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Conhecimentos Específicos de Enfermagem 
 

1. Conforme as Diretrizes da American Heart Association (2020), foram apresentadas algumas alterações 

quanto ao atendimento para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e cardiovascular de emergência. As 

principais alterações incluem, EXCETO: 

a) O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

suporte avançado de vida. Acesso intraósseo é aceitável se o acesso IV não estiver disponível. 

b) O atendimento do paciente após o retorno da circulação espontânea requer muita atenção à 

oxigenação, controle da pressão arterial, avaliação da intervenção coronária percutânea, controle 

direcionado de temperatura e neuroprognóstico multimodal. 

c) Após um atendimento de RCP, o debriefing para socorristas leigos, profissionais dos serviços médicos 

de emergência e profissionais da saúde no hospital pode ser benéfico para suporte na saúde mental e 

bem-estar deles. 

d) Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla cardioversão sequencial é recomendado. 

e) Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea, desde que já esteja instalada e o teor de dióxido 

de carbono ao final da expiração (ETCO₂) durante a reanimação de suporte avançado de vida pode ser útil 

para melhorar a qualidade da RCP. 

 

2. Após 72 horas de internação do Sr. P.L.S. evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Acerca do tema, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) No suporte básico de vida, durante a reanimação cardiopulmonar, a relação compressão/ventilação é 

de 30:2, no adulto, e 15:2, em crianças, ambos com 2 socorristas. 

b) O suporte avançado de vida consiste na checagem de ritmo, utilização de dispositivos invasivos para as 

vias aéreas, inserção de cateter venoso e utilização de drogas vasoativas. Nesse caso, recomendam-se 

epinefrina, ringer lactato e bicarbonato de sódio. 

c) Nos cuidados pós-PCR, é aconselhável corrigir imediatamente a hipotensão (pressão arterial sistólica 

inferior a 90 mmHg, pressão arterial média inferior a 65 mmHg) e evitar a hipertermia. 

d) No paciente com tubo endotraqueal em PCR, deve-se realizar uma ventilação a cada 12 segundos com 

a bolsa-válvula-mascara (ambu) e compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 por minuto. 

e) É de suma importância investigar as causas reversíveis de PCR (5Hs e 5Ts) que, temos como exemplos 

tensão no tórax, hipovolemia, hipóxia, acidose e hipercalemia. 

  

3. Um paciente em parada cardiorrespiratória apresentou um ritmo não chocável. Esse tipo de ritmo 

corresponde à 

a) assistolia e à fibrilação ventricular.  

b) atividade elétrica sem pulso e à assistolia.  

c) assistolia e à taquicardia ventricular sem pulso.  

d)  fibrilação ventricular e à atividade elétrica sem pulso. 

e) taquicardia ventricular sem pulso e à fibrilação ventricular.  

 

4. Sobre a assistência prestada a um paciente em parada cardiorrespiratória, é correto afirmar que:  

a) quando o desfibrilador for usado em crianças, recomenda-se que o primeiro choque seja de 4 Joules/Kg. 

b) na RCP de um adulto, quando houver uma via aérea avançada, deve-se administrar em torno de 20 

ventilações/minuto. 

c) a lidocaína é contraindicada em crianças menores de 2 anos de idade. 



 
 

www.romulopassos.com.br 

 Mentoria IBFC | 1° Simulado de Enfermagem para a SES-DF 

2 

d) a oxigenação e o manejo da via aérea devem ser priorizados na ressuscitação cardiopulmonar de uma 

gestante. 

e) na cadeia de sobrevivência para PCR extra-hospitalar, a primeira medida deve ser a ressuscitação 

avançada. 

 

5. De acordo com o algoritmo atualizado do Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC) 

recomendado pela American Heart Association, em casos de parada cardiorrespiratória, um dos 

medicamentos utilizados é a: 

a) atropina, administrada EV, na dose de 0,25 mg a cada 3 a 5 minutos. 

b) epinefrina, administrada EV, na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos. 

c) epinefrina, administrada EV, na dose de 2 mg a cada 3 a 5 minutos. 

d) adenosina, administrada EV, na dose de 10 mg a cada 3 a 5 minutos. 

 

6. Durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em pediatria, algumas medicações, como o bicarbonato 

de sódio, são utilizadas. Sobre o uso desta droga durante a RCP, é correto afirmar que:  

a) deve ser infundida lentamente, por via intravenosa, e somente quando a ventilação é adequada, 

administrando solução salina antes e depois da sua infusão.  

b) deve ser administrada lentamente e somente quando houver hipocalcemia, overdose de bloqueador 

de cálcio, hiperpotassemia ou hipermagnesemia.  

c) é a droga mais útil em casos de parada cardíaca, podendo produzir constrição dos vasos renais e 

redução na formação de urina.  

d) pode ser combinada com catecolamina ou cálcio e produz dilatação pupilar, que apresenta constrição 

com a luz. 

 

7. Analise as afirmações a seguir sobre a conduta adequada em caso de obstrução de vias áreas por corpos 

estranhos: 

I. Na obstrução leve, o paciente é capaz de responder se está engasgado, consegue tossir, falar e respirar. 

II. Na obstrução grave, em paciente irresponsivo, é indicado executar a manobra de Heimlich. 

III. Em gestantes no último trimestre e pacientes obesos, a compressão, durante a manobra de Heimlich, 

deve ser feita sobre o esterno e não sobre o abdome. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   d) Apenas II e III. 

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

c) Apenas I e III. 

 

8. Diante de uma situação em que uma criança, de 8 anos, (responsiva) apresenta início súbito de grave 

dificuldade respiratória, sinal de angústia e não consegue tossir ou emitir qualquer som (tosse silenciosa), 

o profissional de saúde deve: 

a) estimular a tosse vigorosa. 

b) realizar ventilação mecânica. 

c) orientar manobra de Valsalva. 

d) manter a criança em observação. 

e) executar a manobra de Heimlich. 
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9. Durante o atendimento a um paciente com parada respiratória foi necessário o uso da cânula 

orofaríngea (cânula de Guedel).  

Para definir o tamanho adequado da cânula deve-se medir a distância entre 

a) o queixo e o lóbulo da orelha. 

b) a comissura labial e a parte superior da orelha. 

c) a ponta do nariz e o lóbulo da orelha. 

d) a comissura labial e o lóbulo da orelha. 

e) o queixo e a parte superior da orelha. 

 

10. O enfermeiro precisa saber identificar lesões que ameaçam a vida, de forma a priorizar o atendimento 

e a agilizar os cuidados que serão desenvolvidos. A lesão de tórax caracterizada por dor torácica sem 

ferimento visível, dispneia, taquicardia, hipotensão, desvio de traqueia para o lado oposto à lesão, 

ausência de murmúrio vesicular do lado afetado, distensão de jugulares e timpanismo à percussão do 

lado afetado, causada mais frequentemente por trauma ou uso de ventilação mecânica por pressão 

positiva, denomina-se: 

a) pneumotórax hipertensivo. 

b) hemotórax. 

c) ferida torácica aspirativa. 

d) tórax instável. 

e) tamponamento cardíaco. 

 

11. Considerando o uso da contenção mecânica em pacientes psiquiátricos, analise as afirmativas abaixo, 

dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 

para baixo. 

(  ) Deve ser prescrita pelo médico ou enfermeiro. 

(  ) Não é permitida por lei, exceto em casos de tentativa de suicídio. 

(  ) A técnica exige um número suficiente de técnicos, um para a cabeça e um para cada um dos membros. 

(  ) A contenção mecânica quando realizada não deve durar mais de 48 horas. 

 

a) F, V, F, V. 

b) V, F, V, V. 

c) F, F, V, F. 

d) V, F, V, F. 

 

12. O tratamento de um doente vítima de trauma grave exige avaliação rápida das lesões e adoção de 

medidas terapêuticas de suporte de vida. Deseja-se, portanto, abordagem sistematizada. Para isto, o 

Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma (PHTLS), propõe, atualmente, a seguinte sequência de cuidados 

ao doente traumatizado: 

a) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação. 

b) C: Compressões; A: Vias Aéreas; B: Ventilações. 

c) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação, D: Disfunção, estado neurológico. 

d) X: Hemorragias Externas Graves; A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação, D: Disfunção, estado 

neurológico; E: Exposição/controle do ambiente. 

e) C: Circulação; A: Vias Aéreas; B: Respiração; D: Disfunção, estado neurológico. 
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13. No atendimento a um paciente com sangramento importante ocasionado por ferimento na região do 

tórax, a primeira conduta recomendada é: 

a) compressão direta no local. 

b) aplicação de torniquete. 

c) elevação do membro. 

d) pressão de pontos arteriais. 

e) aplicação de gelo no local. 

 

14. Relacione os três principais tipos de angina, listados a seguir, às respectivas características. 

1. Angina estável   

2. Angina instável   

3. Angina variável 

(  ) Dor torácica em repouso com alteração do eletrocardiograma. 

(  ) Dura por mais tempo e mais severa; sem alívio com repouso/nitrato. 

(  ) Precipitada pelo esforço; de curta duração e de fácil alivio com repouso/nitrato. 

 

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

a) 3 - 2 - 1.       

b) 1 - 2 - 3.   

c) 1 - 3 - 2. 

d) 3 - 1 - 2.  

e) 2 - 3 - 1. 

 

15. Pacientes com infarto agudo do miocárdio podem apresentar diferentes manifestações clínicas, 

complicadas por piora da função ventricular cardíaca. Sabendo que a disfunção ventricular pode gerar 

baixo débito cardíaco, devem-se observar os sinais e sintomas que indicam risco de hipoperfusão tissular. 

Os sinais e sintomas de baixo débito cardíaco são:  

a) pressão arterial sistólica < 110mmHg em pacientes previamente hipertensos, fadiga, extremidades frias 

com perfusão reduzida, sudorese fria, desorientação e pressão arterial com largura de pulso < 25%.  

b) pressão arterial média > 65mmHg, cansaço, extremidades aquecidas com perfusão aumentada, 

sudorese e rebaixamento do nível de consciência.  

c) pressão arterial sistólica < 110mmHg, oligúria, sudorese fria, desorientação, taquipneia e pressão 

arterial com largura de pulso > 25%.  

d) piora ventilatória, hipotensão, desorientação, turgência de jugular, ascite e extremidades frias com 

perfusão reduzida. 

 

16. Sobre a insuficiência cardíaca descompensada, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

I. É a primeira causa de internação entre as doenças cardiovasculares no Brasil. 

II. Dispneia, edema, congestão hepática e ascite são sinais de baixo débito cardíaco. 

III. Volume de líquidos excessivo, intolerância à atividade e fadiga são alguns dos seus diagnósticos de 

enfermagem. 

IV. Os diuréticos são indicados para aumentar a pré-carga e melhorar os sintomas de retenção hídrica. 

V. A diminuição da frequência cardíaca é um dos seus mecanismos compensatórios. 

 

a) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
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b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

 

17. Enquanto realizava o exame físico de um paciente, o enfermeiro observou que ele apresentava 

ingurgitamento jugular em posição semi-sentada. Esse é um sinal importante, que deve alertar para um 

possível quadro de: 

a) pneumonia. 

b) lesão medular. 

c) hipertireoidismo. 

d) insuficiência cardíaca. 

e) acidente vascular cerebral. 

 

18. A assistência de enfermagem a um paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico 

agudo, em uso de terapia tromboembolítica (tPA) por via endovenosa, deve compreender, entre outros 

cuidados: 

a) realizar sondagem nasogástrica em todos os pacientes, imediatamente após iniciada a administração 

do medicamento. 

b) manter o paciente em posição de Trendelenburg. 

c) realizar controle neurológico rigoroso por meio da aplicação da escala de Cincinnati a cada 30 minutos 

durante a infusão. 

d) aferir os sinais vitais a cada hora, pelas primeiras 6 horas de tratamento, e, daí por diante, a cada 2 

horas até 24 horas após iniciada a administração da droga. 

e) monitorar, rigorosamente, a presença de qualquer sangramento. 

 

19. A injúria renal aguda (IRA) é uma síndrome clínica caracterizada por declínio:  

a) lento da taxa de filtração glomerular (TFG).  

b) da função renal resultante de fatores endócrinos e inflamatórios. 

c) da função renal em 48 horas, por aumento da creatinina sérica de mais de 0,3mg/dL.  

d) da perfusão renal com grande aumento das células necróticas observadas na biópsia renal. 

 

20. Pode-se dizer que a insuficiência renal aguda pré-renal ocorre quando: 

a) há diminuição da oferta de volume. 

b) há obstrução vesical. 

c) há obstrução uretral com hidronefrose. 

d) há rins policísticos. 

e) há uma isquemia renal, ocorrendo hipotensão renal, hipovolemia e insuficiência cardíaca. 

 

21. O estadiamento e a classificação da doença renal crônica (DRC) podem ser classificados por meio do 

estágio e da filtração glomerular. Sendo assim, em qual estágio ocorre a DRC terminal ou dialítica? 

a) Estágio 5. 

b) Estágio 4. 

c) Estágio 3. 

d) Estágio 2. 

e) Estágio 1. 
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22. Relacione os métodos dialíticos utilizados no tratamento das insuficiências renais, listados a seguir, 

com suas respectivas características. 

1. Ultrafiltração Lenta Contínua (SCUF) 

2. Diálise de Alto Fluxo Contínua (CHFD) 

3. Diálise Diária Estendida (EDD) 

4. Hemofiltração Venovenosa Contínua (CVVH) 

(  ) utiliza cateter venoso com duplo‐lúmen e possui filtro com alta permeabilidade, sendo necessária a 

reposição de fluidos. 

(  ) processo contínuo de remoção de fluidos por meio de uma membrana semipermeável. Habitualmente 

executa‐se com graus de ultrafiltração (UFR) menores que 8 mL/min. Não se usa líquido de substituição. 

(  ) utiliza máquinas de HD intermitente para realizar diálises mais extensas (6‐12 h), com menores fluxos 

de sangue (200 mL/min) e de banho (100‐300 mL/min). 

(  ) a remoção de fluidos depende do tipo de membrana utilizada. Com as membranas de alto fluxo, os 

solutos são removidos por convecção e difusão. 

 

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

a) 1 - 2 - 3 - 4.      

b) 2 - 4 - 3 - 1.   

c) 3 - 1 - 4 - 2. 

d) 1 - 4 - 2 - 3. 

e) 4 - 1 - 3 - 2. 

 

23. O Centro Cirúrgico (CC) é uma das unidades mais complexas do hospital, constituído de recursos 

humanos, materiais, equipamentos e tecnologias de alta complexidade. Os enfermeiros que atuam nessa 

área devem promover assistência de qualidade ao paciente cirúrgico de forma continuada, participativa, 

individualizada e documentada. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.  

a) É responsabilidade ética profissional de enfermagem verificar e preencher formulários que contenham 

os elementos de segurança antes de o paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico, e elementos 

preditivos de complicações pós-operatórias. 

b) Os enfermeiros que atuam no centro cirúrgico podem utilizar a sistematização da assistência de 

enfermagem Perioperatória (SAEP), com o propósito de promover assistência de qualidade ao paciente 

cirúrgico de forma continuada, participativa, individualizada e documentada. 

 c) Os enfermeiros do Centro cirúrgico devem monitorar e analisar os indicadores e promover uma 

comunicação entre as equipes, bem como o planejamento das atividades, promovendo efetividade nos 

processos de enfermagem. 

d) É função da equipe de enfermagem a verificação do prazo de validade dos materiais necessários ao 

processo cirúrgico, como instrumentais e prótese. 

e) O período Perioperatório consiste em todos os períodos que envolvem um ato cirúrgico, a saber: pré-

operatório, transoperatório e pós-operatório. A equipe de enfermagem atua exclusivamente no pré-

operatório a fim de mimetizar infecções operatórias. 

 

24. Sobre os cuidados com o paciente no pré-operatório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) No pré-operatório, é realizada uma entrevista, histórico preliminar. 

(  ) Iniciam-se com a admissão do paciente na unidade de cuidado pós-anestésica e terminam com a 

evolução de acompanhamento na unidade clínica. 
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(  ) São verificados exames pré-operatórios. 

 

a) V - F - F. 

b) V - F - V. 

c) F - F - V. 

d) F - V - V. 

e) F - V - F. 

 

25. O período perioperatório é definido como o espaço de tempo que compreende os períodos pré-

operatório imediato, transoperatório, intraoperatório, de recuperação anestésica e pós-operatório 

imediato. Considerando os cuidados que devem ser prestados ao paciente nesses períodos, relacione a 

segunda coluna com a primeira e, no final, responda o que se pede: 

(1) Período pré-operatório imediato  (2) Período transoperatório 

(3) Período intraoperatório   (4) Período pós-operatório 

 

(  ) Compreende o posicionamento cirúrgico e a administração de medicamentos endovenosos durante a 

anestesia. 

(  ) Compreende os preparos específicos para a cirurgia, como jejum, higiene corporal, higiene oral e 

esvaziamento vesical e intestinal. 

(  ) Compreende a recepção do paciente, a verificação do termo de autorização de cirurgia, a presença do 

prontuário, os preparos realizados, a existência de exames e a confirmação do jejum. 

(  ) Compreende os cuidados com a ferida operatória e os drenos instalados no procedimento cirúrgico. 

 

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo: 

a) 2 - 1 - 4 - 3.  

b) 3 - 2 - 1 - 4.  

c) 2 - 3 - 4 - 1.  

d) 3 - 1 - 2 - 4. 

e) 3 - 2 - 4 - 1. 

 

26. Uma cirurgia pode ser realizada por uma série de razões, como diagnóstica, paliativa, curativa ou de 

reparação. Quanto à categoria de cirurgia com base na urgência, a cirurgia pode ser classificada em: 

a) ambulatorial eletiva, hospitalar. 

b) ambulatorial, hospitalar de urgência. 

c) ambulatorial eletiva, hospitalar de urgência. 

d) emergência, eletiva. 

e) emergência, urgência, requerida, eletiva, opcional. 

 

27. A lista de verificação de segurança cirúrgica ocorre em três momentos. Cada um deles requer que o 

condutor da lista de verificação realize checagens específicas tais como:  

a) antes da incisão cirúrgica (pausa cirúrgica), confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua 

demarcação.  

b) antes do paciente sair da sala de cirurgia, apresentar toda a equipe que participou da cirurgia, pelo 

nome e função.  

c) antes da indução anestésica, confirmar se o termo de consentimento para cirurgia e para a anestesia 

está assinado pelo paciente ou pelo seu representante legal.  
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d) antes do paciente ser transferido para a unidade de internação, revisar com o anestesiologista o risco 

de perda sanguínea e as dificuldades respiratórias do paciente. 

 

28. A anestesia regional pode ser utilizada para o tratamento da dor crônica e pós-cirúrgica por meio da 

manutenção temporária de cateter para a infusão do medicamento. A esse tipo de anestesia dá-se o nome 

de: 

a) geral. 

b) intradural. 

c) peridural. 

d) raquianestesia. 

e) infiltração local. 

 

29. Ao admitir um paciente na recuperação anestésica, o técnico de enfermagem identifica que o paciente 

submetido à anestesia do tipo bloqueio já movimentava dois membros. Com base no índice de Aldrete & 

Kroulik, para o parâmetro de atividade motora, o paciente deve ser avaliado com a seguinte pontuação:  

a) 0.  

b) 1.  

c) 2.  

d) 3.  

 

30. Assinale a opção que apresenta o distúrbio que pode ser evidenciado ao serem avaliados os seguintes 

parâmetros da gasometria arterial: PaCO2 baixa, pH alto e HCO3
- normal ou baixo. 

a) Alcalose respiratória. 

b) Acidose respiratória.  

c) Alcalose metabólica.  

d) Acidose metabólica e respiratória.  

e) Acidose metabólica. 

 

31. Uma criança a termo, internada na UTI neonatal com suspeita de asfixia aguda periparto, apresentou 

o seguinte resultado de gasometria: pH 7,21; HCO₃ 19 mEq/L; e PaCO₂ 30mmHg. Os valores apresentados 

correspondem ao seguinte distúrbio acidobásico: 

a) alcalose respiratória. 

b) acidose metabólica. 

c) alcalose metabólica. 

d) acidose respiratória aguda. 

e) acidose respiratória crônica. 

 

32. O desequilíbrio eletrolítico caracterizado por fadiga, anorexia, náuseas e vômitos, fraqueza muscular, 

poliúria, motilidade intestinal diminuída, cãibra nas pernas, distensão abdominal e reflexos hipoativos é: 

a) hiperfosfatemia. 

b) hipercloremia. 

c) hipocalcemia. 

d) hipernatremia. 

e) hipopotassemia. 
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33. Associe as modalidades de ventilação mecânica às formas de ventilar o cliente. A seguir, assinale a 

alternativa correta. 

1. Ventilação mandatória contínua. 

2. Ventilação mandatória intermitente. 

3. Ventilação com suporte pressórico. 

4. Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas. 

 

I. Fornece uma combinação de respirações assistidas mecanicamente e respirações espontâneas. 

II. Aplica uma pressão platô nas vias respiratórias durante toda a expiração desencadeada pelo cliente 

para reduzir a resistência no tubo traqueal e no tubo do respirador. 

III. Possibilita a respiração livre e espontânea durante todo o ciclo ventilatório e é disparada e clicada pelo 

tempo. 

IV. Fornece suporte ventilatório total, administrando volume corrente e a frequência respiratória 

predefinidos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) 1 e IV; 2 e I; 3 e II; 4 e III. 

b) 1 e III; 2 e IV; 3 e I; 4 e II.  

c) 1 e II; 2 e III; 3 e IV; 4 e I. 

d) 1 e I; 2 e II; 3 e III; 4 e IV. 

 

34. Relacione os modos ventilatórios apresentados a seguir à função respiratória correspondente. 

1. Ventilação assistida  3. Ventilação mandatória intermitente 

2. Ventilação controlada  4. Suporte de pressão 

 

(  ) O paciente pode respirar espontaneamente entre as respirações fornecidas pela máquina. 

(  ) As respirações espontâneas podem acontecer com uma assistência de pressão preestabelecida. 

(  ) As respirações são deflagradas pelo paciente, com um volume corrente previamente estipulado. 

(  ) O ventilador controla o paciente, indiferentemente às suas tentativas de iniciar uma inspiração. 

 

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

a) 2 - 3 - 4 - 1. 

b) 3 - 4 - 1 - 2. 

c) 1 - 3 - 2 - 4. 

d) 2 - 4 - 1 - 3. 

e) 4 - 2 - 1 - 3. 

 

35. O modo ventilatório que permite um mecanismo misto de disparo da fase inspiratória, no qual o 

disparo por pressão é ativado pelo esforço inspiratório do paciente e o disparo por tempo é deflagrado 

pelo aparelho, é denominado ventilação 

a) controlada. 

b) ciclada a fluxo. 

c) mandatória minuto. 

d) assisto-controlada. 

e) mandatória intermitente. 
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36. O modo ventilatório, no qual o ventilador não responde aos esforços respiratórios do paciente, sendo 

ideal para pacientes em apneia, é denominado ventilação 

a) controlada. 

b) assistida. 

c) ciclada a fluxo. 

d) assistido-controlada.  

e) mandatória intermitente. 

 

37. Para que as trocas gasosas ocorram de forma adequada, é necessário que haja equilíbrio entre a 

capacidade de ventilação alveolar e o fluxo sanguíneo no capilar pulmonar, denominado equilíbrio 

ventilação/perfusão. A situação em que a perfusão ocorre normalmente, mas não há ventilação 

satisfatória, é denominada: 

a) shunt pulmonar. 

b) ventilação-minuto. 

c) efeito espaço morto. 

d) capacidade vital forçada. 

e) fluxo expiratório forçado. 

 

38. P.L.S., 29 anos, gênero masculino, motociclista com capacete, vítima de colisão moto x auto, foi 

encaminhado à sala de emergência do pronto-socorro mais próximo pelo SAMU, suporte básico. Ele está 

pranchado, com abertura ocular ao estímulo doloroso, emitindo sons incompreensíveis, com secreção 

orofaríngea, pupilas anisocóricas e fotorreagentes com flexão anormal, apresentando hematoma em 

região retroauricular esquerda, pálido, com extremidades frias e cianóticas, FR: 32 mpm, FC: 121 bpm, 

PA: 86 x 45 mmHg, tórax assimétrico, AP: MV abolidos em base e terço médio direito, abdome tenso, 

doloroso, com hematoma, pelve instável e perna esquerda encurtada. 

Considerando-se o estudo de caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a pontuação do Sr. P.L.S. 

na Escala de Coma de Glasgow. 

a) O paciente apresenta pontuação 3-p na Escala de Coma de Glasgow. 

b) O paciente apresenta pontuação 4-p na Escala de Coma de Glasgow. 

c) O paciente apresenta pontuação 5-p na Escala de Coma de Glasgow. 

d) O paciente apresenta pontuação 6-p na Escala de Coma de Glasgow. 

e) O paciente apresenta pontuação 7-p na Escala de Coma de Glasgow. 

 

39. Você está de plantão na emergência de um hospital e recebe um paciente politraumatizado devido a 

um acidente automobilístico envolvendo colisão frontal entre dois veículos de passeio. Na avaliação 

neurológica, por meio da Escala de Coma de Glasgow atualizada com resposta pupilar (ECG-P), o paciente 

apresentava as seguintes respostas: abertura ocular ao som, resposta verbal confusa, melhor resposta 

motora com flexão normal, pupilas fotorreagentes. Qual a pontuação obtida? 

a) 15. 

b) 13. 

c) 11. 

d) 9. 

e) 3. 
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40. Considerando o câncer de colo de útero, analise as frases abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 

(F). 

(  ) Um dos fatores que aumenta o risco deste tipo de câncer é o uso prolongado de pílulas 

anticoncepcionais. 

(  ) Um dos fatores que aumenta o risco deste tipo de câncer é o início precoce da atividade sexual e 

múltiplos parceiros. 

(  ) A vacinação contra Papilomavírus Humano (HPV) e a realização do exame preventivo (Papanicolau) se 

complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer. 

(  ) As mulheres vacinadas não necessitam fazer o exame preventivo periodicamente, pois a vacina protege 

contra todos os tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) F, F, V, V. 

b) F, V, F, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, F, F. 

e) V, V, V, F. 

 

41. Paciente do sexo feminino, 29 anos, compareceu ao serviço de saúde com dúvidas em relação ao 

resultado do seu exame preventivo de câncer de colo do útero, pois continha como achado microbiológico 

a presença de Lactobacillus sp. Durante a conversa com a enfermeira, ela relatou que estava bem e não 

estava sentindo nada de diferente. 

Diante desse quadro, é correto recomendar para essa mulher que ela: 

a) Se encaminhe para a realização da exérese da zona de transformação. 

b) Repita o exame citopatológico em um intervalo de seis meses. 

c) Se encaminhe para a Unidade de Referência para colposcopia. 

d) Se encaminhe imediatamente para realização de biópsia. 

e) Siga a rotina de rastreamento citológico. 

 

42. Durante a campanha do “outubro rosa” realizada pelo serviço de promoção e prevenção da saúde de 

um determinado órgão público, a enfermeira orientou corretamente uma paciente de 54 anos, sem 

histórico de câncer na família, que, para sua faixa etária, é recomendável uma mamografia de 

rastreamento a cada:  

a) 6 meses.    

b) 1 ano.    

c) 2 anos.    

d) 3 anos.    

e) 4 anos. 

 

43. A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e, de acordo com as recomendações 

do Ministério da Saúde, deve ser realizada, a cada dois anos, em mulheres na seguinte faixa etária: 

a) entre 50 e 69 anos.     

b) a partir dos 45 anos.     

c) entre 35 e 50 anos. 

d) entre 20 e 40 anos. 

e) a partir dos 60 anos. 
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44. A saúde sexual e reprodutiva da mulher manifesta-se através da vivência livre, agradável, prazerosa e 

segura, da sexualidade humana, com direito a autonomia para se reproduzir. As ações de planejamento 

reprodutivo, realizada pela equipe de saúde são voltadas para o fortalecimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos dos indivíduos. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Durante o acolhimento de enfermagem o enfermeiro deve realizar uma escuta qualificada, identificando 

os motivos do contato da mulher e direcionando-a ao atendimento necessário. 

II. O enfermeiro deve orientar pessoas em idade fértil (10-39 anos), considerando os aspectos 

biopsicossociais relacionados ao livre exercício da sexualidade e do prazer. 

III. São critérios para esterilização voluntária, a laqueadura, mulheres com capacidade civil plena que 

tenham idade maior que 25 anos ou pelo menos dois filhos vivos. 

IV. De acordo com a OMS os métodos contraceptivos: DIU de cobre e os anticoncepcionais injetáveis são 

contra indicados para mulheres hipertensas, por constituírem fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares.  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa II está correta. 

 

45. 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. 

 

46. Assinale a opção que corresponde a um método anticoncepcional que não pode ser usado por 

mulheres que estão amamentando.  

a) Camisinha masculina ou feminina.     

b) Anticoncepcional injetável trimestral.   

c) Dispositivo intrauterino - DIU.  

d) Anticoncepcional hormonal oral combinado. 

e) Anticoncepcional hormonal oral de progesterona. 

 

47. Um dos sinais de probabilidade de gravidez é:  

a) positividade da fração beta do HCG.  

b) percepção dos movimentos fetais.  

c) náuseas e vômitos.  

d) atraso menstrual.  

 

48. Assinale a alternativa correta que contemple um exemplo de presunção de gravidez: 

a) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume. 

b) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização (pode-se observar pulsação da artéria 

vaginal nos fundos de sacos laterais). 
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c) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas). 

d) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados pelo sonar, a partir de 12 semanas, 

e pelo Pinard, a partir de 20 semanas. 

e) Atraso menstrual. 

 

49. O Ministério da Saúde recomenda que, para um pré-natal de baixo risco, deverão ser realizadas, no 

mínimo, seis consultas com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. As consultas até a 

28ª semana devem ser realizadas com frequência:  

a) mensal.  

b) Semanal. 

c) bimestral.  

d) quinzenal. 

 

50. O pré-natal possibilita prevenir, identificar precocemente e tratar os problemas que possam afetar a 

saúde do bebê e da mulher. Ao iniciar o acompanhamento do pré-natal, a mulher recebe o cartão da 

gestante, documento que acompanha toda essa importante fase da vida nos serviços públicos de saúde, 

como as consultas realizadas, que deverão ser: 

a) no mínimo, 6 consultas durante o pré-natal e uma no puerpério (após o parto), em até 42 dias. 

b) no mínimo, 1 consulta a cada mês até o nascimento, e 3, durante o puerpério, a cada 15 dias. 

c) no máximo, 9 consultas durante o pré-natal e 1 consulta por semana no puerpério, durante 2 meses. 

d) realizadas com maior frequência no último trimestre da gestação, com 1 consulta por semana. 

 

51. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de fator de risco que permite a realização do pré-

natal pela equipe de atenção básica. 

a) Cardiopatias. 

b) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas. 

c) Pneumopatias graves. 

d) Alterações genéticas maternas. 

e) Tuberculose. 

 

52. Na consulta de pré-natal, o enfermeiro começou a avaliação de uma gestante que estava em sua 

terceira gestação. O enfermeiro obteve a data da última menstruação (DUM), que foi no dia 10/02/2019. 

Com essa informação, ele quer determinar a data provável de parto (DPP). Após o cálculo, ele conseguiu 

determinar, então, a data provável do parto. Sobre isso, assinale a alternativa correta. 

a) 10/11/2019.  

b) 17/11/2019.  

c) 03/11/2019. 

d) 26/10/2019. 

e) 21/11/2019. 

 

53. Durante a consulta de enfermagem, a mulher DRS, 30 anos, informou que sua última menstruação foi 

em 10 de setembro de 2016. De acordo com a regra de Näegele para cálculo da data provável do parto 

(DPP), é correto afirmar que a DPP será em: 

a) 10 de junho de 2017.   d) 03 de junho de 2017. 

b) 03 de julho de 2017.   e) 25 de junho de 2017. 

c) 17 de junho de 2017. 
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54. As manobras de Leopold (palpação obstétrica) são importantes 

porque ajudam a determinar a posição e apresentação do feto. 

Essas manobras são sistemáticas, divididas em tempos ou fases 

específicas. Em relação ao que se apresenta na figura, o tempo 

correspondente é: 

a) tempo 0 - reconhecimento da posição fetal.  

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

que o ocupa.  

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

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

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

 

55. Considerando o exame físico obstétrico durante a consulta de enfermagem, assinale a alternativa 

correta. 

a) Os batimentos cardíacos fetais (BCF) podem ser percebidos a partir da 8a semana de gestação. 

b) O toque retal pode ser unidigital, bidigital ou manual, sendo realizado, exclusivamente, no período do 

trabalho de parto. 

c) A circunferência abdominal é avaliada acima do nível da cicatriz umbilical, sendo que a gestante a 

termo, não obesa, tem cerca de 100 a 112 cm. 

d) A altura uterina é estimada tendo o cuidado de reconhecer a resistência óssea do púbis e delimitar, 

sem comprimir, o fundo do útero, com a borda cubital da mão. A fita métrica mede o arco uterino. 

e) Durante a gestação são observadas as contrações fisiológicas chamadas de metrossístoles regulares. 

No momento do parto, ocorrem as contrações de BraxtonHicks, traduzindo a atividade uterina do 

trabalho de parto. 

 

56. Para o diagnóstico durante o pré-natal, a testagem para o HIV é recomendada: 

a) No primeiro trimestre de gravidez. 

b) No segundo trimestre de gravidez. 

c) No terceiro trimestre de gravidez. 

d) Até o 15º dia da gravidez. 

e) Apenas se houver suspeita de contaminação de vírus. 

 

57. 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. 

 

58. A.M., 26 anos de idade, primigesta, deverá receber, durante o pré-natal, um suplemento alimentar 

específico para prevenir a instalação de baixos níveis de hemoglobina no parto e no puerpério. Essa 

suplementação padronizada é de: 

a) sulfato ferroso. b) complexo B. c) piridoxina.  d) vitamina A.  e) zinco. 
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59. Uma mulher grávida com 34 semanas de gestação, sem história de epilepsia ou qualquer outra doença 

convulsiva, foi atendida no setor de urgência de uma maternidade apresentando convulsões tônico-

clônicas generalizadas, quadro hipertensivo e proteinúria. A síndrome hipertensiva que caracteriza esse 

quadro é a: 

a) síndrome de HELLP. 

b) pré-eclâmpsia. 

c) hipertensão crônica. 

d) eclâmpsia. 

e) Hipertensão gestacional. 

 

60. Quanto aos estágios do trabalho de parto, assinale a alternativa correta. 

a) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai do início da 

dilatação cervical até 10 cm e consiste em três fases: fase latente, fase ativa e fase de transição. 

b) O primeiro estágio do trabalho de parto compreende todo o período de dilatação, que vai de 0 cm até 

10 cm e consiste de duas fases: fase latente e fase ativa. 

c) O segundo estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a dilatação total 

e terminando com a expulsão do feto/bebê. 

d) O terceiro estágio do trabalho de parto compreende a fase de transição, iniciando com a expulsão do 

feto/bebê e terminando com a separação e a saída da placenta. 

 

61. Ao administrar os medicamentos prescritos para uma puérpera, cujo parto normal ocorrera há seis 

horas, o técnico de enfermagem aproveitou a oportunidade para averiguar a contração uterina e as 

características dos lóquios. Deve-se considerar normal a presença de útero: 

a) contraído, na altura da sínfise púbica e lóquios de cor castanha-avermelhada. 

b) flácido, acima da cicatriz umbilical e lóquios de cor rubra. 

c) contraído, um pouco abaixo da cicatriz umbilical e lóquios de cor vermelha. 

d) com consistência pastosa, abaixo da cicatriz umbilical, e lóquios de cor amarela-esbranquiçada. 

e) flácido, pouco acima da sínfise púbica, e lóquios de cor vermelho-vivo. 

 

62. Entre as alterações hormonais que ocorrem durante o climatério, estão aquelas relacionadas ao 

metabolismo do cálcio, que podem levar a quadros de osteoporose. Sobre os fatores de risco não 

modificáveis para o desenvolvimento de osteoporose no climatério estão: 

a) alcoolismo; 

b) tabagismo; 

c) sedentarismo;  

d) baixa ingesta de cálcio;  

e) antecedente familiar da doença. 

 

63. Em qual das situações a seguir a Terapia de Reposição Hormonal no climatério pode ser indicada. 

a) Doença coronariana. 

b) Doença cérebro-vascular. 

c) Lupus Eritematoso Sistêmico. 

d) Doença tromboembólica venosa.   

e) Carcinoma escamoso do colo uterino tratado.  
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64. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, dentre os exames recomendados de avaliação no 

climatério, assinale a alternativa incorreta. 

a) TSH após os 40 anos. 

b) Glicemia de jejum após os 45 anos. 

c) Densitometria óssea após a menopausa. 

d) Citologia oncótica do colo uterino até os 65 anos. 

 

65. Na assistência à criança, no momento do nascimento, deve-se empregar o princípio ético da não 

maleficência. Os profissionais de saúde devem considerar os possíveis danos que qualquer intervenção 

pode causar no processo fisiológico de adaptação do recém-nascido (RN) no momento do nascimento. 

Assinale a alternativa correta acerca da assistência ao recém-nascido. 

a) O clampeamento precoce do cordão umbilical, o contato imediato pele a pele e o início da 

amamentação exclusiva são práticas que devem ser encorajadas e têm impacto na nutrição e na saúde 

da mãe e do bebê. 

b) Após a realização dos cuidados de rotina na sala de parto, o recém-nascido em boas condições clínicas 

deve ser encaminhado diretamente para a unidade neonatal para que a mãe consiga descansar e se 

recuperar do parto. 

c) A avaliação do RN pelo Apgar deve ser feita no terceiro e décimo minuto de vida do RN. Tal avaliação 

proporcionará uma pontuação de zero a cinco para os bebês. 

d) Em RN com idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso ao nascer inferior a 1.500 g, não se 

recomenda o uso de saco plástico transparente de polietileno pelo risco de asfixia neonatal. 

e) O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26 °C, reduz o 

risco de hipotermia no RN a termo com respiração espontânea, sem necessidade de ventilação, desde 

que cobertos com campos preaquecidos. 

 

66. O Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento (PHPN) estabelece os princípios da 

atenção a ser prestada nos diferentes níveis de atenção à saúde pública e garante à mulher o direito de 

dar à luz recebendo uma assistência humanizada e de boa qualidade. A esse respeito, assinale a 

alternativa incorreta.  

a) Os cuidados imediatos ao nascimento do recém-nascido de baixo risco incluem a estimulação do choro, 

para que sejam permeabilizadas as vias aéreas e a secção imediata do cordão umbilical, garantindo a 

estabilização e a adaptação no ambiente extra uterino. 

b) O contato físico precoce entre mãe e filho tem importância prioritária na sala de parto. É recomendado 

evitar separações desnecessárias entre o binômio, reduzindo procedimentos realizados no pós-parto 

imediato, quando se tratar de um bebê de baixo risco. 

c) Em relação à manutenção da temperatura corpórea no modelo humanista prioriza-se o aquecimento 

do RN, no contato pele a pele com a mãe em um quarto aquecido e, se necessário, cobri-lo com um 

cobertor. 

d) O contato visual entre a mãe e o recém-nascido, é suma importância no estabelecimento do vínculo 

materno-infantil, o primeiro objeto atraente que surge no campo visual do RN é o rosto da mãe. 

e) A presença de um (a) acompanhante de escolha da parturiente, durante todo o período de internação, 

encontra-se entre as várias recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 

humanização do parto e do nascimento. 
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67. Assinale a alternativa correta que contemple os índices de Apgar que, quinto minuto de vida do recém-

nascido, relacionam-se ao maior risco de mortalidade e leve aumento de risco de paralisia cerebral. 

a) 4 a 6. 

b) 7 a 10. 

c) 3 a 5. 

d) 0 a 3. 

e) 5 a 7. 

 

68. Para profilaxia da doença hemorrágica precoce e tardia do recém-nascido, deve-se administrar: 

a) 2 mg de vitamina C.  

b) 1 mg de vitamina K. 

c) 2 mg de concentrado de complexo protrombínico. 

d) 1 mg de vitaminas A e D. 

e) 2 mg de fator VIII de coagulação. 

 

69. A Triagem Neonatal detecta doenças genéticas e/ou congênitas em fase pré-sintomática, permitindo 

o tratamento precoce e o acompanhamento multidisciplinar dos doentes, evitando graves distúrbios 

funcionais, neurológicos e motores, próprios da evolução clínica das doenças. Os exames que devem ser 

realizados nos primeiros dias de vida são quatro: triagem metabólica (teste do pezinho), triagem auditiva 

(teste da orelhinha), triagem visual (teste do olhinho) e o exame de oximetria de pulso (teste do 

coraçãozinho). É INCORRETO afirmar que uma das doenças detectadas pelo teste do pezinho - versão 

básica é: 

a) hipotireoidismo congênito.    

b) fenilcetonúria.     

c) cetoacidose.  

d) fibrose cística. 

e) doença falciforme. 

 

70. O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), previne as complicações causadas por: 

a) hemoglobinopatia. 

b) anepatia. 

c) aortopatia. 

d) oftalmopatia. 

e) hepatopatia. 

 

71. Relacione as colunas abaixo em relação ao desenvolvimento infantil. 

1 - sorriso social    (  ) entre 3 e 4 anos 

2 - preensão voluntária das mãos   (  ) entre 1 ano e 1 ano e 6 meses 

3 - senta sem apoio     (  ) entre 2 e 3 meses 

4 - anda sozinho     (  ) aos 4 meses 

5 - corre ou sobe degraus baixos  (  ) entre 1 ano e 6 meses e 2 anos 

6 - veste-se com auxílio    (  ) a partir do sétimo mês 
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Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) 2 - 1 - 3 - 5 - 4 - 6.    

b) 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2.   

c) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1. 

d) 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 4. 

e) 6 - 4 - 1 - 2 - 5 - 3. 

 

72. Durante o exame físico, para testar o reflexo de _________________________, quando o examinador 

coloca o dedo indicador na palma da mão da criança, observa-se a flexão dos dedos. Este movimento deve 

desaparecer entre _______________ meses, quando se torna voluntário. Assinale a alternativa que 

preencha correta e respectivamente as lacunas. 

a) Moro / 0 a 2 meses. 

b) Tônico-cervical / 6 a 12 meses. 

c) Procura ou voracidade / 12 a 18 meses. 

d) Preensão palmar / 4 e 6 meses. 

e) Babinski / 18 a 24 meses. 

 

73. Considerando as definições adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aleitamento 

materno predominante é denominado quando a criança ___________________________________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos. 

b) recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo. 

c) recebe leite materno e outros tipos de leite. 

d) recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos 

de frutas e fluidos rituais. 

e) recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros 

alimentos. 

 

74. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do 

leite materno. O aleitamento materno NÃO deve ser recomendado em caso de: 

a) galactosemia.  

b) síndrome de Down.  

c) malformações orofaciais. 

d) gemelaridade. 

e) refluxo gastroesofágico. 

75. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca alguns pontos-chave que caracterizam o 

posicionamento e pega adequados durante a amamentação. Considerando a técnica de amamentação 

adequada quanto ao posicionamento e a pega, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 

ou Falso (F). 

(   ) O rosto do bebê deve estar de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo. 

(   ) Os ruídos da língua devem estar presentes durante toda a amamentação. 

(   ) As bochechas do bebê devem estar encovadas a cada sucção. 

(   ) O lábio inferior do bebê de estar virado para fora. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) F, F, F, F.          

b) V, V, V, V.          

c) F, V, V, F.          

d) V, F, F, V.          

e) V, F, F, F. 

 

76. Uma criança de 6 (seis) anos foi internada apresentando sintomas de Doença Diarreica Aguda (DDA), 

sem sinais de desidratação. A principal característica desse quadro é a ocorrência de 

a) um ou mais episódios de diarreia, no período de 24 horas, seguido de febre. 

b) sede intensa, náuseas e fezes amolecidas, por mais de dois dias. 

c) dor abdominal, febre, vômito e diminuição na consistência das fezes. 

d) no mínimo três episódios de diarreia aguda, no período de 24 horas. 

e) diarreia eventual, cólicas abdominais, prostração e febre, por mais de 3 dias. 

 

77. A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a afecção respiratória mais frequente no recém-

nascido (RN) pré-termo. Considerando a SDR, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 

correta. 

I. O diagnóstico da SDR é, essencialmente, radiológico, uma vez que os sinais e sintomas clínicos podem 

estar ausentes ou serem pouco específicos. 

II. É uma síndrome clínica caracterizada por hipoxemia grave e refratária, proveniente da diminuição do 

fluxo sanguíneo pulmonar e shunt direito-esquerdo por meio do forame oval e/ou canal arterial. 

III. A evolução clássica da SDR pode ser modificada por meio da administração antenatal de corticoide, 

assistência ventilatória precoce e uso de surfactante exógeno. 

IV. A principal causa é a deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar. 

 

a) As frases I e IV estão corretas. 

b) As frases III e IV estão corretas. 

c) Apenas a frase II está correta. 

d) Apenas a frase I está correta. 

e) Apenas a frase IV está correta. 

 

78. Uma criança de 5 meses deu entrada na unidade de saúde apresentando Tax = 39°C, tosse, dificuldade 

para respirar, gemência, batimentos de asa de nariz e FR = 65 rpm. Não foi relatado pela mãe episódios 

de vômito ou letargia. Diante desse quadro, assinale a opção que indica como essa criança é classificada.  

a) Como paciente sem gravidade, uma vez que a frequência respiratória está normal para a idade. 

b) Como paciente com gravidade moderada, pois não foram identificados sinais gerais de perigo.  

c) Na categoria mais grave, pois foram identificados sinais gerais de perigo. 

d) Na categoria menos grave, pois os sinais apresentados indicam problemas respiratórios leves. 

e) Sem gravidade no momento, mas que necessita de observação por 24h. 

 

79. O Programa Nacional de Imunizações conta com a Rede de Frio. Em relação ao assunto, assinale a 

alternativa correta. 

a) A estrutura da Rede de Frio organiza-se em três instâncias, com fluxos de armazenamento e 

distribuição, sendo elas: Federal, Nacional e Municipal. 
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b) A Instância Federal, nas unidades federadas, incorpora as Centrais Federais de Rede de Frio (CFRFs), 

subordinadas às Secretarias Federais de Saúde, ocupando posição estratégica para distribuição. 

c) A Instância Estadual organiza-se em 47 centrais estaduais de armazenamento e distribuição de 

imunobiológicos, geralmente localizadas nas regionais de saúde das unidades federadas do Brasil e sob 

responsabilidade técnico-administrativa das Coordenações Estaduais de Imunizações e das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

d) Na Instância Estadual, as Centrais de Rede de Frio realizam armazenamento e distribuição, com câmaras 

frias positivas (+2 °C a +8 °C) e negativas (-25 °C a -15 °C), a depender da demanda. 

e) É a Instância Estadual que ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política 

Nacional de Imunizações por meio da administração de imunobiológicos de forma segura na atenção 

básica ou assistência, estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio. 

 

80. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um sucesso do Brasil e reconhecido no mundo. São mais 

de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas. É de suma importância 

para o enfermeiro ter conhecimento sobre o calendário vacinal. A esse respeito, analise as afirmativas 

abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

I. Ao nascer, as crianças devem tomar a BCG e a primeira dose de hepatite B. 

II. Com dois meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da penta, a primeira dose com VIP, 

a primeira dose de pneumocócica 10V e a primeira dose de rotavírus humano. 

III. Com três meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da meningocócica C e contra a 

febre amarela. 

IV. Com seis meses de idade, as crianças devem tomar a terceira dose da penta, a terceira dose com VOP, 

a terceira dose de pneumocócia 10V e a terceira dose de rotavírus humano. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, F, F. 

b) V, F, F, V. 

c) F, V, V, F. 

d) F, F, V, V. 

e) V, F, V, V. 

 

81. Sobre o calendário vacinal e todas as questões relacionadas a vacinação. Analise as afirmativas abaixo 

e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

I. A vacina BCG deve ser tomada ao nascer e até aos 4 anos, 11 meses e 29 dias. 

II. A 1ª dose da vacina hepatite B deverá ser aplicada ao nascer, até 30 dias. 

III. A vacina contra a hepatite A, será administrada por via IM com 1 dose aos 15 meses ou até 7 anos, 11 

meses e 29 dias. 

IV. A vacina Pentavalente deverá ser administrada por via IM, aos 2, 4, 6 meses de idade até < 8 anos. 

V. A vacina DTP deve ser administrada aos 15 meses e aos 4 anos, com no mínimo, 6 meses depois da 

penta e do 1º reforço. E ela é contraindicada para crianças com idades a partir de 7 anos. 

VI. A vacina dT é indicada para crianças com idade ≥ que 7 anos e aos 15 anos de idade. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

a) V, V, V, V, V, V.   d) V, V, F, F, F, F. 

b) V, V, F, F, V, F.   e) V, V, F, F, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 
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82. Acerca  do calendário nacional de vacinal analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou 

Falso (F). 

I. A vacina dTpa tem o objetivo de proteger a criança contra a coqueluche, aplicando em gestantes a partir 

da 10ª semana ou no puerpério. 

II. A vacina contra o rotavírus deve ser aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade. 

III. A vacina meningocócica C (conjugada) deve ser administrada no esquema de 1ª dose aos 3 meses e 2ª 

dose aos 5 meses. 

IV. A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) deverá ser administrada aos 60 anos, durante a 

campanha da influenza, e reforço depois de 10 anos. 

V. A vacina da influenza é indicada para toda população indígena a partir de 15 meses de idade. 

VI. A vacina Tríplice viral deverá ser administrada em 2 doses entre 12 meses e 29 anos; 

preferencialmente: 1ª aos 12 meses e 2ª aos 15 meses, podendo ser feita na tetra viral (tríplice viral + 

varicela). 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

a) F, V, F, V, V, V. 

b) V, V, F, F, V, F. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) F, V, V, F, F, V. 

e) V, V, F, F, V, V. 

 

83. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), conforme o calendário de 

vacinação. 

I. A vacina tríplice viral protege contra 3 tipos de doença: sarampo, caxumba e rubéola, e pode ser 

administrada a partir dos 12 meses de idade. 

II. A vacina HPV deve ser administrada em meninas e meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias; com 2 

doses (0 e 6 meses). 

III. A vacina contra a febre amarela deverá ser administrada aos 9 meses, 1 dose e 1 dose de reforço aos 

4 anos de idade. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

a) V, V, V.   

b) F, V, V.   

c) V, F, F. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V. 

 

84. Pode-se considerar que dentre as boas práticas em biossegurança estão: 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I. Treinamento e uso de técnicas assépticas. 

II. A utilização de equipamentos protetores adequados (máscaras, luvas, botas, jalecos, etc.), que não 

elevem ser usados fora das áreas de trabalho. 

III. Esterilização adequada dos restos de material potencialmente infectantes antes de seu descarte.  
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Estão corretas: 

a) Apenas as afirmativas I e II. 

b) Apenas as afirmativas II e III. 

c) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Todas as afirmativas. 

 

85. Segundo a ANVISA (2018) e de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais, a higiene das mãos deve 

ser realizada em momentos essenciais e necessários, como antes e após tocar o paciente, além de:  

a) antes de calçar as luvas; antes de iniciar o plantão; após contato com superfícies anexas ao paciente.  

b) antes de realizar procedimento limpo; após retirar as luvas; após o manuseio dos prontuários e livros 

do setor.  

c) antes de calçar as luvas; após risco de exposição a fluidos corporais; após o término do plantão de 24 

horas.  

d) antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após 

contato com superfícies próximas ao paciente. 

 

86. A biossegurança é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos necessários para a manipulação 

de agentes e materiais biológicos, capaz de prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, bem como o meio ambiente. 

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

(  ) As luvas são importantes aliadas a prática de segurança, na realização de procedimentos que 

exponham o profissional de saúde ao contato com material biológico, por exemplo, durante a coleta de 

exames laboratoriais, realização de curativos ou higiene corporal. 

(  ) Orienta-se a utilização de jalecos, aventais, macacões de manga longa, durante os procedimentos com 

possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas, principalmente 

em unidades hospitalares. 

(  ) O calçado adequado deve proteger o dorso do pé, o calcâneo, proteção das pontas dos dedos e solados 

antiderrapantes. 

(  ) Recomenda-se a utilização de máscaras, protetores de barba, gorros, óculos de proteção, viseiras 

durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos 

corpóreos, nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional, além de impactos de objetos ou exposição 

a raios artificiais ultravioleta. 

(  ) Em caso de acidentes de trabalho, por exemplo, com perfurocortantes onde há exposição a agentes 

biológicos patogênicos que incluem vírus, fungos, bactérias, deve-se notificar ao profissional responsável. 

O acidentado deve ser encaminhado para avaliação médica, vigilância e tratamento adequado.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

a) V ,V, V, F, F. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, F, F, V, V. 

d) F, V, F, V, V. 

e) V, V, V, V, V. 

 

87. Seguindo as recomendações da CCIH, bem como da Anvisa, assinale a alternativa correta. 

(   ) Coberturas com gaze e fita adesiva estéril para CVC deverão ser trocados a cada 48h. 

(   ) Cobertura com MTS estéril para CVC deverão ser trocados com 10 dias. 
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(   ) A cobertura do cateter instravascular periférico feita com gazes estéreis ou com fita adesiva estéril 

tem uma previsão de troca em < 96h. 

(  ) A cobertura do cateter instravascular periférico feita com membrana semipermeável (MTS) estéril 

deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre quando úmida, solta, suja 

ou com a integridade comprometida. 

(    ) A remoção do cateter periférico deverá ser trocado rotineiramente a cada 24h devido ao risco de 

infecção da corrente sanguínea. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V, V, F. 

b) V, V, F, V, V. 

c) F, V, F, V, F. 

d) V, V, F, F, V. 

e) V, F, F, V, F. 

 

88. Em biossegurança a desinfecção de superfícies do ambiente de serviços de saúde (hospitais, 

ambulatórios, clinicas, etc.) tem como finalidade reduzir e prevenir a disseminação de microrganismos 

patogênicos responsáveis por disseminar infecções, assim como evitar uma possível contaminação 

cruzada. Sobre os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies está INCORRETO o que 

se afirma em: 

a) Para a limpeza de pisos das áreas internas dos serviços de saúde, não deve ser adotada a varredura 

úmida, por propiciar acúmulo de umidade nas superfícies e por propiciar o desenvolvimento de 

microrganismos. Dessa forma, deve ser adotada apenas a varredura a seco. 

b) Os produtos saneantes utilizados para a desinfecção de superfícies devem estar devidamente 

registrados ou notificados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

c) Em serviços de saúde, as superfícies podem ser compreendidas, dentre outros, em mobiliários, paredes, 

portas, maçanetas e luminárias. 

d) Todos os equipamentos utilizados na desinfecção de superfícies deverão ser limpos a cada término da 

jornada de trabalho. 

 

89. Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis, evitando 

assim, a transmissão de microrganismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou 

mesmo para os profissionais de saúde. Relacione os tipos de infecções com os respectivos tipos de 

precauções.  

I. Varicela      A. Padrão  

II. Enterocolite Necrotizante   B. Contato + Aerossóis  

III. Impetigo      C. Gotículas  

IV. Rubéola       D. Contato  

 

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.  

a) I-A, II-B, III-C, IV-D.   

b) I-B, II-A, III-D, IV-C.    

c) I-C, II-D, III-A, IV-B. 

d) I-B, II-C, III-D, IV-A. 

e) I-A, II-B, III-D, IV-C. 
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90. As precauções baseadas na transmissão das doenças são elaboradas de acordo com o mecanismo de 

contágio das patologias, sendo classificadas em transmissão por contato, transmissão aérea por gotículas, 

transmissão aérea por aerossóis. Com base nisso, ao prestar assistência a um paciente com meningite 

meningocócica, além da precaução padrão, o profissional de saúde deve utilizar a precaução: 

a) para gotículas. 

b) de contato. 

c) para aerossóis. 

d) de contato + aerossóis. 

e) de contato + gotículas. 

 

91. No que se refere à prevenção e ao controle de infecções hospitalares, são medidas essenciais diante 

de doenças transmitidas por aerossóis, como a tuberculose, as seguintes, EXCETO: 

a) quarto privativo com pressão negativa. 

b) uso de máscara cirúrgica no paciente em caso de necessidade de transporte. 

c) uso de máscara específica (PFF2 ou N95) pelo profissional de saúde ao entrar no quarto. 

d) restringir e orientar visitas. 

e) a utilização de luvas e aventais (estéreis) pelos profissionais para realizar procedimentos no paciente. 

 

92. Um adolescente, 17 anos, que estava na Unidade de Atendimento Socioeducativo, foi encaminhado à 

Unidade Hospitalar para 

atendimento médico especializado. Na unidade hospitalar, foi diagnosticado com Tuberculose Pulmonar. 

Neste caso, em ambiente hospitalar, o adolescente deverá permanecer em 

____________________________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Precaução para transmissão de microrganismos por gotículas. 

b) Precaução para transmissão de microrganismos por aerossóis. 

c) Precaução para transmissão de microrganismos por contato. 

d) Isolamento Rigoroso. 

e) Quarto coletivo, com distanciamento de um metro entre os demais pacientes. 

 

93. As infecções hospitalares são responsáveis pelo acometimento de muitos pacientes e interfere 

diretamente na condição de saúde dos mesmos, tempo e custo da internação hospitalar. O 

comprometimento dos profissionais na adesão ao uso dos equipamentos de proteção necessários resulta 

em controle da transmissão de micro-organismos. Com base nisso, analise as afirmativas abaixo. 

I. Os hospitais possuem uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que é o órgão 

responsável por prevenir e controlar a transmissão de infecções no ambiente hospitalar.  

II. Boas práticas de higiene como a lavagem das mãos de forma adequada e o uso apropriado de 

dispositivos hospitalares (curativos, seringas, agulhas) faz com que as taxas de infecção possam ser 

reduzidas de forma significativa. 

III. Quando a doença é transmitida através do contato o profissional de saúde deve utilizar avental e luvas 

descartáveis para tocar no paciente ou em objetos que pertençam a ele, além da utilização da precaução 

padrão. 

IV. Quando o contágio for por via respiratória, por meio de gotículas, minúsculas partículas que 

permanecem suspensas no ar, como tosse, espirro ou fala deve-se, adotar o uso de uma máscara simples.  
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Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 

94. Infecção hospitalar (IH) é a adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a 

internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

Convenciona-se IH toda manifestação clínica de infecção que se apresentar: 

a) 2 dias após a admissão. 

b) logo após a internação. 

c) 12 horas após a admissão. 

d) 24 horas após a admissão. 

e) 72 horas após a admissão. 

 

95. Controlar a infecção é garantir a qualidade dos serviços e dos atendimentos prestados dentro da 

instituição. Sobre o controle de infecção hospitalar, podemos afirmar que: 

a) Precauções de contato são, isoladamente, as ações mais importantes para a prevenção e o controle 

das infecções hospitalares. 

b) A infecção hospitalar é um dos maiores problemas enfrentados nos hospitais e por profissionais da 

saúde, e a principal medida para controle das infecções é a higienização das mãos. 

c) Todos os casos de acidente com material biológico devem ser comunicados ao Ministério da Saúde por 

meio da comunicação de acidente de trabalho (CAT), e ao INSS, por meio do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). 

d) Infecção hospitalar é a infecção adquirida antes da internação do paciente, que se manifesta durante 

a internação ou após a alta. 

e) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue, 

outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

 

96. Para a prevenção da infecção da corrente sanguínea associada ao acesso venoso, são recomendados 

“pacotes de medidas” que, quando implantados em conjunto, resultam em melhorias da assistência mais 

substanciais. Leia as frases abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta de cima para baixo. São componentes do pacote do cateter venoso central 

(CVC): 

(  ) Higiene das Mãos. 

(  ) Antissepsia com Polivinilpirrolidona Iodo (PVP-I). 

(  ) Precauções máximas de Barreira na passagem do cateter. 

(  ) Escolha do sítio de inserção adequado, com obrigatoriedade para a veia carótida nos casos de cateteres 

não tunelizados. 

(  ) Reavaliação diária da necessidade de manutenção do cateter, com pronta remoção daqueles 

desnecessários. 

 

a) V, V, V, V, V.   d) V, F, V, F, V. 

b) F, F, V, F, V.   e) V, V, F, V, V. 

c) V, V, V, F, F. 
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97. É correto afirmar sobre os grupos de resíduos de saúde que: 

a) resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

b) resíduos de serviços de saúde do Grupo B: são os rejeitos radioativos. 

c) resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

d) resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 

lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos 

cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos 

capilares, micropipetas, lâminas, lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório. 

e) resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

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

 

98. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) do Grupo A, que não precisam ser obrigatoriamente tratados, 

devem ser acondicionados em coletor com saco de material impermeável, resistente à ruptura e 

vazamento, na cor:  

a) azul.  

b) preta.  

c) branca.  

d) vermelha. 

 

99. Os organismos podem ser classificados de acordo com o seu potencial patogênico em: Classe de Risco 

1 (baixo risco individual e baixo risco para a comunidade). Classe de Risco 2 (risco individual moderado e 

risco limitado para a comunidade), Classe de Risco 3 (elevado risco individual e limitado risco para a 

comunidade) e Classe de Risco 4 (elevado risco individual e limitado risco para a comunidade). Assinale a 

alternativa correta: 

a) Saccharomices cerevisiae, Clostridium tetani, Candida albicans e Vírus Ébola são organismos 

pertencentes à classe de Risco 1. 

b) Mycobacterium tuberculosis, Lactobacillus casei, Toxoplasma gondii e Staphylococcus aureus são 

organismos pertencentes à classe de Risco 4. 

c) Mycobacterium tuberculosis; vírus - hepatites B e C, HTLV 1 e 2, HIV, fungo - Blastomyces dermatiolis 

são organismos pertencentes à classe de Risco 3. 

d) Fungo Blastomyces deermatiolis; vírus – hepatites B e C; vírus Ébola e Saccharomices cerevisiae são 

organismos pertencentes à classe de Risco 2. 

 

100. De acordo com a Resolução RDC nº 15/2012 - Anvisa, o Centro de Material e Esterilização (CME), que 

realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação 

não complexa, passíveis de processamento, é o: 

a) primário. 

b) da classe I. 

c) da classe II. 

d) secundário. 

e) de nível básico. 
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101. Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, sobre as ‘Boas Práticas para 

Processamento de Produtos para a Saúde, assinale a alternativa correta. 

a) Produtos para a saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 

de desinfecção. 

b) Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à 

desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos. 

c) Produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 

de desinfecção de alto nível após a limpeza. 

d) Produtos para a saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de 

esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo. 

e) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos 

e críticos de conformação complexa, passíveis de processamento. 

 

102. Após um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, o profissional de enfermagem separou 

alguns dos materiais utilizados para posterior processamento. Entre esses estavam: cânula de Guedel, 

máscara de ambú, estetoscópio e lâmina de laringoscópio. Com base nas normas referentes ao 

processamento de produtos para saúde, o processo indicado, respectivamente, para cada um desses 

materiais, é: 

a) esterilização, desinfecção, desinfecção e esterilização. 

b) desinfecção, esterilização, limpeza e esterilização. 

c) limpeza, desinfecção, desinfecção e esterilização. 

d) desinfecção, desinfecção, limpeza e desinfecção. 

e) esterilização, esterilização, desinfecção e desinfecção. 

 

103. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de infecções em três categorias: 

críticos, semicríticos e não críticos. Esta classificação ira nortear a escolha do processo de desinfecção ou 

esterilização a ser utilizado. A esse respeito, relacione a categoria apresentada ao respectivo artigo. 

1. Crítico   (   ) Cânula de Guedel 

2. Semicrítico  (   ) Termômetro 

3. Não crítico  (   ) Fibra ótica de artroscópio 

 

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

a) 1 - 2 - 3.        

b) 2 - 3 - 1.  

c) 3 - 2 - 1. 

 d) 3 - 1 - 2.  

e) 2 - 1 - 3. 

  

104. Dentre os processos desenvolvidos para esterilização, marque a alternativa CORRETA: 

a) Calor seco: processo de esterilização realizado pelo calor seco em estufas elétricas. É essencial que haja 

espaço suficiente entre os artigos e, no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, 

deve haver em torno de 30 peças. Contudo, a SOBECC recomenda abolir o uso da esterilização por calor 

seco. 

b) Calor seco: processo de esterilização realizado pelo calor seco em estufas aquecidas. É essencial que 

haja espaço suficiente entre os artigos e, no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, 
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deve haver em torno de 100 peças. Contudo, não há recomendação para abolir o uso da esterilização por 

calor seco em artigos cirúrgicos. 

c) Vapor saturado sob pressão: esse processo é relacionado ao mecanismo de um jato de água quente em 

contato direto com os artigos cirúrgicos por meio do vácuo. É uma técnica muito antiga, por isso foi 

abolida como processo de esterilização, pois utiliza a água quente sob pressão. 

d) Autoclave pré-vácuo: no caso do processamento de instrumental cirúrgico, no máximo, deve haver em 

torno de 30 peças em cada autoclave. Nela, o processo de esterilização se dá também por calor seco. 

e) Peróxido de hidrogênio: processo de esterilização com uso de físico-químicos gasosos automatizados 

em alta temperatura. 

 

105. Para ter a garantia dos processos de esterilização, faz-se necessário a utilização de controles físicos, 

químicos e biológicos, estes podem indicar falha potencial no ciclo de esterilização, através da leitura e 

interpretação dos indicadores. 

Correlacione alguns dos indicadores com sua respectiva descrição nas colunas abaixo:  

I. Indicador de Processo – Classe I. 

II. Teste Bowie e Dick – Classe II. 

III. Indicador Integrador Classe V. 

IV. Indicadores emuladores (simuladores) Classe VI. 

 

(  ) Designados para reagir com todos os parâmetros críticos de um ciclo especifico de esterilização, com 

seu ponto de viragem quando 95% do ciclo estiver concluído. 

(  ) São indicadores designados para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, 

monitora temperatura, tempo de exposição e também a qualidade do vapor. 

(  ) São conhecidos como indicadores externos de exposição. Compostos por tintas termo crômicas 

impregnadas em fitas adesivas, nos sistemas de barreira estéril, como grau cirúrgico. 

(  ) É utilizado na autoclave a vapor, especifico para verificar a presença de gases não condensáveis. 

Recomenda-se utilizar antes da primeira carga a ser processada, com autoclave vazia. 

 

Assinale a alternativa que contem a sequência correta: 

a) IV, III, I, II.        

b) III, II, IV, I.        

c) I, II, III, IV.        

d) IV, II, III, I.        

e) I, II, IV, III. 

 

106. Julgue os itens a seguir, acerca das boas práticas no processamento de produtos em centros de 

material e esterilização (CME). 

I. Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e para a carga e descarga de autoclaves, é 

obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeáveis. 

II. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia devem ser submetidos à 

desinfeção por métodos de imersão química líquida, com a utilização de saneantes a base de aldeídos. 

III. No rótulo de identificação dos produtos para saúde processados, deve conter o nome do produto, o 

número do lote, a data da esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização e o nome do 

responsável pelo preparo. 

IV. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo 

de esterilização, com liberação da carga para utilização após leitura negativa do indicador biológico. 
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Estão certos apenas os itens 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 
 

107. Os profissionais que atuam direta ou indiretamente, em quaisquer atividades onde existe o risco à 

exposição a materiais biológicos, podem correr o risco de exposição ocupacional a esses materiais. Dentre 

os tipos de exposições ocupacionais, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de exposição 

percutânea: 

a) Respingo de líquido amniótico nas mucosas da boca 

b) Respingos de sangue ou material potencialmente infeccioso nos olhos. 

c) Ferimento ocasionado acidentalmente por picada de agulha contaminada. 

d) Contado de sangue contaminado na pele de mãos com dermatite. 
 

108. Em casos de acidente com material biológico que indicam a Profilaxia Pós-Exposição (PPE), o ideal é 

que esta seja iniciada  

a) até cinco dias após o acidente.     

b) nas primeiras duas horas após o acidente.   

c) até sete dias após o acidente.  

d) nas primeiras 24 horas após o acidente. 

e) nas primeiras 48 horas após o acidente. 
 

109. Um funcionário sofreu acidente de trabalho com exposição a material biológico.  

Esse tipo de agravo: 

a) é de notificação compulsória imediata; 

b) deve ser notificado somente pelo médico;  

c) é de notificação compulsória semanal; 

d) não é um evento de notificação compulsória; 

e) deve ser notificado somente pelo enfermeiro. 
 

110. No Mapa de Riscos Ocupacionais de um ambiente de trabalho, os riscos ergonômicos são indicados 

com a cor 

a) vermelha. 

b) azul. 

c) marrom. 

d) verde. 

e) amarela. 

 

111. Qual é o tipo de quimioterapia indicada para a redução de tumores loco-regionalmente avançados, 

com a finalidade de torná-los ressecáveis ou de melhorar o prognóstico do doente oncológico? 

a) Quimioterapia experimental. 

b) Quimioterapia profilática. 

c) Quimioterapia para controle temporário de doença. 

d) Quimioterapia paliativa. 

e) Quimioterapia prévia, neoadjuvante ou citorredutora. 
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112. Dentre as modalidades de tratamento do câncer, temos a quimioterapia (QT) e a radioterapia (RTX). 

A principal diferença entre essas duas modalidades é: 

a) a forma de tratamento: a QT é sistêmica, enquanto a RTX é localizada. 

b) a eficácia: a QT é mais eficiente que a RTX. 

c) a duração: a QT dura poucos dias e a RTX muitos dias. 

d) a forma de tratamento: a QT é localizada e a RTX é sistêmica. 

e) a eficácia e a duração: a QT é menos eficiente e dura poucos dias, enquanto a RTX é mais eficiente e 

dura muitos dias. 

 

113. Ao realizar a consulta de enfermagem de um paciente oncológico adulto em tratamento 

quimioterápico, o enfermeiro aplicou o “Índice de Karnofsky”, obtendo resultado de 60%. Esse 

instrumento é utilizado para avaliar: 

a) a incidência de efeitos colaterais da radioterapia. 

b) a função hepática. 

c) o estado geral do paciente. 

d) a função renal. 

e) o estado nutricional do paciente. 

 

114. A radioterapia é um tratamento empregado em alguns tipos de câncer, em que se utiliza a radiação 

ionizante. Sobre a radioterapia, assinale a alternativa incorreta. 

a) A radioterapia é o tratamento de uma doença com radiação ionizante em que apenas o tecido 

neoplásico é afetado pela radiação. 

b) Cada célula neoplásica apresenta uma radiossensibilidade diferente, ou seja, uma resposta à radiação. 

As células que se dividem rapidamente tendem a ser mais sensitivas aos efeitos da radiação do que as 

que se dividem lentamente. 

c) A teleterapia (fonte com radiação externa) é a radioterapia administrada por uma máquina ou uma 

fonte externa ao corpo. 

d) A braquiterapia envolve o uso de fontes radioativas que são colocadas com o alvo do tratamento 

através de agulhas implantadas, fios, cápsulas ou aplicadores intracavitários. 

e) A radioterapia paliativa é empregada de forma eficaz em pacientes com sangramentos tumorais, 

sintomas neurológicos, obstruções tumorais e alívio de dor. 

 

115. As modalidades terapêuticas existem desde a antiguidade e com o avanço tecnológico e científico, 

foram criados protocolos que objetivam a cura ou o controle da doença e a qualidade de vida da pessoa 

com diagnóstico de câncer. 

Para tratamento do câncer são escolhidas as modalidades terapêuticas a partir do estádio da doença e as 

mais utilizadas são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Com base nisso, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) A radioterapia é o tratamento localizado que utiliza a radiação ionizante para destruir ou inibir o 

crescimento de células neoplásicas ou doentes. Essa terapêutica pode ser usada de forma isolada, ou 

combinada, que pode ser curativa ou paliativa.  
b) Em geral, a cirurgia é recomendada para tratamento dos tumores de crescimento rápido, sua 

efetividade é maior quando utilizada com o tratamento inicial da doença.  

c) A principal finalidade da quimioterapia é destruir as células neoplásicas, atingindo as células com função 

de divisão celular aumentada, porém, sua ação também ocorre sobre as células normais que possuem 

função celular aumentada. 
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d) A cirurgia tem por finalidade o diagnóstico, o estadiamento, a prevenção, a reconstrução de áreas 

mutiladas e o tratamento: primário, curativo, adjuvante, paliativo e combinado com outras terapêuticas.  

e) A toxicidade hematológica é a maior definidora para o intervalo entre os ciclos do tratamento 

quimioterápico. São alguns efeitos colaterais da quimioterapia: alterações gastrointestinais, mucosite, 

alopecia e neutropenia. 

 

116. “O corpo de Gugu Liberato, deixou o hospital em Orlando Health Medical Center. A informação foi 

confirmada pelo irmão Armandio Liberato e pela assessoria do apresentador. A cirurgia para retirada dos 

órgãos foi realizada na noite e na madrugada dos dias 23 e 24 e durou mais de 6 horas.” 
(Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/2019)  

A morte do apresentador brasileiro comoveu multidões. A respeito da doação, captação e transplante de 

órgãos, assinale a alternativa correta.  

a) Para receber um órgão, o potencial receptor deve estar inscrito em uma lista de espera, respeitando-

se a ordem de compatibilidade e a gravidade de cada caso. A lista é única, organizada por estado ou por 

região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e por órgãos de controle federais. 

b) O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido 

de um receptor por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. A doação de órgãos é 

autorizada após a parada cardiorrespiratória. 

c) A doação de órgãos só poderá ser realizada, no caso de paciente em morte encefálica, se houver o 

doador houver se manifestado antes do óbito, como previsto em lei. Mesmo se os familiares autorizarem, 

a doação não poderá ser realizada. 

d) O tempo de isquemia é o tempo de retirada de um órgão e transplante deste em outra pessoa, os 

órgãos com maior janela de tempo para captação e transplante são os rins e pode durar até 12 horas. 

e) Após o transplante sugere-se consultas periódicas, com a prescrição de medicamentos 

imunossupressores sendo facultativa e de forma intermitente, de acordo com o grau de rejeição do 

receptor. Em casos de rejeição o paciente recebe altas doses de corticoides e deve permanecer 

hospitalizado. 

 

117. O neurologista é chamado para atender um paciente com traumatismos crânio-encefálico grave, com 

suspeita de morte encefálica (ME). O diagnóstico correto é essencial para doação de órgãos. Assinale a 

alternativa incorreta. 

a) Os parâmetros clínicos para ME são o coma aperceptivo com ausência de atividade supraespinal e 

apnéia. 

b) O paciente não poderá estar sob a influência de drogas que deprimam o SNC e nem estar hipotérmico. 

c) A morte deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida. 

d) Os distúrbios hidroeletrolíticos,ácido-básico ou endocrinológicos deverão ser excluídos, bem como a 

hipotermia severa, com temperatura corporal abaixo de 32° C. 

e) Exames complementares têm a finalidade de confirmar a persistência da ausência de função do tronco 

encefálico ou complementar o diagnóstico, após um período mínimo de observação. 

 

118. A manutenção inadequada dos órgãos e tecidos é um dos principais fatores de não concretização de 

sua doação. Além da utilização de colírios ou lubrificantes oftalmológicos prescritos, outro cuidado que o 

técnico de enfermagem pode tomar para preservar a córnea é: 

a) manter gaze estéril sobre pálpebras abertas. 

b) fazer irrigação ocular constante com água destilada. 

c) usar gaze embebida em água destilada sobre os olhos fechados. 
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d) usar finas tiras de esparadrapo ou fita microporosa sobre as pálpebras fechadas. 

 

119. A manutenção do potencial doador de órgãos falecido requer atenção do intensivista. Sabe-se que 

alguns pontos são fundamentais nesse manejo. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 

ou Falso (F). 

(  ) A restauração da oferta de oxigênio aos tecidos é fundamental. A primeira medida para este objetivo 

é a introdução de droga vasopressora, pois sabe-se que a infusão de volume não tem sucesso uma vez 

que o potencial doador perde o tônus vascular. 

(  ) A reposição hormonal no potencial doador é fundamental. É sugerido o uso de vasopressina, 

metilprednisolona, insulina e hormônio tireoidiano. 

(  ) Sabe-se que o controle da natremia no potencial doador é importante fator para se conseguirem 

melhores resultados dos transplantes, principalmente em relação ao enxerto hepático. 

(  ) O uso de drogas vasopressoras deve contraindicar o transplante de órgãos sólidos, sendo recomendado 

apenas a captação das córneas com o coração parado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) F; F; V; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; F. 

d) F; V; V; F. 

 

120. Foi realizado um trabalho com um grupo de pacientes baseado na teoria do autocuidado, visando 

promover a independência e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Essa teoria foi desenvolvida 

por 

a) Wanda Horta. 

b) Dorothea Orem.  

c) Florence Nightingale.  

d) Hildegard Peplau. 

e) Madeleine Leininger.  

 

121. O Processo de Enfermagem (PE) é um método utilizado para se implantar, na prática profissional, 

uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução nº 358 de 2009, o PE deve ser realizado de modo 

deliberado e sistemático e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

decorrentes. Analise as afirmativas abaixo.  

I. A primeira etapa do Processo de Enfermagem consiste em Investigação (Anamnese e Exame Físico), cujo 

propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer relacionamento 

terapêutico.  

II. A segunda Etapa do Processo de Enfermagem é o Diagnóstico de Enfermagem definido como o 

julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentados por indivíduos, famílias 

e comunidades a problemas de saúde.  

III. A terceira etapa trata-se da Avaliação da Assistência de Enfermagem, onde ocorre a verificação de 

mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento para que haja 

a implementação da assistência. 

IV. A quinta etapa é a implementação da Assistência de Enfermagem, onde a equipe de enfermagem 

realiza o cuidado direta ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição do enfermeiro.  

 



 
 

www.romulopassos.com.br 

 Mentoria IBFC | 1° Simulado de Enfermagem para a SES-DF 

33 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 

122. Um paciente internado na clínica médica apresentou rompimento da superfície da pele na região 

sacral. Essa é uma característica definidora do seguinte diagnóstico de enfermagem  

a) risco de lesão.      

b) risco de lesão térmica.    

c) integridade da pele prejudicada. 

d) integridade tissular prejudicada.  

e) risco de integridade da pele prejudicada. 

 

123. De acordo com a taxonomia de NANDA, o diagnóstico de enfermagem “síndrome de abstinência de 

substâncias aguda” tem como uma das características definidoras: 

a) desnutrição. 

b) hipertensão. 

c) doença física comórbida. 

d) distúrbio no padrão do sono. 

e) transtorno mental comórbido. 

 

124. Ao examinar um paciente internado na clínica médica com infecção respiratória aguda, o enfermeiro 

verificou que este apresentava “ventilação espontânea prejudicada”. Com base na taxonomia da NANDA, 

corresponde a um fator relacionado a esse diagnóstico: 

a) SaO2 diminuída.      

b) taxa metabólica aumentada.    

c) volume corrente diminuído. 

d) frequência cardíaca aumentada. 

e) fadiga da musculatura respiratória. 

 

125. O objetivo do dimensionamento de pessoal de enfermagem é fixar e estabelecer parâmetros no 

quadro de profissionais de enfermagem para as unidades assistenciais nas instituições de saúde e 

similares. Com base nessas informações assinale a alternativa correta. 

(  ) O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3% a 5% do quadro geral de profissionais de 

enfermagem para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação de 

programas de educação continuada. 

(  ) O quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou mais de 

pessoas com idade superior a 50 anos deve ser acrescido de 10% ao índice de segurança técnica (IST). 

(  ) O dimensionamento e a adequação quanti-qualitativa do quadro de profissionais de enfermagem 

devem se basear na quantidade de pacientes internados. 

(  ) O dimensionamento nas unidades de internação considera os tipos de cuidados exigidos pelos 

pacientes. Os pacientes de cuidados intermediários são os que necessitam de cuidados durante as 24 h 

do dia, sendo 4 h de enfermagem; e recomenda-se que pelo menos 20% do efetivo sejam os enfermeiros 

e os demais, técnicos ou auxiliares. 
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(  ) De acordo com o sistema de classificação de pacientes (SCP), para efeito de cálculo de 

dimensionamento de pessoal, deve-se considerar para cuidado intensivo 18 horas de enfermagem. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) F, F, F, F, V.    

b) F, F, V, V, V.   

c) F, V, F, V, V. 

d) V, F, V, V, V. 

e) V, V, F, F, V. 

 

126. O papel que um elemento assume no grupo é determinado pelas necessidades do próprio grupo, 

pelas características próprias de cada um de seus elementos e pela forma como essas características são 

percebidas pelos demais elementos. O enunciado refere-se à liderança: 

a) democrática. 

b) situacional. 

c) permissiva. 

d) autocrática. 

e) laissez-faire. 

 

127. O Enfermeiro chefe da Unidade de Oncologia possui um estilo de liderança que se caracteriza pelo 

trabalho com excesso de liberdade permitida aos subordinados, possibilitando uma situação em que os 

trabalhadores não conhecem os objetivos e consequentemente acabam não desempenhando suas 

tarefas. Essa liderança é chamada de: 

a) Autocrática. 

b) Democrática. 

c) Coercitiva. 

d) Controladora. 

e) Laissez-faire (Liberal). 

 

128. Os enfermeiros têm ocupado cargos de liderança nos serviços de saúde. O enfermeiro que tem 

característica de trabalhar em conjunto ou de forma participativa, permitindo ao grupo efetuar sugestões 

e participar nas decisões, ao mesmo tempo em que a autoridade é exercida com o subordinado, é 

denominado: 

a) Líder Democrático. 

b) Líder Autocrático. 

c) Líder Liberal. 

d) Líder Coercitivo. 

e) Líder Facilitador. 

 

129. A auditoria realizada enquanto o paciente está hospitalizado ou em atendimento ambulatorial 

denomina-se: 

a) auditoria retrospectiva. 

b) auditoria introspectiva. 

c) auditoria prospectiva. 

d) auditoria operacional. 

e) auditoria linear. 
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130. Em relação à auditoria em enfermagem, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. É a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente pela análise 

dos prontuários e verificação da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens que compõem 

a conta hospitalar cobrada. 

II. Pode ser entendida como uma avaliação sistemática da assistência de enfermagem, verificada por meio 

das anotações de enfermagem no prontuário dos pacientes e/ou das próprias condições destes. 

III. O objetivo da auditoria de enfermagem é, essencialmente, a fiscalização da assistência que 

o profissional de enfermagem se propõe a oferecer à comunidade, ou que tem por obrigação social 

oferecer. 

IV. A auditoria de enfermagem é realizada em hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde, exceto 

em ambulatórios e homecare. 

 

a) Apenas as frases I e II estão corretas. 

b) Apenas as frases III e IV estão corretas. 

c) As frases I, II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as frases I e III estão corretas. 

e) Apenas as frases II e IV estão corretas. 

 

131. ________________________ é o serviço de auditoria realizado por profissional enfermeiro 

contratado pela operadora de planos de saúde. É responsável pela auditoria realizada dentro das 

instalações dos prestadores de serviço, pela análise de contas hospitalares, após a alta do paciente. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

a) Auditoria de Enfermagem Interna “in loco”. 

b) Auditoria de Enfermagem Interna na Operadora de Planos de Saúde. 

c) Auditoria de Enfermagem Externa na Operadora de Planos de Saúde. 

d) Auditoria de Enfermagem Interna no faturamento. 

e) Auditoria de Enfermagem Externa em educação continuada. 

 

132. Um programa que não se envolve diretamente com a expertise dos profissionais da saúde, mas 

estabelece exigências que pressupõem uma boa qualificação técnico-assistencial. Preocupa-se, portanto, 

com as condições nas quais a expertise é exercida - infraestrutura e processos organizacionais que 

atendem aos profissionais de saúde, demais membros da equipe de saúde e clientes/pacientes. Nesta 

afirmação estamos falando de qual tipo de programa? Assinale a alternativa correta: 

a) Acreditação. 

b) Programa de gestão hospitalar. 

c) Avaliação de Desempenho. 

d) Programa de identificação, diagnóstico e análise do comportamento. 

e) Certificação de qualidade. 

 

133. Sobre o processo de acreditação hospitalar, assinale a alternativa correta. 

a) O processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das Organizações 

Prestadoras de Serviços Hospitalares e principalmente de educação permanente dos seus profissionais. 

b) O método de avaliação tem caráter fiscalizatório e visa, essencialmente, verificar situações que possam 

colocar em risco a segurança do paciente. 

c) Para avaliar a qualidade assistencial da Organização Prestadora de Serviços Hospitalares, é utilizado um 

instrumento de auditoria interna, individual para cada local. 
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d) São oito níveis de acreditação, sendo que o nível oito refere-se ao serviço com acreditação plena e 

princípio de gestão. 

e) A certificação, após ser concedida e atender a critérios de gestão e estruturais, é válida por um período 

de cinco anos. 

 

134. O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância, com os preceitos éticos e 

legais, técnico-científicos e teórico-filosóficos; exerce suas atividades com competência para a promoção 

do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e bioética. Sobre os DIREITOS 

do profissional de enfermagem, analise os itens abaixo: 

I. Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado 

sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos 

humanos. 

II. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e 

das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os 

parâmetros e limites da legislação vigente. 

III. Não participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, mantendo sua autonomia 

e liberdade e observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

IV. Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. 

 

Estão CORRETOS: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e III. 

 

135. Nos deveres dos profissionais de Enfermagem citados no Código de Ética de Enfermagem, NÃO se 

inclui: 

a) Art. 41 - Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

b) Art. 42 - Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na 

tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, 

realizando ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais. 

c) Art. 43 - Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo o seu ciclo vital e nas 

situações de morte e pós-morte. 

d) Art. 44 - Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em caso de 

suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria e não 

urgentes. 

e) Art. 45 - Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

 

136. A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado em resposta às 

necessidades da pessoa, família e coletividade, devendo o profissional de Enfermagem atuar com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. De acordo com a Resolução do Cofen nº 

564/2017 que dispõe sobre o novo código de ética dos profissionais de enfermagem. Quanto às infrações 

e suas circunstâncias, assinale a alternativa correta: 
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(     ) São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a debilidade permanente de membro, 

sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. 

(     ) a penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional por um período de até 60 

dias. 

(     ) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselho Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

(     ) A cassação consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 

(noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen, jornais de grande circulação e 

comunicada aos órgãos empregadores. 

(    ) São consideradas circunstâncias atenuantes, quando os atos são realizados sob coação e/ou 

intimidação ou grave ameaça ou cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, V, F, F.       

b) V, V, V, V, V.       

c) V, F, F, V, F.       

d) F, V, V, V, F.       

e) V, F, V, V, F. 

 

137. Na Esquizofrenia Desorganizada, destaca-se como característica a alucinação áudio visual, com a 

função psíquica afetada. 

a) Pensamento. 

b) Atenção. 

c) Senso de percepção. 

d) Raciocínio. 

e) Memória. 

 

138. Sobre psicose, analise as afirmações abaixo: 

I - A psicose trata-se de uma limitação ampla no teste de realidade. 

II - A pessoa com psicose pode apresentar limitações graves no funcionamento social e pessoal. 

III - Psicose é sinônimo de esquizofrenia. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) I, II e III são as afirmativas corretas. 

b) I e II são as afirmativas corretas. 

c) I é a afirmativa correta.  

d) III é a afirmativa correta. 

e) II é a afirmativa correta. 

 

139. Os transtornos emocionais geralmente surgem durante a adolescência. Além de depressão ou de 

ansiedade, os adolescentes com essa condição podem sentir irritabilidade, frustração ou raiva excessivas. 

Os sintomas podem se sobrepor em mais de um transtorno, com mudanças rápidas e inesperadas no 

humor e explosões emocionais. Nesse sentido, é importante conhecer os transtornos/distúrbios mais 

comuns que acometem os adolescentes. 

Analise as afirmativas a seguir sobre os distúrbios mentais mais incidentes na atualidade. 
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I - O transtorno de pânico se caracteriza por ataques de pânico espontâneos, acompanhados de ansiedade 

antecipatória, ou seja, medo de apresentar novos ataques, que leva à evitação das situações relacionadas 

à possível ocorrência de ataques. 

II - A agorafobia teve seu conceito inicial ampliado para o medo de sair ou ficar desacompanhado, em 

lugares públicos diversos, abertos ou fechados, transportes coletivos, multidões, podendo chegar à 

impossibilidade de sair de casa. Quem sofre de agorafobia tem medo de situações que possam levá-lo a 

sensações de aprisionamento, desamparo ou constrangimento. Esse sentimento de ansiedade, em geral, 

manifesta-se em ambientes desconhecidos nos quais os indivíduos têm pouco controle. 

III - O transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza por ansiedade persistente e flutuante 

relacionada a vários aspectos da vida do indivíduo. Apresenta sintomas variáveis: nervosismo persistente, 

sensação de vazio na cabeça, sensação de estar “no limite”, tremores, tensão e dores musculares, 

transpiração, palpitações, tonturas e desconforto epigástrico. 

IV - O transtorno obsessivo-compulsivo caracteriza-se por anedonia, ideias de autodesvalorização e culpa, 

ideias de morte e suicídio, fadiga, sensação de perda de energia, diminuição da concentração, memória e 

capacidade de decidir, entre outros sinais e sintomas. 

 

a) Todas as afirmativas estão incorretas. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 

c) Somente a afirmativa IV está incorreta. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas. 

 

140. A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país com 

o objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais 

como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, dentre outros. Porém para que se 

promova uma assistência integral é necessário a implantação de uma rede de serviços aos usuários. 

Dentre os pontos de atenção (serviços) que passam a compor a rede de atenção psicossocial, pode-se 

contar com _____, _____, _____, _____, dentre outros. Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 

a) Hospital-Dia / Enfermarias Especializadas em Hospital Geral / Teatro / Universidade. 

b) Igreja / Atenção Básica / Comunidades Terapêuticas / Condomínios. 

c) Centro de Atenção Psicossocial / Escolas / Igreja / Urgência e Emergência. 

d) Centro de Atenção Psicossocial / Serviço Residencial Terapêutico / Hospital Psiquiátrico / Atenção 

Básica. 

 

141. A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) define que as pessoas com transtornos mentais graves 

e/ ou persistentes bem como pessoas com sofrimentos decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras 

drogas devem ser cuidadas em serviços substitutivos de saúde mental. Os responsáveis pela ordenação 

desta rede são 

a) Centros de Atenção Psicossocial (Caps). 

b) Hospitais Psiquiátricos. 

c) Diretorias Municipais de Saúde (DMS). 

d) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). 
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142. E. F., sexo masculino, 35 anos de idade, portador de transtorno mental, está em acompanhamento 

no CAPS de sua região e pela Unidade de Saúde da Família próxima à sua residência. Nessa semana, 

apresenta-se agitado, com gestos e fala estranhos, com indícios do início de uma crise delirante. De 

acordo com as políticas e as práticas atuais em Saúde Coletiva, a abordagem às situações de crise em 

saúde mental deve acontecer: 

a) em internação em hospital psiquiátrico, como primeira opção. 

b) em internação em leito psiquiátrico de hospital geral, como primeira opção. 

c) em consulta com psiquiatra em hospital da rede de referência terciária. 

d) no local onde se encontra o usuário, ou seja, em seu circuito de vida ou de cuidado. 

e) no pronto-socorro, local seguro para administração dos medicamentos necessários. 

 

143. As pessoas com problemas de saúde mental sofrem diferentes formas de discriminação e exclusão 

social, assim, alguns aspectos são considerados essenciais para a inclusão e/ou reinserção social destes 

sujeitos. Sobre tal asserção, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Um destes aspectos consiste em proporcionar informações sobre os recursos, oportunidades e serviços 

no território no qual o indivíduo e a família vivem, e em auxiliar o indivíduo a reconstruir objetivos e 

ambições. 

b) Preconiza-se a elaboração de um projeto terapêutico com foco na melhoria das habilidades sociais do 

sujeito, visando à ampliação de sua rede social de apoio, diminuição do estigma e garantia dos seus 

direitos. 

c) O Programa de Volta para Casa consiste num sistema de informação do Ministério da Saúde específico 

para o cadastro e alocação dos pacientes egressos de internações de longa permanência, nos serviços 

residenciais terapêuticos dos municípios de origem dos pacientes. 

d) As cooperativas sociais, empreendimentos solidários e oficinas de geração de trabalho e renda, são 

opções para a inclusão e reinserção social dos pacientes com transtornos mentais. 

 

144. O tratamento psicofarmacológico vem se tornando cada vez mais componente do atendimento 

psiquiátrico. O enfermeiro que atua em enfermagem psiquiátrica desempenha um importante trabalho 

no cuidado das pessoas que necessitam desse tipo de tratamento. Sobre os cuidados de enfermagem 

psicofarmacológico, é correto afirmar que 

a) a poliúria é um dos efeitos colaterais mais comuns entre os efeitos adversos dos antidepressivos. 

b) a tolerância ao uso de antipsicótico se desenvolve quanto aos efeitos sedativos e de falta de motora. 

c) os benzodiazepínicos ou neurolépticos são medicamentos tricíclicos indicados como adjuvantes no 

tratamento de transtornos do humor. 

d) todo tratamento psicofarmacológico envolve as seguintes etapas: início, estabilização, manutenção e 

retirada (quando possível). 

 

145. Demência é conceituada como síndrome, geralmente crônica e progressiva, devido a uma patologia 

encefálica, de caráter adquirido, na qual se verificam diversas deficiências das funções corticais 

superiores. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. A consciência é afetada e as deficiências cognitivas não são acompanhadas por deterioração do controle 

emocional, da conduta social ou da motivação. 

II. Pode estar associada a inúmeras doenças que atingem primária ou secundariamente o cérebro, entre 

elas, epilepsia, alcoolismo, degeneração hepatolenticular, hipotireoidismo adquirido, lúpus eritematoso 

sistêmico, tripanosomíase, intoxicações, doenças pelo HIV, doença de Huntington, doença de Parkinson, 
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ocorrência de infartos múltiplos, outras doenças vasculares cerebrais isquêmicas e contusões cerebrais 

repetidas, como as sofridas pelos boxeadores. 

III. Quadros de demência têm sido encontrados em trauma crânio-encefálico (TCE) e pelos efeitos da 

exposição ocupacional às seguintes substâncias químicas tóxicas como substâncias asfixiantes: monóxido 

de carbono (CO) e sulfeto de hidrogênio (H2S); e em metais pesados como manganês, mercúrio, chumbo 

e arsênio. 

IV. Na demência se verificam diversas deficiências entre elas a memória, pensamento, orientação, 

compreensão, cálculo, capacidade de aprender, linguagem e julgamento. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II, III e IV.    

b) I, III e IV, apenas.   

c) II, III e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) II e IV, apenas. 
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GABARITO 
 

1 - D 

2 - D 

3 - B 

4 - D 

5 - B 

6 - A 

7 - C 

8 - E 

9 - D 

10 - A 

11 - D 

12 - D 

13 - A 

14 - A 

15 - A 

16 - D 

17 - D 

18 - E 

19 - C 

20 - E 

21 - A 

22 - E 

23 - E 

24 - B 

25 - D 

26 - E 

27 - A 

28 - C 

29 - B 

30 - A 

31 - B 

32 - E 

33 - A 

34 - B 

35 - D 

36 - A 

37 - A 

38 - E 

39 - C 

40 - E 

41-  E 

42 - C 

43 - A 

44 - C 

45 - E 

46 - D 

47 - A 

48 - E 

49 - A 

50 - A 

51 - B   

52 - B 

53 - C 

54 - C 

55 - D 

56 - A 

57 - A 

58 - A   

59 - D 

60 - A 

61 - C 

62 - E 

63 - E 

64 - C 

65 - E 

66 - A 

67 - D 

68 - B 

69 - C 

70 - A 

71 - E 

72 - D 

73 - D 

74 - A 

75 - D 

76 - D 

77 - B 

78 - C 

79 - D 

80 - A 

81 - B 

82 - D 

83 - D 

84 - D 

85 - D 

86 - E 

87 - E 

88 - A 

89 - B 

90 - A 

91 - E 

92 - B 

93 - C 

94 - E 

95 - B 

96 - D 

97 - A 

98 - C 

99 - C 

100 - B 

101 - C 

102 - D 

103 - B 

104 - A 

105 - A 

106 - D 

107 - C 

108 - B 

109 - C 

110 - E 

111 - E 

112 - A 

113 - C 

114 - A 

115 - B 

116 - A 

117 - E  

118 - D 

119 - D 

120 - B 

121 - A 

122 - C 

123 - D 

124 - E 

125 - A 

126 - B 

127 - E 

128 - A 

129 - D 

130 - A 

131 - C 

132 - A 

133 - A 

134 - B 

135 - D 

136 - A 

137 - C 

138 - B 

139 - C 

140 - D 

141 - A 

142 - D 

143 - C 

144 - D 

145 - C 
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