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Prova Comentada 

Câmara de Aracaju - SE/FGV/2021/Enfermeiro 

 

1. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Uma unidade de saúde possui um Centro de Material e 

Esterilização (CME) Classe I. 

Sendo assim, esse CME está apto a realizar o processamento de produtos:  

a) com fundo cego. 

b) que possuam reentrâncias ou válvulas. 

c) com lúmen inferior a cinco milímetros.  

d) não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa. 

e) não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa. 

 

2. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Após uma consulta, o paciente foi informado pelo 

médico que, diante da evolução da doença e do resultado dos exames, seria necessário realizar uma 

cirurgia para a correção do problema. 

Nesse momento, iniciou-se o período:  

a) perioperatório. 

b) intraoperatório.  

c) transoperatório.  

d) pré-operatório imediato.  

e) pré-operatório mediato. 

 

3. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) A Lista de Verificação de Cirurgia Segura foi adotada 

pelo Ministério da Saúde como estratégia para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Como parte desse 

processo, o profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica – 

Sign in. Entre essas verificações, está:  

a) revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente. 

b) solicitar que cada membro da equipe se apresente e diga sua função.  

c) confirmar a acessibilidade dos exames de imagens necessários. 

d) confirmar a administração de antimicrobianos profiláticos. 

e) revisar verbalmente os elementos críticos para a cirurgia. 

 

4. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) “Nesta quinta-feira, 30, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto do novo coronavírus na China é uma ‘emergência em saúde pública mundial’.” 
(Trecho retirado de matéria publicada pela Revista Veja no dia 30 de janeiro de 2020) 

Conforme a Política Nacional de Vigilância em Saúde, “emergência em saúde pública” é definida como:  

a) epidemia com larga distribuição geográfica, atingindo mais de um país ou de um continente.  

b) ocorrência em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em 

relação ao esperado.  

c) variações no comportamento das doenças em ciclos periódicos e regulares, que se repetem em 

períodos anuais e mensais.  

d) ocorrência de determinada doença no decorrer de um longo período, e que mantém uma incidência 

relativamente constante.  

e) situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública. 
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5. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) No início de 2018, o estado de Roraima (RO) viveu um 

surto de sarampo a partir de casos importados da Venezuela. Em 2019, foram mais de 19 mil casos 

notificados em vários estados brasileiros. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que:  

a) todos os casos registrados em 2019 são classificados como alóctones.  

b) os casos importados da Venezuela são denominados autóctones. 

c) o surto que ocorreu em Roraima em 2018 se deu a partir de casos alóctones. 

d) os casos ocorridos em 2018 e 2019 são classificados como autóctones. 

e) os casos ocorridos em Roraima são considerados autóctones e os demais são considerados alóctones. 

 

6. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um indicador que relaciona o número de óbitos por 

determinada doença e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença diz respeito à:  

a) incidência. 

b) mortalidade.  

c) prevalência. 

d) letalidade. 

e) morbidade. 

 

7. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um paciente internado com diagnóstico de Dengue 

faleceu por complicações da doença. 

Sendo assim, a notificação compulsória aos órgãos responsáveis deve ser feita em até:  

a) 24 horas. 

b) 36 horas.  

c) 48 horas.  

d) 7 dias. 

e) 15 dias. 

 

8. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Em 2018, o Brasil registrou mais de 246.000 casos de 

sífilis, entre adquirida, em gestantes e congênitas. Devido a esse cenário epidemiológico preocupante, o 

Ministério da Saúde recomenda que alguns grupos específicos iniciem o tratamento imediatamente, 

mesmo com apenas um teste positivo (reagente). 

Entre esses grupos estão:  

a) pacientes com sífilis latente.  

b) vítimas de violência sexual. 

c) pessoas com sintomas de sífilis terciária.  

d) pacientes soropositivos assintomáticos. 

e) pessoas com diagnóstico de tuberculose. 

 

9. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um paciente internado com suspeita de tuberculose 

pulmonar deve ser mantido em isolamento até:   

a) que seja concluído o tratamento. 

b) 48 horas após o início do tratamento.  

c) 24 horas após o início do tratamento.  

d) que seja considerado não bacilífero (2 BAAR negativas).  

e) que seja considerado não bacilífero (3 BAAR negativas). 
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10. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um profissional de saúde precisou fazer um 

levantamento sobre todos os estabelecimentos de saúde de um determinado município. Com base nas 

informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, assinale V para a(s) 

afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(  ) No CNES podem-se obter informações sobre a quantidade de leitos dos estabelecimentos de saúde 

públicos e privados. 

(   ) O sistema disponibiliza a ficha cadastral completa de todos os funcionários das unidades de saúde, 

inclusive informações sobre salário. 

(  ) As informações disponíveis no sistema abrangem apenas as unidades de saúde pública, incluindo 

hospitais e ambulatório. 

 

A sequência correta é:  

a) V, F, F.  

b) F, V, V.  

c) V, V, F.  

d) F, F, F.  

e) V, V, V. 

 

11. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Como parte do Plano de Enfrentamento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para 2011-2022, o Ministério da Saúde estabeleceu algumas metas 

nacionais a serem alcançadas nesse período, dentre as quais está:  

a) aumentar a cobertura vacinal de crianças e idosos. 

b) reduzir a incidência de diabetes e hipertensão gestacional. 

c) reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes. 

d) aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres entre 50 e 69 anos. 

e) tratar 70% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. 

 

12. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um hospital de urgência do município X passou a 

utilizar o protocolo de classificação de risco de Manchester na emergência pediátrica. 

De acordo com esse protocolo, uma criança que foi classificada como urgência de gravidade moderada 

(cor amarela) deve ser atendida em até:  

a) 10 minutos. 

b) 15 minutos.  

c) 30 minutos.  

d) 60 minutos.  

e) 120 minutos. 

 

13. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Paciente adulto deu entrada na emergência de um 

hospital apresentando confusão mental; ansiedade; hipotensão; 

FC = 125bpm; FR = 32irpm; pressão de pulso diminuída e enchimento capilar reduzido. 

Esses sinais e sintomas são indicativos de choque:  

a) anafilático. 

b) distributivo.  

c) hipovolêmico classe II.  

d) hipovolêmico classe III.  

e) hipovolêmico classe IV. 
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14. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao atender um paciente, o enfermeiro observou que 

ele apresentava um aumento exagerado do diâmetro anteroposterior do tórax-tórax em tonel. 

Esse é um sinal que pode estar presente em pacientes com:  

a) derrame pleural. 

b) aneurisma de aorta.  

c) enfisema pulmonar.  

d) hipertrofia do ventrículo direito.  

e) lesão fibrótica do pulmão. 

 

15. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Durante o exame abdominal de um paciente, o 

enfermeiro realizou a ausculta antes da palpação e da percussão. 

A respeito dessa conduta, é correto afirmar que:  

a) está incorreta, pois a palpação deve sempre preceder a ausculta.  

b) é a conduta recomendada, pois manobras nessa região podem alterar os ruídos intestinais. 

c) está incorreta, pois a percussão deve sempre preceder a ausculta.  

d) está parcialmente correta, pois a ausculta deve preceder a palpação, mas nunca a percussão.  

e) é contraindicada no exame físico do abdome, pois pode mascarar os resultados. 

 

16. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um paciente adulto, 50 anos, apresentou valores 

seguidos de Pressão Arterial (PA) com a seguinte variação: 

PAS entre 140-159mmHg e PAD entre 90-99mmHg. 

Considerando que foram seguidos os critérios de validação e confirmação preconizados pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, esses valores indicam:  

a) PA normal. 

b) pré-hipertensão.  

c) hipertensão estágio 1. 

d) hipertensão estágio 2. 

e) hipertensão estágio 3. 

 

17. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) José, 50 anos, hipertenso e diabético, após sentir-se 

mal (dor no peito e perda de consciência), foi levado por familiares até o centro de saúde do bairro, pois 

o fato ocorreu próximo à unidade. O atendente de saúde informou que a unidade não tinha estrutura 

para prestar esse tipo de assistência e orientou os familiares a levarem o paciente ao hospital mais 

próximo. 

Nesse caso, a conduta foi:  

a) correta, pois os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde não possuem preparo técnico 

para esse tipo de atendimento. 

b) errada, pois, em situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar 

da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço, caso necessário. 

c) correta, pois os centros de saúde fazem parte da atenção primária e não possuem estrutura apropriada 

para atendimentos de urgência e emergência.  

d) errada, pois, apesar de a unidade de saúde não ter obrigação legal de atender o paciente, deveria ter 

feito o encaminhamento necessário. 

e) correta, pois, se os profissionais da atenção básica prestassem assistência e o quadro do paciente viesse 

a piorar, poderiam ser acusados de imperícia. 
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18. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) O procedimento de sondagem oro/nasogástrica e 

nasoentérica, seja qual for sua finalidade, requer cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica. 

Sobre esse procedimento, é correto afirmar que:  

a) a inserção de sonda nasoentérica deve ser feita pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem 

devidamente treinado.  

b) após inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro deve solicitar exame radiológico para confirmação 

da localização da sonda.  

c) um dos cuidados de enfermagem ao paciente com sondagem nasoentérica é lavar a sonda com 5 ml SF 

0,9% antes e após administração de dietas e medicações.  

d) durante a passagem da sonda nasogástrica, o paciente deve ser mantido na posição de Trendelenburg 

para facilitar a inserção.  

e) a sonda nasoentérica (Dobbhoff) tem calibre fino, fio guia e uma ogiva distal de metal que possibilita 

seu posicionamento na região pós-pilórica. 

 

19. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) A equipe do serviço de saúde de uma instituição 

organizou um evento com o objetivo de fornecer orientações e tirar dúvidas a respeito do câncer de mama 

(sinais e sintomas, fatores de risco e detecção precoce, etc.). 

Uma das orientações/informações corretas é:  

a) qualquer caroço na mama em mulheres com mais de 50 anos deve ser investigado. 

b) a maioria dos casos de câncer de mama estão relacionados a fatores genéticos e hereditários.  

c) o uso de contraceptivos orais por tempo prolongado é um fator de proteção contra o câncer de mama.  

d) mulheres entre 40 e 69 anos devem fazer uma mamografia a cada ano.  

e) a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) por mais de cinco anos diminui o risco de desenvolver câncer 

de mama. 

 

20. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) 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. 

 

21. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) O Ministério da Saúde recomenda uma frequência de 

consultas de puericultura por faixa etária, para adequado acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança. 

Sobre o tema, é correto afirmar que:  

a) são recomendadas dez consultas de rotina no primeiro ano de vida.  

b) após o 2º ano de vida são recomendadas consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

c) no 2º ano de vida recomendam-se três consultas (no 15º, no 18º e no 24º mês). 

d) nos primeiros 15 meses de vida, a criança deve ser acompanhada mensalmente (uma consulta por 

mês).  

e) até o 6º mês de vida, a criança deve ser acompanhada quinzenalmente (duas consultas por mês). 
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22. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Além das campanhas vacinais que têm sido realizadas 

para intensificar a imunização contra o sarampo, essa vacina está prevista no calendário vacinal da criança 

(tríplice viral e tetra viral) nas idades de:  

a) 4 meses e 6 meses.  

b) 6 meses e 9 meses.  

c) 9 meses e 2 anos. 

d) 12 meses e 15 meses.  

e) 15 meses e 4 anos. 

 

23. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Os idosos com 60 anos ou mais que já tenham histórico 

vacinal da dT (dupla adulto):  

a) devem tomar uma dose de reforço apenas se sofrerem alguma exposição. 

b) necessitam, por serem mais vulneráveis, de uma dose de reforço a cada cinco anos. 

c) devem tomar uma dose de reforço da vacina a cada dez anos.  

d) já possuem imunidade adequada, não sendo necessário doses de reforço.  

e) devem tomar o esquema completo a cada dez anos. 

 

24. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao realizar a anamnese e o exame físico de um 

paciente, o enfermeiro está colocando em prática a seguinte etapa do Processo de Enfermagem:  

a) histórico.  

b) diagnóstico.  

c) planejamento.  

d) implementação.  

e) avaliação. 

 

25. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um paciente adulto, 50 anos, internado na clínica 

médica de um hospital, teve como um dos diagnósticos de enfermagem (taxonomia da NANDA) “perfusão 

tissular periférica ineficaz”. 

Uma das características definidoras desse diagnóstico é:  

a) tabagismo.  

b) hipertensão.  

c) diabetes mellitus.  

d) claudicação intermitente.  

e) estilo de vida sedentário. 

 

26. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Na elaboração de um diagnóstico de enfermagem 

utilizando a CIPE®, a enfermeira deve incluir obrigatoriamente termos de dois eixos específicos. 

Esses eixos são:  

a) tempo e cliente. 

b) meio e julgamento.  

c) localização e foco. 

d) ação e localização.  

e) foco e julgamento. 
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27. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Paciente internada devido a um surto psicótico após 

a morte da irmã mais velha está sendo medicada com clorpromazina. 

Nesse caso, entre os cuidados prestados, a equipe de enfermagem deve estar atenta ao risco de queda, 

pois uma das reações adversas mais comuns do medicamento é:  

a) hipoglicemia. 

b) hipotensão postural.  

c) pico hipertensivo. 

d) hemiparesia duradoura.  

e) parestesia importante. 

 

28. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Durante visita domiciliar, o enfermeiro presenciou ato 

de violência contra uma criança de 5 anos de idade, sendo necessário encaminhá-la a uma unidade de 

urgência devido à suspeita de fratura no antebraço direito. 

Nesse caso:  

a) o profissional é obrigado a comunicar o caso aos órgãos de responsabilização criminal, 

independentemente de autorização.  

b) o profissional deve manter sigilo, pois trata-se de fato de que teve conhecimento em razão de sua 

atividade profissional.  

c) o fato deve ser comunicado aos órgãos de responsabilização criminal, desde que autorizado pelo 

responsável não envolvido na agressão.  

d) o fato deve ser comunicado ao Conselho Federal de Enfermagem, órgão responsável por tomar as 

medidas cabíveis.  

e) é facultado ao profissional comunicar ou não o fato à autoridade responsável, devendo analisar a 

pertinência da denúncia. 

 

29. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao realizar a escala dos profissionais de enfermagem 

em uma unidade de cuidado intermediário, o enfermeiro responsável levou em consideração, além de 

outros parâmetros, a proporção recomendada de profissional/paciente nos diferentes turnos de trabalho, 

que é de 1 profissional de enfermagem para:  

a) 1,5 pacientes.  

b) 2,4 pacientes.  

c) 4 pacientes. 

d) 5 pacientes. 

e) 6 pacientes. 

 

30. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Considerando as disposições legais acerca da proteção 

e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, analise as afirmativas a seguir. 

I. Um dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental é ter garantia de sigilo nas informações 

prestadas. 

II. O término da internação voluntária se dá por solicitação escrita do paciente ou por determinação do 

médico assistente. 

III. A internação compulsória é aquela que se dá a pedido da família ou responsável, sem o consentimento 

do usuário. 

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.   b) II.   c) III.   d) I e II.     e) II e III. 
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Prova Comentada 

Câmara de Aracaju - SE/FGV/2021/Técnico de Enfermagem 
 

1. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Paciente atendido em unidade de saúde que utiliza o 

protocolo de Manchester foi classificado com a cor laranja. 

Essa cor indica que se trata de um caso: 

a) urgente.  

b) de emergência.  

c) muito urgente.  

d) não urgente. 

e) pouco urgente. 

 

2. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) No atendimento a um paciente com sangramento 

importante ocasionado por ferimento no membro inferior direito, 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. 

 

3. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Considerando a sequência ABCDE no atendimento pré-

hospitalar ao paciente vítima de trauma, a primeira etapa do atendimento deve priorizar:  

a) circulação. 

b) ventilação. 

c) avaliação do estado neurológico.  

d) vias aéreas e proteção da coluna cervical.  

e) exposição do paciente e ambiente. 

 

4. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Adolescente de 14 anos, monitorado por oximetria de 

pulso, apresenta SaO2 = 97% e FC = 85 bpm. 

Sobre esses valores, é correto afirmar que: 

a) ambos estão acima dos valores normais. 

b) a SaO2 está normal e a FC está diminuída.  

c) ambos estão dentro da normalidade. 

d) a SaO2 está diminuída e a FC está normal.  

e) ambos estão abaixo dos valores normais. 

 

5. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Paciente adulto apresenta glicemia em jejum = 90mg/dl; 

PA = 130x85mmHg; e FR = 25irpm. 

Esses valores indicam:  

a) glicemia normal, PA elevada e FR aumentada.  

b) glicemia elevada, PA normal e FR diminuída. 

c) glicemia diminuída, PA elevada e FR aumentada.  

d) glicemia normal, PA diminuída e FR normal. 

e) glicemia elevada, PA normal e FR normal. 
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6. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que 

é portadora da doença. 

Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos adultos assintomáticos que apresentem 

excesso de peso (IMC > 25) e fatores de risco tais como:  

a) idade > 30 anos.  

b) HDL > 45 mg/dl.  

c) fadiga habitual. 

d) pressão arterial ≤ 120x80 mmHg.  

e) história de doença cardiovascular. 

 

7. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao realizar o curativo de um paciente (ferida limpa com 

tecido epitelizado), o profissional de enfermagem utilizou cobertura de carvão ativado. 

Essa conduta está:  

a) inadequada, pois o carvão ativado é contraindicado nesse caso;  

b) adequada, pois o carvão ativado é a cobertura mais indicada para feridas limpas.  

c) parcialmente adequada, pois o carvão ativado é indicado para feridas limpas, mas contraindicado para 

tecidos epitelizados.  

d) inadequada, pois, mesmo podendo ser usado, o carvão ativado não deveria ter sido a primeira escolha.  

e) parcialmente adequada, pois o carvão ativado é indicado para tecidos epitelizados, mas contraindicado 

para feridas limpas. 

 

8. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Na assistência a um paciente que apresenta ferida 
cirúrgica infeccionada com secreção não contida, o profissional de enfermagem deve usar:  

a) máscara cirúrgica na administração de medicamentos.  

b) avental e máscara cirúrgica em qualquer atendimento.  

c) óculos de proteção em todos os procedimentos. 

d) máscara PFF2 na realização dos curativos. 

e) luva e avental durante a manipulação do paciente. 

 

9. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Criança internada na pediatria de um hospital apresenta 

febre intermitente. 

Isso significa que:  

a) a temperatura permanece sempre acima do normal com variações de até 1 grau, sem grandes 

oscilações. 

b) a hipertermia é ciclicamente interrompida por um período de temperatura normal. 

c) há hipertermia diária com variações de mais de 1 grau, sem períodos de apirexia.  

d) há períodos de temperatura normal que duram dias até que sejam interrompidos por períodos de 

temperatura elevada.  

e) há picos altos, intercalados por temperatura baixa sem caráter cíclico. 

 

10. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) O técnico de enfermagem precisou fazer a coleta de 

sangue de um paciente para realização de hemograma completo e a coleta de urina para cultura. 

Nesse caso, é necessário: 

a) orientar jejum de 12 horas para os dois exames. 

b) realizar a coleta da urina 2 horas após a coleta de sangue.  
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c) usar frasco com anticoagulante para o hemograma e coletor de urina estéril para a cultura. 

d) orientar jejum de 10 horas para o hemograma e coleta mínima de 50 ml de urina para a cultura.  

e) usar tubo com citrato de sódio para o hemograma e coletor de EAS para a cultura. 

 

11. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Durante um plantão, o técnico de enfermagem 

recusou-se a praticar determinada atividade, alegando não ter competência técnico-científica nem 

respaldo legal. 

Nesse caso, o profissional agiu:  

a) de acordo com os direitos previstos no Código de Ética de Enfermagem.  

b) em desacordo com os deveres de um profissional de enfermagem. 

c) contrário aos princípios que regem as atividades de enfermagem. 

d) de forma negligente, pois deixou de cumprir seu dever profissional.  

e) com imprudência, pois desobedeceu as orientações do Conselho Federal de Enfermagem. 

 

12. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Mesmo contra a vontade do paciente, usuário do SUS, 

adulto e lúcido, o médico assistente informou a família sobre o seu estado de saúde. 

Essa conduta:  

a) fere o direito do paciente de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre 

seu estado de saúde.  

b) é adequada, pois os familiares e acompanhantes têm o direito de receber informação sobre o estado 

de saúde do paciente. 

c) está de acordo com a carta de direitos dos usuários do SUS, que determina que o médico tem 

autonomia para decidir esse tipo de impasse.  

d) fere o direito dos familiares, que respondem e decidem pelo paciente durante o período de internação.  

e) está de acordo com o que dispõe a legislação acerca dos limites dos direitos dos usuários do SUS, que 

não podem sobrepor os direitos dos familiares. 

 

13. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Antes de cada administração medicamentosa, o 

profissional de enfermagem realizou a lavagem do cateter com soro fisiológico a 0,9% (flushing). 

Sobre essa técnica, é correto afirmar que:  

a) previne a mistura de medicamentos incompatíveis. 

b) deve ser feita com água estéril e não com SF 0,9%. 

c) deve ser feita apenas no final da administração. 

d) é comumente realizada, mas não traz resultados práticos.  

e) não deve ser feita a cada administração. 

 

14. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao administrar uma medicação intramuscular, o 

profissional de enfermagem deve escolher o local de acordo com alguns aspectos técnicos. 

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(   ) A injeção na região dorso-glútea deve ser feita no músculo glúteo médio. 

(   ) O volume máximo recomendado para aplicação no deltoide é de 4 ml. 

( ) A região ventro-glútea não apresenta contraindicação e é considerada bastante segura para qualquer 

faixa etária. 

A sequência correta é:  

a) F, F, F.  b) V, F, V.  c) F, V, F.  d) V, F, F.  e) F, F, V. 
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15. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Foram prescritos 100 ml de uma medicação a serem 

administrados em 50 minutos. 

Nesse caso, o gotejamento deve ser de:  

a) 20 gotas/minuto.  

b) 30 gotas/minuto.  

c) 40 gotas/minuto.  

d) 45 gotas/minuto. 

e) 50 gotas/minuto. 

 

16. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) O técnico de enfermagem precisa administrar 40 UI 

de insulina NPH em um paciente diabético. A unidade dispõe de frascos de insulina 10 ml – 100 UI/ml e 

seringas de 3 ml. 

Nesse caso, deve-se administrar:  

a) 0,4 ml. 

b) 0,5 ml. 

c) 1,0 ml.  

d) 1,5 ml.  

e) 2,0 ml. 

 

17. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Durante a campanha anual, um senhor de 65 anos foi 

ao centro de saúde tomar vacina contra a influenza. 

Nesse caso, a via e a dose recomendadas, em uma situação normal, são:  

a) subcutânea - 0,25 ml.  

b) intramuscular - 1,0 ml.  

c) subcutânea - 1,0 ml. 

d) intradérmica - 0,25 ml.  

e) intramuscular - 0,5 ml. 

 

18. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Diante da emergência por doença respiratória causada 

pelo novo coronavírus (COVID-19), o Ministério da Saúde lançou algumas notas técnicas e boletins para 

fornecer esclarecimentos e orientações a respeito da doença. 

Conforme essas orientações, pessoas atendidas em unidades de saúde que preencham a definição de 

caso suspeito devem, entre outros cuidados:  

a) usar óculos de proteção ou protetor facial apropriado.  

b) utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita.  

c) usar paramentação específica, como gorro e avental. 

d) higienizar as mãos frequente e exclusivamente com preparação alcoólica.  

e) utilizar máscara N95 ou similar para evitar a propagação do vírus. 

 

19. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Como forma de prevenir infecções de corrente 

sanguínea, a ANVISA recomenda a troca do equipo de infusões intermitentes a cada:  

a) 12 horas. 

b) 24 horas.  

c) 36 horas. 

d) 48 horas.  

e) 96 horas. 
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20. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) 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. 

 

21. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) A desinfecção de nível intermediário é capaz de 

eliminar:  

a) todos os esporos. 

b) o bacilo da tuberculose.  

c) todos os vírus e fungos. 

d) um número considerável de esporos.  

e) todos os microrganismos, exceto esporos. 

 

22. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Um profissional de enfermagem utilizou o ácido 

peracético para o processamento de alguns materiais de saúde. 

Sobre o descarte desse tipo de resíduo, é correto afirmar que:  

a) deve ser obrigatoriamente segregado e acondicionado de forma isolada. 

b) quando não tratado, deve ser disposto em aterro de resíduos perigosos. 

c) deve ser recolhido por empresas especializadas em descarte de produtos químicos. 

d) por ser biodegradável, pode ser descartado diretamente na rede de esgoto.  

e) deve ser submetido a tratamento específico antes do descarte. 

 

23. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Sobre o exame preventivo do câncer do colo do útero 

(Papanicolau), é correto afirmar que:  

a) gestantes não devem realizar o exame.  

b) deve ser iniciado a partir dos 20 anos de idade.  

c) o exame preventivo é uma forma de prevenção secundária.  

d) mulheres na pós-menopausa apresentam alto risco para desenvolvimento de câncer. 

e) mulheres > 64 anos devem ser dispensadas do exame, mesmo que nunca tenham realizado. 

 

24. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Recém-nascido a termo, sexo feminino, apresentou 

perímetro cefálico = 30,5 cm. 

De acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, esse valor é considerado:  

a) normal.  

b) abaixo do normal.  

c) acima do normal. 

d) indicativo de macrocefalia.  

e) indicativo de hidrocefalia. 
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25. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Ao orientar uma puérpera sobre a importância da 

amamentação, o profissional de enfermagem ressaltou corretamente que essa prática:  

a) previne o diabetes puerperal. 

b) promove a recuperação total da icterícia.  

c) é um método contraceptivo 100% seguro.  

d) diminui o intervalo entre as gestações. 

e) favorece a involução uterina. 

 

26. (Câmara Municipal de Aracajú - SE/FGV/2021) Entre as vacinas que uma criança de 12 meses deve 

tomar, encontra-se a:  

a) tetraviral (primeira dose).  

b) hepatite B (segunda dose).  

c) hepatite A (dose única). 

d) meningocócica C (reforço).  

e) pentavalente (segunda dose). 
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GABARITO 
Câmara de Aracaju - SE/FGV/2021/Enfermeiro  

1 - E 

2 - E 

3 - A 

4 - E 

5 - C 

6 - D 

7 - A 

8 - B 

9 - E 

10 - A 

11 - C 

12 - D 

13 - D 

14 - C 

15 - B 

16 - C 

17 - B 

18 - E 

19 - A 

20 - E 

21 - B 

22 - D 

23 - C 

24 - A 

25 - D 

26 - E 

27 - B 

28 - A 

29 - C 

30 - D

 

Câmara de Aracaju - SE/FGV/2021/Técnico de Enfermagem 

1 - C 

2 - A 

3 - D 

4 - C 

5 - A 

6 - E 

7 - A 

8 - E 

9 - B 

10 - C 

11 - A  

12 - A 

13 - A 

14 - E 

15 - C 

16 - A 

17 - E 

18 - B 

19 - B 

20 - C 

21 - B 

22 - D 

23 - C 

24 - B 

25 - E 

26 - D
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