
  MENTORIA IBFC | SIMULADO DE ENFERMAGEM PARA EBSERH 
 

 

Prova Comentada SEAP-PR/IBFC/2021 
 

1. (SEAP-PR/IBFC/2021) 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. 

 

2. (SEAP-PR/IBFC/2021) O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) é um programa de 

rastreamento populacional que tem como objetivo geral identificar distúrbios e doenças no recém-

nascido, em tempo oportuno, para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento 

contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a morbimortalidade e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Considerando a realização da triagem neonatal, conhecida como “teste 

do pezinho”, analise as afirmativas abaixo. 

I. Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja compreendido entre o 3º e o 

5º dia de vida do bebê. 

II. Para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança, suficiente para a coleta, o calcanhar 

deve sempre estar abaixo do nível do coração. 

III. A escolha do local adequado para a punção é importante, devendo ser no centro da região plantar do 

calcanhar, facilitando a coleta da amostra. 

IV. Aguardar a formação de uma grande gota de sangue. Importante que deve ser utilizada a primeira gota 

que se formou para garantir o resultado fidedigno do teste. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

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

c) Apenas a afirmativa IV está correta. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

3. (SEAP-PR/IBFC/2021) 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 
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4. (SEAP-PR/IBFC/2021) ___________________ ocorre quando pressiona o polegar na região plantar do 

pé da criança, logo abaixo dos dedos e observa-se flexão dos dedos. Esta resposta deve desaparecer 

com 15 meses de vida. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Reflexo de Marcha Reflexa.        b) Reflexo de Moro. 

c) Preensão Palmar.                          d) Preensão Plantar. 

e) Reflexo Tônico-cervical. 

 

5. (SEAP-PR/IBFC/2021) 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. 

 

6. (SEAP-PR/IBFC/2021) 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. 

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. 

 

7. (SEAP-PR/IBFC/2021) O Enfermeiro avaliou a carteira de vacinação de uma criança de 4 anos de idade, 

e constava o registro de uma dose da vacina contra Febre Amarela aos 9 meses de vida. Considerando 

o Calendário Nacional de Vacinação, é correto afirmar que esta criança ______________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Deverá receber um reforço da vacina contra Febre Amarela com 4 anos de idade. 

b) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela com 4 anos de idade e uma terceira 

dose aos 12 anos de idade. 

c) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela aos 4 anos de idade e um reforço 

aos 15 anos de idade. 

d) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela aos 4 anos de idade, uma terceira 

dose 30 dias após a segunda dose e um reforço aos 15 anos de idade. 

e) Não deverá receber mais nenhuma dose e reforço da vacina contra Febre Amarela, pois trata-se de 

dose única aos 9 meses de vida. 
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8. (SEAP-PR/IBFC/2021) A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é oferecida pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e, atualmente, é recomendada para meninas (de 09 a 14 anos) e meninos (de 11 a 14 

anos). De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, analise as afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

(   ) O esquema básico é a administração de duas doses. A 2ª dose deve ser administrada 6 meses após 1ª 
dose. 

(    ) O volume é de 1,0 mL para todas as idades. 

(    ) A via de administração é Intramuscular. 

(  ) A vacina tem composição de vírus vivo atenuado para proteção contra todos os tipos de Papilomavírus 

Humano. 

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

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

 

9. (SEAP-PR/IBFC/2021) Alguns fatores, situações e condições são possíveis contraindicações gerais à 

administração de todo imunobiológico. 

Assinale a alternativa considerada uma contraindicação para todo imunobiológico. 

a) A ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a exemplo da reação local (dor, 

vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção). 

b) A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose 

anterior. 

c) Internação hospitalar. 

d) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral. 

e) História familiar de evento adverso à vacinação (exemplo: convulsão). 

 

10. (SEAP-PR/IBFC/2021) A adolescência é conceituada como uma fase de desenvolvimento do ser 

humano situada entre a infância e a idade adulta, que ocorre diversas alterações. O surgimento do 

broto mamário é a primeira manifestação da puberdade feminina que é denominada ______________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Pubarca. 

b) Menarca. 

c) Telarca. 

d) Adrenarca. 

e) Menopausa. 

 

11. (SEAP-PR/IBFC/2021) De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao _________________ , sem prejuízo de outras 

providências legais. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Conselho Municipal de Saúde. 

b) Conselho Estadual do Menor. 

c) Conselho da Escola onde estuda. 

d) Secretário Municipal de Saúde. 

e) Conselho Tutelar da respectiva localidade. 
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12. (SEAP-PR/IBFC/2021) De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício profissional de Enfermagem e dá outras providências, a Enfermagem é 

exercida privativamente ________________, respeitados os respectivos graus de habilitação. 

Assinale a alternativa correta que preencha corretamente a lacuna. 

a) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Doula. 

b) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Cuidador e pela Doula. 

c) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira. 

d) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem, pelo Cuidador e pela 

Parteira. 

e) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem, pela Parteira, pelo 

Cuidador e pela Doula. 

 

13. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando a regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem, 

analise as afirmativas abaixo: 

I. A Enfermagem pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de 

Enfermagem, com jurisdição em âmbito nacional e internacional. 

II. A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo Enfermeiro e pelo Técnico de Enfermagem. 

III. O Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem podem prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 

graves com risco de morte sob supervisão do médico. 

IV. O Técnico de Enfermagem participa da equipe de saúde. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa IV está correta. 

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

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

14. (SEAP-PR/IBFC/2021) Um adolescente internado em unidade de atendimento socioeducativo foi 

encaminhado ao ambulatório, com lesão aberta em mão direita. O médico estava em horário de almoço 

e o Enfermeiro estava em reunião com a Diretoria. O Técnico de Enfermagem, que estava de plantão 

no ambulatório, atendeu prontamente o adolescente, realizando a sutura da mão direita. Após 

atendimento, o profissional de Enfermagem dispensou o adolescente. No dia seguinte, o adolescente 

retornou ao ambulatório queixando-se de dor e alteração da cor da mão lesionada. O médico atendeu 

o adolescente, que constatou o comprometimento do membro superior direito devido à sutura 

realizada pelo técnico de Enfermagem. Considerando os aspectos éticos, o Técnico em Enfermagem 

cometeu _____________________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Contingência.     b) Imprudência.     c) Negligência.     d) Indulto.     e) Imperícia. 

 

15. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando o processo de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo e dê 

valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

(  ) É entendido como instrumento da assistência e do gerenciamento de Enfermagem. 

(    ) É uma atividade deliberada, lógica e racional por meio da qual a prática de Enfermagem é 

desempenhada sistematicamente. 

(  ) No Brasil, o Processo de Enfermagem deve ser implementado nas instituições de saúde públicas e 

privadas. 
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(   ) Deve ser organizado em cinco etapas interrelacionadas: coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem, 

planejamento de Enfermagem, implementação e avaliação de Enfermagem. 

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

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

 

16. (SEAP-PR/IBFC/2021) O adolescente HGV, 13 anos, da Unidade de Atendimento Socioeducativo foi 

atendido pelo médico, que prescreveu medicamento por via Intramuscular. O enfermeiro preparou o 

medicamento, com a técnica correta, entretanto, não fez a identificação do rótulo com dados do 

paciente e da medicação prescrita. Ao administrar o medicamento no adolescente, o enfermeiro 

realizou por via subcutânea, o que causou uma lesão necrótica na região do membro superior direito. 

O adolescente foi atendido e constatado o problema por via de administração errada. Neste caso, 

considerando os conceitos de segurança do paciente, é correto afirmar que houve 

___________________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Um evento adverso.  d) Uma queixa técnica. 

b) Um quase erro (near miss).  e) Uma fatalidade irreparável da assistência. 

c) Um incidente sem dano. 

 

17. (SEAP-PR/IBFC/2021) Assinale a alternativa que apresenta o fenômeno a que se refere os pedidos 

judiciais de medicamentos e procedimentos médicos por meio de ações individuais movidas contra os 

sistemas de saúde público e privado. 

a) Manifestação individual ilegal. 

b) Processo administrativo. 

c) Intervenção do Estado. 

d) Pedido de Inquérito de Saúde. 

e) Judicialização da saúde. 

 

18. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando o acolhimento ao usuário, analise as afirmativas abaixo:  

I. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender a todos 

que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de 

acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos usuários. 

II. O acolhimento requer prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização para a 

continuidade da assistência, não fazendo parte desta demanda a orientação ao paciente e a família e as 

articulações com serviços, pois devem ser realizadas pelas especialidades médicas. 

III. Uma postura acolhedora implica estar atento às diversidades cultural, racial e étnica. 

IV. O acolhimento deve ser uma ação pontual e isolada dos processos de produção de saúde e que finaliza 

com a escuta do problema, não envolvendo outras ações demandas pelas necessidades do indivíduo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa II está correta. 

e) Apenas a afirmativa IV está correta. 
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19. (SEAP-PR/IBFC/2021) Um paciente chegou ao serviço de saúde, com suspeita de dengue, porém, 

não apresenta sinais de alarme e não tem comorbidades e condições clínicas especiais. Neste caso, 

considerando a classificação de risco do paciente com dengue visando a redução do tempo de espera 

no serviço de saúde, utilizando o estadiamento da doença e os critérios da Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde, é correto afirmar que, trata-se de: 

a) Grupo B, sendo classificado como cor Verde: prioridade não-urgente. 

b) Grupo A, sendo classificado como cor Azul: atendimento de acordo com o horário de chegada. 

c) Grupo C, sendo classificado como cor Amarelo: urgência, atendimento o mais rápido possível. 

d) Grupo D, sendo classificado como cor Vermelho: emergência, paciente com necessidade de 

atendimento imediato. 

e) Grupo E, sendo classificado como cor Laranja: prioridade não-urgente. 

 

20. (SEAP-PR/IBFC/2021) Durante o atendimento de um paciente, FDG, sexo masculino, na Unidade de 

Pronto Atendimento, foi solicitado um Eletrocardiograma: 

Baseado na figura ao lado, assinale a alternativa que indica o ritmo cardíaco apresentado.  

 

a) Ritmo Sinusal. 

b) Bradicardia Sinusal. 

c) Fibrilação Ventricular. 

d) Taquicardia Ventricular. 

e) Bloqueio Atrioventricular 

de terceiro grau. 

 

21. (SEAP-PR/IBFC/2021) Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de 

__________________________ são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Diabetes. 

b) Hipertensão Arterial. 

c) Obesidade. 

d) Hipercolesterolemia. 

e) Hipertireoidismo.  

 

22. (SEAP-PR/IBFC/2021) O Enfermeiro da Unidade de Atendimento Socioeducativo está realizando 

curativo diário de um adolescente, que apresenta ferida em membro inferior esquerdo, com 

características: tecido de granulação e não infectada. Após avaliação da lesão, houve a indicação de 

____________________________, que tem ação de promover a quimiotaxia e angiogênese, manter o 

meio úmido e acelerar a granulação. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Carvão Ativado. 

b) Alginato de Cálcio. 

c) Ácidos Graxos Essenciais. 

d) Colagenase. 

e) Papaína – concentração a 10%. 
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23. (SEAP-PR/IBFC/2021) Chegou ao ambulatório um adolescente com uma ferida limpa para realização 

de curativo. O enfermeiro avaliou e orientou o técnico de Enfermagem para realizar o curativo de ferida 

limpa. Considerando a técnica asséptica e os cuidados de Enfermagem com a ferida limpa, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

(   ) Colocar as pinças sobre o campo do curativo com os cabos voltados para a borda, manuseando-as 

pelo lado externo do campo, evitando a contaminação do material. 

(   ) Limpar ao redor da ferida, em sentido único, utilizando as faces da gaze e trocando-a quantas vezes 

forem necessárias. 

(   ) Lavar a ferida com soro fisiológico 0,9% por meio de jato a uma distância de 20 cm até a remoção de 

resíduos, exsudatos e crostas. 

(   ) O desbridamento conservador com instrumentais deve ser realizado com técnica asséptica, e é um 

procedimento cirúrgico privativo do enfermeiro e do técnico de Enfermagem. 

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

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

 

24. (SEAP-PR/IBFC/2021) A sondagem oro / nasoenteral é um procedimento invasivo e que envolve 

riscos ao paciente. Sua instalação exige técnica uniformizada, para diminuir ou evitar consequências 

decorrentes do procedimento. 

Neste sentido, considerando a Resolução do COFEN nº 619/2019, que normatiza a atuação da Equipe 

de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica, analise as afirmativas abaixo: 

I. No âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e sonda 

nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnicocientífico ao procedimento. 

II. Compete ao Técnico em Enfermagem realizar a inserção de sonda oro/nasogástrica e nasoentérica bem 

como os cuidados de Enfermagem; e ao Enfermeiro solicitar o exame radiológico para paciente visando a 

confirmação da localização da sonda, no caso da sondagem nasoentérica. 

III. O procedimento de Sondagem Oro/Nasoenteral deve ser executado no contexto do Processo de 

Enfermagem. 

IV. No âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e sonda 

nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, que deve garantir rigor 

técnico-científico ao procedimento. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa II está correta.                     b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.     d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 

25. (SEAP-PR/IBFC/2021) O adolescente foi ao ambulatório da unidade de atendimento socioeducativo 

para consulta médica. Antes da consulta, o técnico de Enfermagem verificou a pressão arterial. Para 

realização deste procedimento, o profissional de Enfermagem deve ter alguns cuidados. 

Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo. 

I. Posicionar o braço do paciente com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido, 

na altura do coração. 

II. Posicionar a campanula do estetoscópio sobre a artéria cefálica, na fossa antecubital. 

III. Determinar a pressão sistólica no aparecimento do segundo som (Fase II de Korotkoff). 

IV. É contraindicado verificar pressão arterial em membro que apresentar infusão endovenosa e fístula 

arteriovenosa. 
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Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa III está correta. 

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

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa I está correta. 

e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

26. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando os valores normais de sinais vitais, analise as afirmativas abaixo 

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

(   ) Um adolescente apresenta frequência do pulso arterial entre 60 a 90 batimentos por minuto. 

(     ) Uma criança de 6 meses apresenta de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto. 

(  ) Considera-se febre quando o indivíduo apresenta os valores da temperatura axilar entre 37,8 a 39,0ºC. 

(      ) Considera-se valores normais da temperatura retal entre 35,9 a 36,7ºC. 

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

a) V, V, V, V.   c) F, F, F, F.   e) F, F, V, V. 

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

 

27. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando os cuidados de Enfermagem para a aplicação de medicamentos 

por via subcutânea, analise as afirmativas abaixo: 

I. São áreas de aplicação de medicamentos no tecido subcutâneo como face externa e posterior do braço, 

anterolateral da coxa e parede abdominal. 

II. Dar preferência para aplicação de medicamentos nas regiões com lipo-hipertrofia a fim de atingir o 

tecido subcutâneo. 

III. Aplicar um volume máximo de 1,0 ml de medicamentos pela via subcutânea. 

IV. Selecionar os locais de aplicação de insulina de acordo com a velocidade de absorção, sendo a maior 

velocidade nas coxas e a menor velocidade no abdome. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

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

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

d) Apenas a afirmativa II está correta. 

e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 

28. (SEAP-PR/IBFC/2021) O Técnico em Enfermagem deverá realizar coleta de sangue do adolescente, 

que está na unidade de atendimento Socioeducativo. 

Considerando os cuidados com a punção venosa para coleta de sangue, analise as afirmativas abaixo. 

I. Puncionar preferencialmente artéria como alternativa à venopunção. 

II. Após coleta de sangue, colocar um algodão ou adesivo no local da punção e orientar paciente para 

dobrar o braço, evitando o extravasamento de sangue. 

III. Não transportar o sangue coletado em tubo de ensaio em contato direto com gelo. 

IV. Evitar garrotear o braço por tempo elevado, pois pode ocorrer a hemoconcentração e infiltração de 

sangue para os tecidos, gerando resultados alterados. 

Assinale a alternativa correta. 

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

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.         d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa IV está correta. 
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29. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando os sinais de alarme da Dengue, analise as afirmativas abaixo e 

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

(   ) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua. 

(   ) Hipertensão postural e/ou lipotimia. 

(   ) Vômitos persistentes. 

(   ) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal. 

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

a) F, V, F, V. 

b) F, F, F, V. 

c) V, F, F, F. 

d) V, F, V, V. 

e) F, F, V, V. 

 

30. (SEAP-PR/IBFC/2021) A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), sistêmica, de 

evolução crônica, causada pela bactéria denominada Treponema pallidum. 

Sobre a doença em questão, analise as afirmativas abaixo. 

I. É transmitida principalmente por contato sexual (oral, vagina ou anal), contudo pode ser transmitida 

verticalmente para a criança durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou não tratada 

adequadamente. 

II. A testagem da gestante para detecção de sífilis deve ser realizada uma única vez durante a gestação, 

sendo na primeira consulta do pré-natal ou no momento do parto/aborto caso não tenha sido realizada 

anteriormente. 

III. Na gestação, a sífilis pode apresentar consequências severas como: abortamento, prematuridade, 

natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias e/ou morte da criança. 

IV. Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, com a 

penicilina benzatina. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

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

c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

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

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

 

31. (SEAP-PR/IBFC/2021) Durante a consulta de Enfermagem da adolescente, MEF, 16 anos, a 

Enfermeira observou a presença de lesões clínicas como verrugas na região genital e no ânus. Estas 

lesões são popularmente conhecidas como "crista de galo", "figueira" ou "cavalo de crista". Neste caso, 

estas lesões são características de _______________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Gonorréia. 

b) Condiloma Acuminado. 

c) Sífilis. 

d) Candidíase. 

e) Tricomoníase. 
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32. (SEAP-PR/IBFC/2021) 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. 

 

33. (SEAP-PR/IBFC/2021) ___________________________ são doenças que constam na Lista Nacional 

de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território nacional, sendo a periodicidade de notificação imediata (até 

24 horas) para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Hepatites virais, Tétano e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

b) Doença de Chagas Crônica, Sífilis e Rubéola Congênita. 

c) Febre Amarela e Doenças exantemáticas: Sarampo e Rubéola. 

d) Tuberculose, Toxoplasmose e Varicela. 

e) Raiva humana, Leishmaniose Visceral e Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

 

34. (SEAP-PR/IBFC/2021) O conjunto de medidas adotadas para prevenir, deter ou coibir o 

extravasamento sanguíneo no período intraoperatório, consequente ou não à secção tecidual ou 

visceral, é denominado ________. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Exérese. 

b) Hemostasia Cirúrgica. 

c) Síntese. 

d) Díerese. 

e) Epífese. 

 

35. (SEAP-PR/IBFC/2021) No Ambulatório da Unidade de Atendimento Socioeducativo, os materiais que 

necessitam de esterilização são embalados em __________________________ e submetidos ao 

processo de esterilização por _______________________________. 

Considerando a compatibilidade entre embalagens e métodos de esterilização existentes, assinale a 

alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. 

a) vidro refratário / radiação ionizante. 

b) tecido de algodão / óxido de etileno. 

c) papel grau cirúrgico / vapor sob pressão. 

d) papel crepado / plasma de peróxido de hidrogênio. 

e) filme / calor seco. 
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36. (SEAP-PR/IBFC/2021) Considerando a técnica de abertura de material estéril, analise as afirmativas 

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

(     ) O invólucro da agulha descartável deverá ser aberto no local indicado pelo fabricante, próximo ao 

canhão. 

(     ) O invólucro da seringa descartável deverá ser aberto no local indicado pelo fabricante, próximo do 

bico. 

(      ) Posicionar o pacote estéril tocando na parte externa do campo, de modo que, ao abri-lo, iniciar pela 

extremidade oposta ao profissional. 

(     ) O material acondicionado em campo, após aberto com técnica, quando não utilizado, poderá ser 

fechado e armazenado como estéril novamente. 

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

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

 

37. (SEAP-PR/IBFC/2021) Sobre a lavadora ultrassônica, assinale a alternativa correta. 

a) Remove as sujidades pela ação de força do spray e de jatos de água, aplicados por meio de bicos 

associados ao detergente. 

b) É considerada uma termodesinfetadora, destinando-se ao processamento de comadres e papagaios. 

c) É um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de 

energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à 

superfície do produto. 

d) Não é indicada para limpeza de artigos com conformações complexas e lúmen de diâmetro interno 

inferior a cinco milímetros. 

e) Destina-se à limpeza e à descontaminação de artigos em substituição aos produtos químicos. 
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