e, consequentemente, para a unidade de 

vinculação. Sobre esse retorno, é preconizado que o(a):  

a) retorno do recém-nascido deve acontecer até cinco dias após a alta da maternidade e a consulta 

de puerpério, até 42 dias após o parto. 

b) retorno da puérpera e do recém-nascido, juntamente com uma visita domiciliar, devem acontecer 

entre sete a dez dias após o parto. 

c) retorno da puérpera e do recém-nascido deve acontecer na primeira semana após a alta da 

maternidade. 

d) retorno do recém-nascido e da puérpera deve acontecer até 30 dias após o parto. 

 

18. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Puérpera com quadro de hemorragia 

puerperal possui acesso venoso periférico com cateter 16Ga em veia basílica do membro superior 

direito, fluindo a terceira etapa de soro fisiológico 0,9%. Foram prescritas duas bolsas de concentrado 

de hemácias. Após o início da segunda bolsa de concentrado, a paciente apresentou dispneia, 

ortopneia, distensão da veia jugular, taquicardia e ansiedade súbita. A complicação que está 

relacionada a esse procedimento é:  

a) sobrecarga circulatória.  

b) reação hemolítica tardia.  

c) reação hemolítica aguda.  

d) contaminação bacteriana.  

 

19. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) A anorexia nervosa é um distúrbio 

caracterizado por medo súbito da obesidade. Em mulheres, a anorexia pode causar perda de peso 

acentuada, além de:  

a) amenorreia e taquicardia. 

b) hirsutismo e taquicardia.  

c) edema e hirsutismo.  

d) amenorreia e edema.  

 

20. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Em virtude dos protocolos de tratamento 

de infertilidade muito agressivo, tem-se observado um aumento dos casos de síndrome de 

hiperestimulação ovariana (SHEO). Em uma paciente que está em tratamento para infertilidade e 

apresenta quadro de distensão abdominal, náuseas e aumento palpável dos ovários, a classificação 

da SHEO é:  

a) leve.  

b) grave.  

c) moderada.  

d) alto risco de morte. 
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21. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Considerando as demandas de cuidado das 

mulheres pós-menopausa das durante a consulta ginecológica, é correto afirmar que:  

a) deve-se aconselhar a exposição ao sol, sem fotoproteção, por pelo menos 15 minutos, diariamente, 

antes das 10h ou após às 16h, como medida de prevenção primária contra a osteoporose.  

b) devem ser aconselhadas a realizar anualmente o exame colpocitológico, independente do histórico 

prévio. 

c) para o tratamento dos desconfortos do período do climatério, é indicada a isotretinoina de soja. 

d) durante o atendimento, é preciso confirmar o climatério, avaliando as dosagens hormonais.  

 

22. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O principal determinante que define o início 

das manobras de reanimação após o nascimento do recém-nascido é o(a):  

a) boletim de Apgar.  

b) coloração da pele.  

c) frequência cardíaca.  

d) coloração das mucosas.  

 

23. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No caso de um neonato com líquido 

meconial fluido ou espesso que, logo após o nascimento, não apresente ritmo respiratório regular 

e/ou tônus muscular, esteja flácido e/ou sua frequência cardíaca seja menor que 100bpm, o 

enfermeiro prioritariamente deverá:  

a) avaliar novamente a frequência cardíaca em pulso apical e observar expansão torácica.  

b) secar o recém-nascido sob fonte de calor radiante e avaliar novamente a frequência cardíaca em 

pulso apical. 

c) aspirar o excesso de secreções da boca com sonda de aspiração traqueal nº 6 e avaliar expansão 

torácica. 

d) realizar a retirada do mecônio residual da hipofaringe e da traqueia sob visualização direta e fonte 

de calor radiante. 

 

24. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo a padronização de soluções 

antissépticas utilizadas para a prevenção de infecções em procedimentos vasculares invasivos 

realizados nos recém-nascidos, a terceira solução a ser aplicada deve ser:  

a) clorexidina alcoólica.  

b) PVP-I alcoólico.  

c) soro fisiológico.  

d) álcool a 70%.  

 

25. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para a prevenção de infecções respiratórias 

em recém-nascidos alimentados por sonda gástrica, é recomendado que eles sejam mantidos em 

decúbito elevado a 30° e que essa sonda seja trocada a cada:  

a) 12 a 24 horas.  

b) 24 a 48 horas. 

c) 48 a 72 horas.  

d) 72 a 96 horas.  
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26. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) No exame físico, os sons provenientes da 

ausculta pulmonar podem ser classificados como normais ou anormais (sons adventícios). Ao 

auscultar um paciente que apresenta som adventício com alta frequência, mais alto na expiração, 

contínuo e parecido com rangidos, o enfermeiro deve classificá-lo como:  

a) sibilos.  

b) roncos.  

c) crepitações.  

d) atrito pleural.  

 

27. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para favorecer a movimentação da sonda 

alimentar nasoentérica através da válvula pilórica, na primeira hora após um procedimento, o 

paciente deve ser orientado a deambular ou deitar na posição de:  

a) decúbito lateral esquerdo.  

b) decúbito lateral direito.  

c) decúbito dorsal.  

d) Kraske.  

 

28. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O objetivo da sondagem vesical em 

mulheres submetidas à cesariana (trans e pós-operatória) é monitorar:  

a) níveis de ureia e creatina.  

b) clearence de creatina.  

c) débito urinário.  

d) proteinúria.  

 

29. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Para facilitar a avaliação do leito da ferida 

das úlceras crônicas, criou-se uma regra mnemônica utilizando o acrônimo TIME, em que a letra M 

significa:  

a) tecido.  

b) infecção.  

c) borda da ferida.  

d) desequilíbrios da umidade.  

 

30. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) O eletrocardiograma (ECG) é o exame mais 

importante no diagnóstico precoce de infarto agudo do miocárdio (IAM). Para definir as medidas de 

revascularização eficazes nas primeiras horas, o enfermeiro deve realizar o ECG padrão com o 

seguinte número de derivações:  

a) 6.     

b) 8.  

c) 10. 

d) 12.  

 

31. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Paciente com doença grave, atividade 

limitada e não incapacitante, será submetido a uma cirurgia abdominal. De acordo com a classificação 

de risco anestésico (ASA), esse paciente pode ser considerado ASA:  

a) 2.     b) 3.      c) 4.      d) 5. 
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32. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) As Casas de Parto possuem locais específicos 

para a esterilização de materiais utilizados pelos enfermeiros obstétricos nos procedimentos. Nessas 

instituições, o processo de esterilização que oferece maior segurança é realizado por equipamentos 

(autoclaves) que utilizam vapor saturado seco sob pressão em cinco fases. A admissão do vapor 

(contato direto do vapor com os materiais) corresponde à fase:  

a) 1.       b) 2.        c) 3.        d) 4. 

 

33. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) De acordo com o artigo 51 desse código de 

ética, o profissional de enfermagem deve:  

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

intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 

b) comunicar aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, casos de 

violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar 

consentimento.  

c) responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter 

sido praticada individualmente ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que 

tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato. 

d) 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. 

 

34. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) De acordo com o capítulo III da resolução, 

aos profissionais de enfermagem é proibido:  

a) associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do 

exercício profissional. 

b) fazer referências a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou 

instituição sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação. 

c) apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da 

cidadania e das reinvindicações por melhores condições de trabalho e remuneração. 

d) recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e/ou 

ilegibilidade desta, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no 

prontuário. 

 

35. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Mulher com 42 anos, admitida no hospital 

há cinco dias para realizar a mastectomia total de mama direita, relata incômodo no local cirúrgico. 

Apresenta dreno de tórax à direita e mediastinal com pouca secreção e curativo à base de gaze, soro 

fisiológico 0,9% e ácido graxo essencial limpo e seco, além de punção periférica no membro superior 

esquerdo polifix salinizado. Foram prescritos: dipirona sódica 500mg/mL ampola, intravenosa, de 

6/6h e amoxicilina + clavulanato de potássio 1g frasco/ampola, intravenosa, de 8/8h. Os sinais vitais 

encontram-se normais. Os diagnósticos de enfermagem dessa paciente são:  

a) conforto prejudicado, risco de infecção e integridade tissular prejudicada. 

b) intolerância à atividade, risco de infecção e integridade tissular prejudicada. 

c) conforto prejudicado, presença de dispositivo de drenagem e integridade da pele prejudicada. 

d) intolerância à atividade, presença de dispositivo de drenagem e integridade da pele prejudicada. 
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36. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Ao administrar uma medicação injetável 

prescrita, o enfermeiro posicionou a mão não dominante logo abaixo do local, puxou a pele 

aproximadamente a 2,5cm lateralmente com o lado ulnar da mão e manteve a posição até a 

administração total da medicação. A técnica utilizada por esse enfermeiro foi a:  

a) intradérmica. 

b) subcutânea a 45°. 

c) subcutânea a 90°.  

d) intramuscular Z-track.  

 

37. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Em uma gestante com diagnóstico de 

diabetes gestacional, deve-se utilizar seringa:  

a) tuberculina.  

b) luer lock.  

c) U-100.  

d) slip.  

 

38. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Mulher com diabetes gestacional irá fazer 

uso de insulina NPH e rápida na mesma administração, utilizando a mesma seringa com agulha 

acoplada. Para evitar a mistura acidental, nos frascos dos dois tipos de insulina, o enfermeiro deverá 

orientar a injetar no frasco de:  

a) NPH o volume de ar maior à dose dessa insulina, e reservar o frasco; em seguida, injetar no frasco 

da insulina rápida o volume de ar correspondente, aspirar o mesmo volume e, depois, retornar ao 

frasco de NPH e aspirar a dose de insulina prescrita. 

b) NPH o volume de ar correspondente à dose dessa insulina, e reservar o frasco; em seguida, injetar 

no frasco da insulina rápida o volume de ar correspondente, aspirar o mesmo volume e, depois, 

retornar ao frasco de NPH e aspirar a dose de insulina prescrita. 

c) insulina rápida o volume de ar maior à dose dessa insulina, e reservar o frasco; em seguida, injetar 

no frasco da insulina NPH o volume de ar correspondente, aspirar o mesmo volume e, depois, 

retornar ao frasco de insulina rápida e aspirar a dose de insulina prescrita. 

d) insulina rápida o volume de ar correspondente à dose dessa insulina, e reservar o frasco; em 

seguida, injetar no frasco da insulina NPH o volume de ar correspondente, aspirar o mesmo volume 

e, depois, retornar ao frasco de insulina rápida e aspirar a dose de insulina prescrita. 

 

39. (Residência em Enfermagem - UERJ/CEPUERJ/2020) Um paciente submetido à punção venosa 

que apresenta dor no local de acesso, eritema, formação de estrias e cordão venoso palpável, 

segundo a escala de flexibilidade da Infusion Nurses Society, tem grau:  

a) 4.  

b) 3.  

c) 2.  

d) 1.  
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UERJ - CEPUERJ 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
1. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O tratamento da hipertensão arterial deve 
incluir a abordagem não farmacológica, objetivando modificações no estilo de vida. Considerando as 
orientações de enfermagem adequadas para tal propósito, é correto afirmar que o(a):  
a) manutenção do peso corporal deve ter como alvo IMC entre 18,5 e 29,9kg/m2. 
b) ingesta de sódio deverá ser reduzida para 2,4g de sódio/dia ou 6g de cloreto de sódio/dia. 
c) consumo de álcool deve ser moderado a um máximo de quatro doses de álcool/dia para homens e 
três doses de álcool/dia para mulheres. 
d) consumo alimentar deve seguir uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios, com redução de 

gorduras insaturadas e aumento de gorduras saturadas. 

 

2. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) As três possíveis complicações agudas do 

diabetes mellitus, relacionadas a desequilíbrios de curto prazo nos níveis de glicemia, são: 

cetoacidose diabética (CAD), síndrome hiperosmolar hiperglicêmica (SHH) e hipoglicemia. De acordo 

com Brunner e Suddarth (2016), são intervenções de enfermagem, no manejo clínico do paciente 

com CAD ou SHH, EXCETO:  

a) monitoramento do equilíbrio hidroeletrolítico por meio de balanço hídrico, acompanhamento dos 

valores laboratoriais dos eletrólitos séricos, monitoramento dos sinais vitais de 1/1h à procura de 

sinais de desidratação, avaliação de sons respiratórios, do nível de consciência, da presença de edema 

e do eletrocardiograma. 

b) avaliação do entendimento e da participação do cliente quanto ao manejo da doença, no que tange 

aos seguintes aspectos: monitoramento da glicemia, aporte nutricional, uso de medicamentos 

antidiabéticos e padrões de exercício físico. 

c) monitoramento e manejo da hiperpotassemia, complicação potencial da CAD, incluindo a 

administração de reposição de potássio, o monitoramento da frequência cardíaca e do 

eletrocardiograma. 

d) orientação do cliente sobre o autocuidado e desenvolvimento de estratégias cognitivas para 

redução da ansiedade. 

 

3. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Durante a inspeção do tórax de uma criança 

de 10 anos com histórico de asma, o enfermeiro observou uma protusão esternal, revelando um 

aumento do segmento anteroposterior da conformação torácica. Esse achado pode ser classificado 

como tórax:  

a) cariniforme.  

b) escoliótico.       

c) globoso.     

d) cifótico. 

 

4. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Idosa de 66 anos leva uma vida ativa, 

trabalhando e participando das ações da comunidade. Sofre de hipertensão arterial sistêmica de 

difícil controle e, recentemente, aborreceu-se com os órgãos públicos por conta de problemas no 

recolhimento de lixo em sua rua. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas foi encontrada 

desacordada em sua casa. Foi hospitalizada e, então, identificaram que ela sofreu um AVE que atingiu 

o núcleo subtalâmico. Nesse caso, as sequelas esperadas são:  

a) dificuldades visuais. 
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b) perda das memórias. 

c) dificuldades na marcha. 

d) perdas na abstração de pensamento. 

 

5. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Durante a consulta de um paciente de 65 anos, 

o enfermeiro da equipe realizou percussão torácica, percebendo maciez à esquerda do esterno, entre 

o 3º e o 5º espaços intercostais. O paciente não apresenta queixas ou histórico de doenças crônicas. 

Esse achado sugere:       

a) enfisema pulmonar.   

b) pneumonia lobar.    

c) derrame pleural.    

d) normalidade. 

 

6. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Homem de 61 anos apresenta diagnóstico de 

hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Após dois anos sem atendimento, compareceu à 

unidade de saúde da família para adquirir sua medicação anti-hipertensiva. Visando à captação 

imediata do usuário, a enfermeira iniciou o atendimento, desde uma anamnese detalhada até o 

exame físico minucioso. Ao palpar a região precordial, notou que o impulso apical se estendia para o 

7º espaço intercostal esquerdo. Considerando essa situação, o caso sugere:  

a) dilatação aórtica.          

b) dilatação atrial esquerda.              

c) estenose de grande artéria.  

d) dilatação ventricular esquerda. 

 

7. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O risco de adoecimento para tuberculose 

pulmonar ativa, após infecção, depende de fatores endógenos. No Brasil, assim como em outros 

países com condições de vida semelhantes, alguns grupos populacionais têm maior vulnerabilidade 

para a tuberculose. Entre as populações vulneráveis, as que apresentam maior risco de desenvolver 

a tuberculose são as pessoas:  

a) idosas.     

b) indígenas.      

c) em situação de rua.     

d) privadas de liberdade. 

 

8. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) A baciloscopia de escarro, desde que 

executada em todas as fases, permite detectar 60 a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em 

adultos. Esse exame é indicado para pessoas com:  

a) sintomas respiratórios, sem suspeita clínica e radiográfica de tuberculose e todos os seus 

contactantes. 

b) suspeita radiográfica de tuberculose pulmonar e extrapulmonar sem sintomas respiratórios e 

todos os seus contactantes. 

c) sintomas respiratórios na busca ativa, suspeita de tuberculose extrapulmonar, sem suspeita clínica 

e radiográfica de tuberculose pulmonar. 

d) sintomas respiratórios na busca ativa, suspeita clínica e radiográfica de tuberculose pulmonar, em 

acompanhamento e controle de cura. 
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9. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Considerando o recrudescimento de doenças 

transmissíveis no estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que o quadro de rubéola em crianças se 

manifesta da seguinte forma:  

a) febre, aumento das glândulas salivares, anorexia, dificuldade de mastigação, cefaleia, astenia, 

mialgia e artralgia. 

b) exantema maculopapular, puntiforme e difuso, com presença febre baixa e linfoadenopatia 

retroauricular occipital e cervical, sobretudo após contato com caso similar. 

c) febre alta de início abrupto, cefaleia intensa, dor retro-orbitária, exantema maculopapular 

atingindo face tronco e membros de forma aditiva, incluindo a palma das mãos e face plantar dos 

pés. 

d) exantema maculopapular generalizado, com febre alta, tosse, coriza e manchas de Koplik, podendo 

apresentar fotofobia nos primeiros sete dias da infecção, sobretudo após contato com caso similar. 
 
10. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Segundo o “Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais” (2018), o 
acompanhamento da gestante com sífilis deve considerar tanto os sinais e sintomas clínicos quanto 
o monitoramento laboratorial da resposta ao tratamento, por meio da realização de teste não 
treponêmico (VDRL, RPR, TRUST) mensalmente. São critérios para retratamento da gestante com 
sífilis, EXCETO:  
a) persistência ou recorrência de sinais e sintomas de sífilis em qualquer momento do seguimento. 
b) aumento da titulação em 2 diluições em qualquer momento do seguimento (ex.: de 1:16 para 1:64. 
c) queda da titulação em, pelo menos, 2 diluições, em até 3 meses após a conclusão do tratamento 
(ex.: de 1:64 para 1:16. 
d) permanência da titulação em 2 diluições no intervalo de 6 meses (sífilis primária, secundária e sífilis 
latente recente) ou 12 meses (sífilis tardia) após o tratamento adequado. 
 
11. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) A hanseníase é definida como uma 
enfermidade crônica, transmissível, curável, com características dermatoneurológicas e com 
possibilidade de produzir incapacidades físicas. Além disso, é um problema de saúde pública para 
países e localidades onde persistem alta carga da doença e discriminação às pessoas por ela atingidas. 
A redução da carga da doença inclui um conjunto de medidas para evitar a ocorrência de danos 
físicos, emocionais e socioeconômico, entre as quais se encontra a vigilância de contatos (domiciliar 
e social). As ações que compõem a investigação epidemiológica dos contatos são:  
a) avaliação dermatoneurológica simplificada, solicitação de biópsia de pele, notificação no SINAN e 
vacinação BCG de acordo com a situação vacinal do contato. 
b) educação em saúde, identificação de conflitos familiares por causa da doença, vacinação BCG de 
acordo com a situação vacinal do contato e solicitação de baciloscopia de linfa. 
c) anamnese dirigida aos sinais e sintomas dessa doença, avaliação dermatoneurológica dos contatos, 
vacinação BCG para aqueles sem sinais e sintomas, de acordo com a situação vacinal. 
d) informações sobre estigma, vacinação BCG de acordo com a situação vacinal do contato e apoio 
emocional e contato com o trabalho ou escola para avaliação de todos os que convivem com a pessoa. 
 
12. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020/Atualizada) A portaria nº 1.061/2020 atualiza 

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. Entre as doenças listadas, nesse 

documento, estão: 

a) leishmaniose visceral, câncer de mama e câncer de útero. 

b) doença aguda pelo vírus zika, ebola e hanseníase, doença de chagas crônica. 

c) bronquite, dengue e esporotricose. 
d) gonorreia, sífilis e tricomoníase. 
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13. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) A “Teoria de Enfermagem do Déficit de 
Autocuidado”, de Dorothea Oren, considera que o autocuidado, descreve e explica a prática de 
cuidados executados pela pessoa portadora de uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar. 
O déficit de autocuidado caracteriza-se por delinear a necessidade da assistência de enfermagem, e 
o sistema de enfermagem descreve e explica como as pessoas são ajudadas por meio da enfermagem. 
No caso da prevenção de incapacidades causadas pela hanseníase, considera-se como autocuidado 
os procedimentos, as técnicas e os exercícios que:  
a) o familiar ou o cuidador da pessoa atingida pela doença, desde que devidamente orientados, 
podem realizar quando essas pessoas não são capazes de desenvolvê-los. 
b) deverão ser realizados diariamente, pela própria pessoa atingida pela doença, sob a supervisão 
direta de profissional capacitado na unidade de saúde. 
c) são necessários à manutenção da qualidade de vida das pessoas atingidas pela doença, que só 
podem ser orientados e estimulados pela enfermeira. 
d) a própria pessoa atingida pela doença, devidamente orientada, pode realizar regularmente no seu 

domicílio e em outros ambientes. 

 

14. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O avanço tecnológico no processamento de 

dados para guarda e manuseio de documentos da área de saúde tem sido representado, 

principalmente, pela construção e implantação do prontuário eletrônico para os usuários nos serviços 

de saúde. Conforme resolução nº 429/2012, do Conselho Federal de Enfermagem, em caso de 

utilização do registro eletrônico, sem a assinatura digital do profissional, deve-se seguir o seguinte 

procedimento:  

a) fazer a impressão dos documentos do prontuário para guarda e manuseio por quem de direito nos 

serviços ou instituições de saúde, contendo, obrigatoriamente, a identificação profissional e a 

assinatura do responsável pela anotação. 

b) fazer a impressão dos documentos do prontuário para guarda e manuseio por quem de direito nos 

serviços ou instituições de saúde, contendo, obrigatoriamente, a identificação profissional e o 

processo de enfermagem realizado. 

c) salvar documentos do prontuário para guarda e acesso por quem de direito nos computadores dos 

serviços ou instituições de saúde, contendo, obrigatoriamente, a identificação profissional e o 

processo de enfermagem realizado. 

d) salvar documentos do prontuário para guarda e acesso por quem de direito nos computadores dos 

serviços ou instituições de saúde, contendo, obrigatoriamente, a assinatura do responsável pela 

anotação e o processo de enfermagem realizado. 

 

15. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O dimensionamento do quantitativo de 

profissionais de enfermagem tem como pressuposto a manutenção da qualidade e da segurança dos 

cuidados prestados aos usuários para a prestação da assistência de enfermagem. Para o 

dimensionamento de trabalhadores para a Atenção Básica, deve-se considerar:  

a) modelo fundamentado na produção da unidade, multiplicada pelo tempo padrão das atividades 

realizadas, nas áreas fora e dentro dos serviços, conforme indicado no estudo de Costa, respeitando-

se o mínimo de um enfermeiro em todos os turnos de funcionamento do setor, além do enfermeiro 

responsável pela unidade. 

b) estudos de Lima, com referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, por 

turno, de acordo com os tempos médios do preparo do material, instalação e desinstalação do 

procedimento, monitorização da sessão, desinfecção interna e limpeza das máquinas e mobiliários, 

recepção e saída do paciente. 
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c) modelo, intervenções e parâmetros do planejamento da força de trabalho na Estratégia de Saúde 

da Família, e fundamentar-se na produção da unidade, multiplicada pelo tempo padrão de 

funcionamento dos serviços e número de usuários cadastrados na unidade de saúde. 

d) modelo, intervenções e parâmetros do estudo de Bonfim, sobre planejamento da força de trabalho 

na Estratégia de Saúde da Família, conforme os dados de produção de cada unidade ou do município, 

ou dos dados extraídos no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

 

16. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) utiliza método e estratégia de trabalho científico para a identificação das situações 

de saúde/doença. Na Atenção Primária à Saúde, o processo de enfermagem realizado por meio da 

consulta de enfermagem conduz a SAE. Entre as etapas da consulta, aquela que permite ao 

profissional de enfermagem o julgamento sobre a situação problema do indivíduo é:  

a) diagnóstico de enfermagem.    

b) evolução de enfermagem. 

c) histórico de enfermagem. 

 d) exame físico. 

 

17. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Nos últimos anos, houve incremento no 

número de profissionais de enfermagem diagnosticados com depressão, ansiedade e ideação suicida. 

Alguns casos apresentam relação com as situações relacionadas ao trabalho, como sobrecarga, 

precariedade de recursos, responsabilidade emocional e assédio moral. Nesse sentido, o Código de 

Ética garante aos profissionais de enfermagem o direito de:  

a) comunicar formalmente, ao COREN, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função 

ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir este código e a legislação do 

exercício profissional. 

b) comunicar formalmente ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos 

ético-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família 

e coletividade. 

c) exercer suas atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos à saúde, assim como de 

violências física e psicológica, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos 

profissionais de enfermagem. 

d) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é 

devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 

natureza para si ou para outrem. 

 

18. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Conforme o Calendário Nacional de 

Vacinação do Ministério da Saúde (2019), as vacinas devem ser administradas conforme a idade do 

indivíduo, respeitando o imunobiológico recomendado a cada período de vida do ser humano. Entre 

as vacinas contidas nesse calendário, destaca-se a pentavalente, que previne difteria, tétano, 

coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae, a qual deve ser 

administrada em criança com:  

a) 1, 2 e 3 meses de vida.   

b) 1, 3 e 5 meses de vida. 

c) 2, 4 e 6 meses de vida. 

d) 3, 6 e 9 meses de vida. 
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19. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O sangramento uterino irregular, com ciclos 

irregulares, geralmente sem sintomas relacionados à menstruação e volume do sangramento 

variável, tem como uma das causas:  

a) hiperprolactinemia, síndrome dos ovários policísticos, climatério. 

b) miomatose uterina, uso de medroxiprogesterona de depósito, hipotireoidismo. 

c) primeiros anos após menarca, patologias cervicais e ectopia, uso de DIU de cobre. 

d) uso de anticoncepcional oral combinado, doença inflamatória pélvica, adenomiose. 

 

20. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) São considerados sinais indicativos de 

encaminhamento à urgência/emergência obstétrica as gestantes, em pré-natal na Atenção Básica, 

que apresentarem:  

a) idade gestacional a partir de 41 semanas confirmadas; cefaleia intensa e súbita; história prévia de 

doença hipertensiva da gestação.  

b) diabetes mellitus gestacional; alta suspeita clínica de câncer de mama; situação familiar insegura 

e não aceitação da gravidez. 

c) oligodrâmnio; pressão arterial maior que 140 x 90mmHg associada à proteinúria; vômitos 

inexplicáveis no terceiro trimestre. 

d) crise aguda de asma; dor no membro inferior com sinais flogísticos; adolescentes com fatores de 

risco psicossocial. 

 

21. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Para abordar o sofrimento mental comum na 

Atenção Básica, deve-se reconhecer que suas manifestações perpassam pelo conjunto de sintomas 

que combinam tristeza, desânimo, ansiedade e sintomas físicos somáticos. Para compreender os 

principais aspectos do contexto de vida das pessoas que levam ao sofrimento mental comum, é 

preciso se aproximar do nível de vulnerabilidade, desestabilização e resiliência, respectivamente, 

representado por:  

a) eventos da vida e seus significados / presença de uma potente rede de apoio / perdas e 

reconstruções no ambiente familiar. 

b) autoestima elevada, rede de apoio frágil / estar fora da escola, sofrer violência doméstica / 

frequentar um espaço religioso.  

c) gênero, pobreza, cor da pele e desigualdade / eventos da vida e seus significados / temperamento 

e apoio social. 

d) falta de autonomia, uso de drogas / relação conjugal abusiva, morte de um parente próximo / 

desemprego recente. 

 

22. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) O bullying é reconhecido como uma forma 

de violência comum nos ambientes escolares. Em todas as situações são praticados atos de violência 

física, emocional ou psicológica a crianças e adolescentes nesse espaço. Diante dessa definição, é 

correto afirmar que:  

a) os alvos podem ser pessoas inseguras, com baixa autoestima e com pouca habilidade de fazer 

cessar a violência, as quais têm maiores chances de apresentar sentimentos de angústia, tristeza e 

solidão, depressão e ideias suicidas. 

b) é um problema que atinge América Latina, Caribe e continente africano, pela alta concentração 

populacional com baixa escolaridade, e tendo maior prevalência nas meninas, por apresentarem-se 

em situação de maior vulnerabilidade social. 
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c) é um tipo de maus-tratos que, pela natureza comum da sua ocorrência no ambiente escolar, não 

se inclui como uma condição de notificação de caso de violência, podendo ser resolvido facilmente 

com a aplicação de sanções disciplinares pela instituição educacional. 

d) esse tipo de violência pode ocorrer com qualquer pessoa, sem distinção de classe social, e tende a 

se expressar apenas pela implicância, colocação de apelidos e exclusão de grupos, o que não está 

relacionado a atos esporádicos de intimidação, assédio, humilhação, difamação e ameaças. 

 

23. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) No trabalho de prevenção de acidentes na 

rua com crianças de 4 anos, o enfermeiro da Unidade Básica de Saúde deve enfatizar a fase pré-

evento, orientando que é preciso:  

a) buscar autoridades públicas para avaliar redução de velocidade da via; avaliar a qualidade do limite 

impeditivo de acesso da criança direto à rua; providenciar o atendimento necessário. 

b) adotar algum limite impeditivo de acesso da criança direto à rua; andar de mãos dadas no canto 

das calçadas; brincar em locais afastados do movimento de veículos. 

c) estabilizar a vítima enquanto espera por socorro; treinar a comunidade sobre o manejo de pessoas 

atropeladas; orientar quanto ao perigo do atropelamento. 

d) oferecer orientação quanto ao perigo das crianças nas ruas; adotar medidas que impeçam a criança 

em ir à rua sozinha; pedir socorro nos primeiros minutos. 

 
24. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Adolescente de 16 anos buscou ajuda da 
equipe de saúde frente ao quadro de tristeza e isolamento. Durante a consulta na Unidade de Saúde 
da Família, a enfermeira realizou uma abordagem mais empática e detalhada. Descobriu que o 
adolescente tem consumido bebidas alcoólicas com maior frequência, sua primeira experiência com 
bebida ocorreu aos 12 anos, e que isso tem sido uma prática comum em sua família e vizinhança. 
Para a tomada de decisão frente ao alcoolismo, a enfermeira utilizou em sua abordagem o:  
a) AUDIT com intervenção breve. 
b) SNELLEN como terapia comportamental. 
c) APGAR Familiar, como recurso terapêutico. 
d) CAGE, para conhecer comorbidades associadas. 
 
25. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) Para o sucesso no cuidado de famílias que 
apresentam problemas complexos na Atenção Básica, o profissional da saúde precisa investir na 
compreensão da família que está recebendo esse cuidado, sua estrutura e funcionalidade. A 
abordagem familiar se estabelece como um elemento de gestão do cuidado, de prática diagnóstica e 
terapêutica. Dessa maneira, torna-se necessária a apropriação, pelos profissionais de saúde, de 
algumas ferramentas específicas para abordar familiares. São elas:  
a) APGAR Familiar - permite identificar, de maneira mais rápida, a dinâmica familiar e suas possíveis 
implicações, e cria vínculo entre profissional e a família/ indivíduo. 
b) Genograma/Ecomapa - categorizado como uma teoria de necessidades e se aplica as condições de 
vulnerabilidade social, com ênfase nas necessidades humanas básicas. 
c) FIRO - destinado a refletir sobre a satisfação de cada membro da família, a partir de um 
questionário pré-determinado em que as famílias são classificadas pela sua funcionalidade. 
d) PRACTICE - funciona como uma diretriz para avaliação do funcionamento das famílias e tem seu 
foco no problema, o que permite uma aproximação esquematizada para trabalhar com famílias. 
 
26. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020/Atualizada) Segundo o Ministério da Saúde, 

o gerenciamento de resíduos, na sala de vacinação, deve estar em conformidade com as definições 

estabelecidas pela ANVISA e pela resolução nº 222/2018, que Regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e dá outras providências. Assim sendo, as 

fases do manejo desses resíduos, respectivamente, são: 
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a) segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, readaptação, armazenamento 

externo, coleta e transporte externos e disposição final. 

b) segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, lavagem do material, 

tratamento, coleta e transporte externos e disposição final. 

c) acondicionamento, identificação, distribuição, armazenamento temporário, tratamento, 

armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final. 

d) segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, 

tratamento, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação e disposição 

final. 
 
27. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas. Entre essas ações, estão os 
diagnósticos, os tratamentos e os cuidados paliativos, por meio de práticas de cuidado integrado, 
realizado com equipe multiprofissional. Algumas atribuições são comuns a um grupo de profissionais, 
porém com referenciais legais e práticas diferentes. A prática da interconsulta entre enfermeiro e 
médico de família deverá respeitar competências, saberes de cada profissional, normas e protocolos 
vigentes, visto que, entre as atribuições dos enfermeiros, está a:  
a) realização de pequenos procedimentos cirúrgicos. 
b) prescrição de medicamentos. 
c) instalação de calha gessada. 
d) introdução de DIU. 

 

28. (Residência em Enfermagem-UERJ/CEPUERJ/2020) No âmbito da assistência ao idoso na Atenção 

Básica, uma atribuição que NÃO compete ao enfermeiro é:  

a) solicitar exames complementares a cada visita, conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor municipal. 

b) realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos 

complementares. 

c) orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos. 

d) supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem. 
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GABARITOS 
RESIDÊNCIAS 2021 

Residência/USP/2021 

1 - E 

2 - E 

3 - B 

4 - D 

5 - E 

6 - A 

7 - D 

8 - A 

9 - C 

10 - C 

11 - A 

12 - A 

13 - B 

14 - B 

15 - B 

16 - D 

17 - B 

18 - D 

19 - E 

20 - C 

21 - B 

22 - C 

23 - D 

24 - C 

25 - B

 

Residência HC-FMUSP/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

 

Residência Multiprofissional/UFF/2021 

1 - D 

2 - A 

3 - A 

4 - B 

5 - D 

6 - B 

7 - A 

8 - D 

9 - A 

10 - B 

11 - B 

12 - D 

13 - B 

14 - D 

15 - A 

16 - B 

17 - A  

18 - B 

19 - C 

20 - C 

21 - D 

22 - C 

23 - A 

24 - B 

25 - C 

26 - D 

27 - B 

28 - D 

29 - C 

 

Residência em Enfermagem Saúde Coletiva/UFF/2021 

1 - B 

2 - D 

3 - B 

4 - D 

5 - A 

6 - A 

7 - B 

8 - C 

9 - C

 

Residência em Enfermagem Obstétrica/UFF/2021 

1 - A 

2 - C 

3 - D 

4 - B 

5 - A 

6 - C 

7 - B 

8 - D 

9 - A 

10 - B 

11 - A 

12 - A 

13 - B 

14 - D 

15 - A 

16 - C 

17 - D 

18 - C 

19 - C 

20 - B 

21 - C 

22 - A 

23 - B 

24 - C 

25 - D 

26 - D 

27 - C 

28 - A 

29 - B

 

 

 

 

 

 

 

 



  CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM | RESIDÊNCIAS 2022 
 

www.romulopassos.com.br 457 

 

RESMULTI - CE/2021 

1 - C 

2 - B 

3 - A 

4 - B 

5 - B 

6 - A 

7 - A 

8 - B 

9 - B 

10 - B 

11 - D 

12 - A 

13 - D 

14 - C 

15 - C 

16 - D 

17 - C 

18 - A 

19 - C 

20 - C 

21 - B 

22 - D 

23 - D 

24 - C 

25 - B 

26 - B 

27 - A 

28 - C 

29 - C 

30 - A 

31 - D 

32 - B 

33 - D 

34 - D 

35 - C 

36 - A 

37 - A 

38 - D 

39 - D 

40 - A

 

Residência/Albert Einstein/2021 

1 - A 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - D 

6 - E 

7 - D 

8 - D 

9 - B 

10 - B 

11 - C 

12 - A 

13 - D 

14 - B 

15 - C 

16 - A 

17 - C 

18 - C 

19 - B 

20 - A 

21 - E 

22 - A 

23 - E 

24 - B 

25 - B 

26 - E 

27 - B 

28 - C 

29 - D 

30 - A 

31 - D 

32 - D 

33 - A 

34 - B 

35 - D 

36 - C 

37 - A 

38 - E 

39 - C

 

Residência/Sírio-Libanês/2021 

1 - A  

2 - B 

3 - E 

4 - D 

5 - C 

6 - B 

7 - E 

8 - A 

9 - D 

10 - D 

11 - E 

12 - C 

13 - C  

14 - E 

15 - C 

16 - B 

17 - B 

18 - E 

19 - E 

20 - B 

21 - A 

22 - E 

23 - B 

24 - A 

25 - A 

26 - D 

27 - D 

28 - A 

29 - C 

30 - A 

31 - A 

32 - B 

33 - C 

34 - A 

35 - D 

36 - A 

37 - D 

38 - E 

39 - A 

40 - E 

41 - D  

42 - B 

43 - D 

44 - D 

45 - B 

46 - C 

47 - C 

48 - C 

49 - E 

50 - C

 

Residência/SES - PE/2021/Hospitalar 

1 - E 

2 - A 

3 - B 

4 - C 

5 - C 

6 - B 

7 - C 

8 - A 

9 - D 

10 - B 

11 - D 

12 - A 

13 - B 

14 - D 

15 - D 

16 - D 

17 - A 

18 - D 

19 - D 

20 - C 

21 - A 

22 - A 

23 - E 

24 - A 

25 - D 

26 - E 

27 - D  

28 - E 

29 - C 

30 - B 

31 - C 

32 - E 

33 - A 

34 - D 

35 - C 

36 - B 

37 - E 

38 - D
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Residência/SES - PE/2021/Atenção Básica

1 - A 

2 - D 

3 - B 

4 - B 

5 - D 

6 - E  

7 - C 

8 - A 

9 - D 

10 - B 

11 - A 

12 - B 

13 - E 

14 - D 

15 - E 

16 - D 

17 - B

 

Residência/SES - PE/2021/Interiorização em Saúde

1 - A 

2 - A 

3 - D 

4 - C 

5 - E 

6 - B 

7 - D 

8 - C 

9 - D 

10 - E 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - A 

15 - E 

16 - D 

17 - B 

18 - A 

19 - E 

20 - B 

 

Residência/SES - DF/2021/Comum a todos os cargos
1 - C 
2 - E 
3 - E 
4 - E 
5 - C 
6 - E 
7 - E 

8 - C 
9 - E 
10 - E 
11 - C 
12 - C 
13 - C 
14 - E 

15 - C 
16 - E 
17 - E 
18 - E 
19 - E 
20 - C 
21 - E 

22 - C 
23 - C 
24 - E 
25 - C 
26 - C 
27 - C 
28 - E 

29 - C 
30 - C 
31 - E 
32 - C 
33 - E 
34 - C

 

Residência/SES - DF/2021/Urgência e Trauma

1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - E 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - E 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - C 

17 - C 

18 - E 

19 - C 

20 - E

 

Residência/SES - DF/2021/Saúde da Criança

1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - E  

9 - C 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - C 

16 - C  

17 - C   

18 - E   

19 - E 

20 - C 

 

Residência/SES - DF/2021/Obstetrícia 

1 - C 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - C 

8 - E  

9 - E 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - E  

16 - C   

17 - E   

18 - E 

19 - E 

 

Residência/SES - DF/2021/Centro Cirúrgico 

1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - E 

7 - E 

8 - C  

9 - C 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - E 

16 - C  

17 - E   

18 - C   

19 - C 

20 - E
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Residência/SES - DF/2021/Saúde do Adulto e do Idoso

1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - C  

9 - C 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

16 - E  

17 - C   

18 - C   

19 - C 

20 - C

 

Residência/SES - DF/2021/Oncologia 

1 - E 

2 - C 

3 - C 

4 - E 

5 - C 

6 - E 

7 - E 

8 - E 

9 - C 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - C 

16 - E 

17 - E 

18 - E 

19 - C 

20 - C

 
Residência/SES - DF/2021/Cuidados Paliativos 

1 - C 

2 - E 

3 - C 

4 - C 

5 - E 

6 - E 

7 - C 

8 - C 

9 - E 

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - C

 
Residência/SES - DF/2021/Saúde Mental InfantoJuvenil 

1 - E 

2 - C 

3 - C 

4 - E 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - C 

10 - E 

11 - C 

12 - C 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - E

 

Residência/SES - DF/2021/Saúde Mental do Adulto

1 - E 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - C 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - E

 

Residência/SES - DF/2021/Saúde da Família

1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - C 

9 - C 

10 - E 

11 - E 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

16 - C 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - C

 

Residência/SES - DF/2021/Nefrologia

1 - E 

2 - C 

3 - C 

4 - E 

5 - E 

6 - E 

7 - C 

8 - C 

9 - E  

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - E  

14 - C 

15 - E 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - C
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Residência/SES - DF/2021/Terapia Intensiva 

1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - E 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - C  

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - C  

14 - C 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - E

 

Residência/SES - DF/2021/Atenção Cardíaca 

1 - E 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - E 

6 - E 

7 - C 

8 - C 

9 - C  

10 - E 

11 - E 

12 - C 

13 - C  

14 - E 

15 - C 

16 - C 

17 - E 

18 - C 

19 - C 

20 - E

Residência/FUNDATEC/2021 

1 - A 

2 - A 

3 - B 

4 - A 

5 - B 

6 - A 

7 - C 

8 - D 

9 - D 

10 - B 

11 - D 

12 - C 

13 - C 

14 - B 

15 - D 

16 - C 

17 - A 

18 - C 

19 - D 

20 - A 

21 - D 

22 - A 

23 - B 

24 - B 

25 - A 

26 - C 

27 - B 

28 - B 

29 - C 

30 - D 

31 - C 

32 - D 

33 - C 

34 - D 

35 - B 

36 - A 

37 - A 

38 - B 

39 - A 

 

Residência/INCA/2021 

1 - A 

2 - C 

3 - C 

4 - D 

5 - C 

6 - A 

7 - D 

8 - A 

9 - B 

10 - B 

11 - B 

12 - A 

13 - C 

14 - A 

15 - C 

16 - D

 

Residência/UERJ/2021 

1 - C 

2 - D 

3 - A 

4 - D 

5 - B 

6 - A 

7 - A  

8 - B  

9 - D 

10 - A 

11 - C 

12 - A 

13 - D 

14 - C 

15 - B 

16 - B 

17 - C 

18 - A 

19 - C 

20 - B
 

Residência/SESAB/2021

1 - B 

2 - C 

3 - A 

4 - D 

5 - A 

6 - C 

7 - E 

8 - E 

9 - C 

10 - E 

11 - E 

12 - A 

13 - A 

14 - B 

15 - C 

16 - D 

17 - C 

18 - B 

19 - D 

20 - A 

21 - E 

22 - E 

23 - B 

24 - B 

25 - E 

26 - B 

27 - E 

28 - A 

29 - D 

30 - A 

31 - C 

32 - E 

33 - D 

34 - D 
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Residência/UFG/2021 

1 - B 

2 - B 

3 - D 

4 - B 

5 - A 

6 - A 

7 - C 

8 - D 

9 - B 

10 - C 

11 - D 

12 - B 

13 - B 

14 - A 

15 - A 

16 - C 

17 - C 

18 - B 

19 - D 

20 - B 

21 - B 

22 - A 

23 - C 

24 - B 

25 - C 

26 - D 

27 - B 

28 - B 

29 - B 

30 - C 

31 - A 

32 - D 

33 - C 

34 - D 

 

Residência/SES-GO/2021

1 - D 

2 - D 

3 - C 

4 - D 

5 - A 

6 - A 

7 - D 

8 - A 

9 - A 

10 - B 

11 - A 

12 - B 

13 - D 

14 - B 

15 - D 

16 - A 

17 - C 

18 - B 

19 - D 

20 - C 

21 - A 

22 - B 

23 - C 

24 - C 

25 - D 

26 - C 

27 - A 

 

RESIDÊNCIAS 2020 
RESMULTI - CE/2020 
1 - C 

2 - D 

3 - D 

4 - C 

5 - D 

6 - C 

7 - A 

8 - D 

9 - C 

10 - C 

11 - D 

12 - A 

13 - D 

14 - C 

15 - B 

16 - B 

17 - B 

18 - A 

19 - D 

20 - B 

21 - C 

22 - A 

23 - B 

24 - D 

25 - B 

26 - B 

27 - C 

28 - A 

29 - B 

30 - D 

31 - A 

32 - A 

33 - D 

34 - B 

35 - A 

36 - B 

37 - C 

38 - A 

USP/FUVEST/2020 
1 - C 

2 - D 

3 - E 

4 - B 

5 - B 

6 - E 

7 - B 

8 - A 

9 - A 

10 - A 

11 - B 

12 - A 

13 - D 

14 - D 

15 - A 

16 - A 

17 - B 

18 - A 

19 - B 

20 - C 

21 - B 

22 - A 

23 - A 

24 - E 

25 - D 
 
USP/FUVEST/2019 (PARTE 1) 
1 - B 

2 - A 

3 - D 

4 - C 

5 - B 

6 - D 

7 - E 

8 - A 

9 - C 

10 - E 

11 - B 

12 - A 

13 - E 

14 - D 

 
USP/FUVEST/2019 (PARTE 2) 
1 - A 

2 - D 

3 - B 

4 - C 

5 - C 

6 - A 

7 - B 

8 - A 

9 - A 

10 - B 

11 - C 

12 - D 

13 - C 

14 - B 
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RESIDÊNCIA MARINHA 2020 
1 - B 

2 - D 

3 - B 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - E 

8 - B 

9 - E 

10 - B 

11 - B 

12 - D 

13 - C 

14 - C 

15 - A 

16 - B 

17 - B 

18 - A 

19 - A 

20 - B 

21 - C 

22 - C 

23 - C 

24 - D 

25 - D 

26 - D 

27 - D 

28 - A 

29 - D 

30 - E 

31 - C 

32 - B 

33 - E 

34 - B 

35 - E 

36 - A 

37 - B 

38 - A 

39 - C 

40 - D 

41 - E 

42 - E 

43 - C 

44 - D 

45 - B 

46 - D 

47 - D 

48 - C 

49 - C 

 
UFG COREMU 2020 
1 - B 

2 - A 

3 - D 

4 - C 

5 - C 

6 - B 

7 - D 

8 - C 

9 - A 

10 - B 

11 - D 

12 - A 

13 - B 

14 - A 

15 - B 

16 - A 

17 - A 

18 - D 

19 - C 

20 - B 

21 - A 

22 - C 

23 - B 

24 - D 

25 - C 

26 - B 

27 - D 

28 - A 

29 - D 

30 - C 

31 - B 

32 - C 

33 - D 

34 - B 

35 - C
 
SESAB (PARTE 1) 
1 - B 

2 - C 

3 - A 

4 - E 

5 - E 

6 - A 

7 - C 

8 - B 

9 - D 

10 - E 

11 - D 

12 - B 

13 - E 

14 - D 

15 - A 

16 - C 

17 - B 

18 - B 

19 - E 

20 - D 

21 - E 

22 - B 

23 - D 

24 - B 

25 - D 

26 - A 

27 - C 

28 - A 

29 - E 

30 - C 

31 - C 

32 - C 

33 - A 

34 - E 

35 - D

 
SESAB (PARTE 2) 
1 - E 

2 - A 

3 - C 

4 - D 

5 - C 

6 - B 

7 - E 

8 - A 

9 - C 

10 - E 

11 - B 

12 - D 

13 - C 

14 - B 

15 - A 
 

SESAB (PARTE 3) 
1 - C 

2 - A 

3 - D 

4 - A 

5 - C 

6 - B 

7 - D 

8 - E 

9 - B 

10 - D 

11 - A 

12 - C 

13 - C 

14 - D 

15 - E 
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REVISÃO GERAL 
1 - C 

2 - C 

3 - A 

4 - B 

5 - A 

6 - C 

7 - C 

8 - D 

9 - A 

10 - B 

11 - D 

12 - D 

13 - B 

14 - E 

15 - D 

16 - A 

17 - D 

18 - E 

19 - C 

20 - A 

21 - C 

22 - D 

23 - D 

24 - D 

25 - D 

26 - E 

27 - D 

28 - C 

29 - D 

30 - D 

31 - E 

32 - E 

33 - E 

34 - A 

35 - B 

36 - C 

37 - E 

38 - C 

39 - D 

40 - A 

41 - C 

42 - C 

43 - B 

44 - B 

45 - D 

46 - B 

47 - A 

48 - B 

49 - A 

50 - C 

51 - C 

52 - C 

53 - A 

54 - D 

55 - B 

56 - E 

57 - B 

58 - D 

59 - B 

60 - C 

61 - B 

 
SES-DF (PARTE 1) 
1 - E 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - E 

13 - C 

14 - E 

15 - E 

16 - C 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - E 

21 - C 

22 - E 

23 - C 

24 - C 

25 - E 

26 - C 

27 - C 

28 - E 

29 - E 

30 - E 

31 - E 

32 - C 

33 - C 

34 - E 

35 - E 

36 - C 

37 - C 

38 - C 

39 - E 

40 - E 

41 - C 

42 - C 

43 - C 

44 - E 

45 - E 

46 - C 

47 - E 

48 - E 

49 - C 

50 - E 

 
SES-DF (PARTE 2) 
1 - C 

2 - E 

3 - C 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - E 

9 - C 

10 - C 

11 - C 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - E 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - C 

20 - E
 

SES-DF (PARTE 3) 
1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - C 

9 - E 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - C 

20 - C 

 
SES-DF (PARTE 4) 
1 - E 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - E 

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - E 

14 - E 

15 - C 

16 - C 

17 - E 

18 - C 

19 - E 

20 - C 
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SES-DF (PARTE 5) 
1 - E 

2 - E 

3 - C 

4 - E 

5 - C 

6 - E 

7 - E 

8 - C 

9 - E 

10 - C 

11 - E 

12 - E 

13 - E 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - E 

18 - E 

19 - C 

20 - C 

 
SES-DF (PARTE 6) 
1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - C 

16 - C 

17 - C 

18 - C 

19 - C 

20 - C

 
SES-DF (PARTE 7) 
1 - C 

2 - E 

3 - E 

4 - E 

5 - C 

6 - E 

7 - C 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - C 

 
SES-DF (PARTE 8) 
1 - C 

2 - E 

3 - C 

4 - C 

5 - E 

6 - E 

7 - E 

8 - C 

9 - E 

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - C 

14 - E 

15 - E 

16 - C 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - C 

 
SES-DF (PARTE 9) 
1 - E 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - E 

7 - E 

8 - C 

9 - C 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - E 

16 - C 

17 - E 

18 - C 

19 - E 

20 - C 

 
SES-DF (PARTE 10) 
1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - E 

5 - E 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - C 

10 - E 

11 - E 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - E 

16 - C 

17 - E 

18 - C 

19 - C 

20 - E 
 

SES-DF (PARTE 11) 
1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - E 

8 - E 

9 - E 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - C 

15 - E 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - C 

20 - C
 

SES-DF (PARTE 12) 
1 - C 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C 

7 - C 

8 - C 

9 - C 

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - C 

19 - E 

20 - E 
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SES-DF (PARTE 13) 
1 - E 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - E 

7 - C 

8 - C 

9 - E 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - E 

20 - C 

 
SES-PE (PARTE 1) 
1 - B 

2 - C 

3 - E 

4 - E 

5 - D 

6 - C 

7 - B 

8 - B 

9 - C 

10 - C 

11 - C 

12 - C 

13 - E 

14 - E 

15 - E 

16 - D 

17 - A 

18 - A 

19 - D 

20 - A 

21 - B 

22 - D 

23 - A 

24 - B 

25 - C 

26 - D 

27 - E 

28 - D 

29 - C 

30 - B 

31 - E 

32 - A 

33 - C 

 
SES-PE (PARTE 2) 
1 - A 

2 - C 

3 - B 

4 - D 

5 - E 

6 - B 

7 - B 

8 - A 

9 - A 

10 - E 

11 - B 

12 - A 

13 - B 

14 - D 

15 - B 

16 - C 

17 - D 

18 - E 

 
FUNDATEC/2020 
1 - A 

2 - D 

3 - D 

4 - C 

5 - C 

6 - A 

7 - B 

8 - A 

9 - B 

10 - B 

11 - A 

12 - C 

13 - D 

14 - A 

15 - C 

16 - B 

17 - B 

18 - B 

19 - C 

20 - D 

21 - D 

22 - C 

23 - D 

24 - C 

25 - D 

26 - B 

27 - B 

28 - B 

29 - A 

30 - D 

31 - A 

32 - A 

33 - C 

34 - D 

35 - C 

36 - A 

37 - D 

38 - C 

39 - A 

 
SMS-RJ Enfermagem Saúde da Família e Comunidade 
1 - C 

2 - B 

3 - D 

4 - A 

5 - D 

6 - A 

7 - C 

8 - C 

9 - C 

10 - B 

11 - A 

12 - A 

13 - D 

14 - A 

15 - B 

16 - B 

17 - D 

18 - C 

19 - A 

20 - B 

21 - C 

22 - D 

23 - D 

24 - A 

25 - B 

26 - D 

27 - B 

28 - C 

29 - D 

30 - D 

31 - A 

32 - A 

33 - D 

34 - A 

35 - D 

36 - B 
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RESIDÊNCIA UFRJ/2020 
1 - B 

2 - A 

3 - B 

4 - A 

5 - B 

6 - C 

7 - A 

8 - C 

9 - D 

10 - A 

11 - B 

12 - D 

13 - D 

14 - D 

15 - B 

16 - C 

17 - B 

18 - C 

19 - A 

20 - B 

21 - B 

22 - B 

23 - B 

24 - A 

25 - B 

26 - D 

27 - D 

28 - C 

 
RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM UNIRIO/2020 
1 - C 

2 - B 

3 - E 

4 - C 

5 - A 

6 - B 

7 - E 

8 - A 

9 - A 

10 - A 

11 - D 

12 - C 

13 - C 

14 - C 

15 - E 

16 - E 

17 - C 

18 - E 

19 - B 

20 - C 

21 - B 

22 - B 

23 - D 

24 - A 

25 - D 

26 - B 

27 - A 

28 - C 

29 - D 

30 - D 

31 - E 

32 - D 

33 - D 

34 - B 

35 - A 

36 - A 

37 - C 

38 - D 

 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL UNIRIO/2020  
1 - E 

2 - B 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - B 

7 - D 

8 - E 

9 - B 

10 - C 

11 - E 

12 - A 

13 - A 

14 - B 

15 - E 

16 - C 

17 - C 

18 - B 

19 - B 

20 - D 

21 - D 

22 - C 

23 - A 

24 - A 

25 - E 

26 - B 

27 - A 

28 - A 

29 - B 

30 - E 

31 - E 

32 - E 

33 - E 

34 - A 

35 - A 

36 - B 

37 - A 

38 - D 

39 - E 

40 - D 

41 - C 

42 - D 

43 - B 

44 - D 

 
UFF OBSTÉTRICA 
1 - C 

2 - A 

3 - A 

4 - A 

5 - C 

6 - C 

7 - A 

8 - A 

9 - C 

10 - D 

11 - B 

12 - D 

13 - A 

14 - B 

15 - D 

16 - C 

17 - B 

18 - A 

19 - A 

20 - C 

21 - B 

22 - C 

23 - C 

24 - D 

25 - C 

26 - C 

27 - B 

28 - D 

29 - B 

30 - B 

 
UFF SAÚDE COLETIVA 
1 - B 

2 - A 

3 - A 

4 - C 

5 - A 

6 - D 

7 - A 

8 - D 

9 - D 

10 - B 

11 - C 

12 - D 

13 - D 

14 - C 

15 - D 

16 - C 

17 - B 

18 - C 

19 - D 

20 - B 

21 - A 

22 - B 

23 - A 
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UFF RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
1 - A 

2 - A 

3 - D 

4 - C 

5 - C 

6 - C 

7 - D 

8 - B 

9 - D 

10 - A 

11 - A 

12 - C 

13 - B 

14 - C 

15 - D 

16 - B 

17 - C 

18 - A 

19 - C 

20 - D 

21 - D 

22 - B 

23 - B 

24 - A 

25 - B 

26 - A 

27 - C 

28 - B 

29 - D 

30 - A 

31 - A 

32 - B 

33 - D 

34 - C 

35 - A 

 
UERJ GERAL 
1 - C 

2 - A 

3 - B 

4 - D 

5 - A 

6 - D 

7 - D 

8 - C 

9 - B 

10 - D 

11 - A 

12 - A 

13 - D 

14 - D 

15 - A 

16 - A 

17 - C 

18 - C 

19 - B 

20 - D 

21 - A 

22 - C 

23 - B 

24 - B 

25 - D 

26 - A 

27 - B 

28 - C 

29 - C 

30 - A 

31 - B 

32 - B 

33 - A 

34 - C 

35 - A 

36 - C 

37 - C 

 
UERJ HEMORIO 
1 - C 

2 - C 

3 - C 

4 - A 

5 - B 

6 - A 

7 - C 

8 - D 

9 - D 

10 - D 

11 - D 

12 - A 

13 - A 

14 - B 

15 - A 

16 - A 

17 - C 

18 - D 

19 - B 

20 - B 

 
UERJ OBSTETRÍCIA 
1 - A 

2 - C 

3 - C 

4 - B 

5 - C 

6 - B 

7 - A 

8 - A 

9 - A 

10 - A 

11 - C 

12 - A 

13 - D 

14 - A 

15 - C 

16 - D 

17 - B 

18 - A 

19 - D 

20 - C 

21 - A 

22 - C 

23 - D 

24 - A 

25 - C 

26 - A 

27 - B 

28 - C 

29 - D 

30 - D 

31 - B 

32 - B 

33 - C 

34 - B 

35 - B 

36 - D 

37 - C 

38 - B 

39 - B 

 
UERJ SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

1 - B 

2 - C 

3 - A 

4 - C 

5 - D 

6 - D 

7 - C 

8 - D 

9 - B 

10 - C 

11 - C 

12 - B 

13 - D 

14 - A 

15 - D 

16 - A 

17 - C 

18 - C 

19 - A 

20 - C 

21 - C 

22 - A 

23 - B 

24 - A 

25 - D 

26 - D 

27 - B 

28 - A
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