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Ebserh Nacional/IBFC/Enfermeiro/2020
1. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Para promover a assistência de enfermagem individualizada e
direcionada a cada paciente, de maneira efetiva, é necessário que o enfermeiro desenvolva o raciocínio
clínico envolvendo toda a gama de seu conhecimento teórico e científico. Sobre as seguintes alterações
orgânicas e sistêmicas, analise as afirmativas abaixo.
I. As Síndromes Coronarianas Agudas são manifestações clínicas que caracterizam um quadro de isquemia
miocárdica aguda. Um diagnóstico de enfermagem comum é o débito cardíaco diminuído e a principal
intervenção é a monitorização na pressão arterial e da frequência cardíaca.
II. A hemorragia digestiva alta é a maior causa de morbimortalidade em cirróticos, durante o atendimento
inicial ao paciente a equipe de enfermagem a obtenção de dois acessos venosos periféricos de grosso
calibre, coleta de exames laboratoriais, reposição de volemia e conforme a prescrição médica.
III. O coma hiperosmolar não cetótico é uma complicação agudo do diabetes mellitus tipo 2, ao realizar o
exame físico, o enfermeiro geralmente depara-se com sinais de hipervolemia e alteração do estado
neurológico, que varia desde agitação ao coma.
IV. As queimaduras graves devem ser encaradas como traumas sistêmicos e faz parte da assistência de
enfermagem assegurar a estabilização hemodinâmica e respiratória, aliviara dor, prevenir infecções e
potenciais complicações.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
2. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) No que se refere à urgência, a presença do agravo à saúde é indiscutível
e o risco de vida é real e iminente. Considere que a enfermagem é o grupo operacional que mais participa
diretamente no processo que envolve urgência e com o aumento da demanda assistencial, tornou-se mais
evidente a necessidade de equipe de enfermagem aperfeiçoar-se e rever os conceitos primordiais na
assistência. Diante disso, assinale a alternativa incorreta.
a) Urgência significa a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo
portador necessita de assistência médica imediata. Porém o Ministério da Saúde propôs a utilização do
termo urgência para todos os casos que necessitem de cuidados agudos, deixando de lado a diferenciação
da terminologia urgência e emergência
b) No contexto de urgência, no Brasil, o trauma é responsável por cerca de 120 mil óbitos por ano, é
função da equipe de enfermagem realizar a sequência correta de atendimento de acordo com o protocolo
C-A-B-D, garantindo a priorização da circulação e controle de hemorragias
c) A atuação da enfermagem na sala de urgência determina o sucesso do atendimento, requer
conhecimento profundo, atitudes decisivas, funções definidas, capacidade de avaliação julgamento e
priorização
d) A equipe de enfermagem atua nos três componentes da rede de assistência às urgências: as unidades
pré-hospitalares fixas, pré-hospitalares móveis e a redes hospitalares
e) As longas filas em portas de serviços de urgência e emergência, entretanto, não indicam que todos que
ali estão tenham necessidade desse tipo de atendimento. O enfermeiro realiza a triagem avaliando os
pacientes na chegada e priorizando os pacientes críticos
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(Ebserh Nacional/IBFC/2020) Analise o Estudo de Caso abaixo para responder às questões de 3 a 6.
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 serviço móvel de urgência,
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 retro auricular esquerda, pálido, com extremidades frias e cianóticas,
FR 32 mpm, FC 121 bpm, PA: 86X45 mmHg, tórax assimétrico, AP: MV abolidos em base e terço médio
direito, abdome tenso, doloroso, com hematoma, pelve instável e perna esquerda encurtada.
3. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Com base em seus conhecimentos e no estudo de caso, analise as
afirmativas abaixo.
I. A portaria MS nº 814 estabelece que a central de regulação destine a equipe de garantirá a assistência
no local e o transporte do paciente para a unidade de saúde adequada a sua necessidade, sendo indicada
corretamente para o paciente P.L.S a ambulância tipo B, de suporte básico.
II. A equipe de saúde deve realizar a avaliação inicial de acordo com o protocolo de prioridades A,B,C,D e
E do trauma, que para o paciente citado a prioridade é garantir a permeabilidade das vias aéreas,
aspirando a cavidade oral com sonda maleável e acoplar o colar cervical.
III. Nesse caso indica-se a intubação oro traqueal e a ventilação mecânica invasiva, os parâmetros iniciais
devem respeitar as condições clínicas e fisiológicas do paciente, porém, sugere-se como parâmetro inicial
que a fração inspirada de oxigênio (FiO2) seja de 100%.
IV. Os sinais e sintomas apresentados pelo Sr P.L.S. caracterizam o choque hipovolêmico. A resposta
fisiológica compensadora consiste na ativação do sistema adrenérgico, hiperventilação, ativação
suprarrenal, redução do débito urinário e recrutamento dos líquidos intersticiais e intracelulares visando
assegurar a perfusão dos órgãos nobres.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
4. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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
5. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Após 48 horas, o Sr. P.L.S. não respondia mais a estímulos dolorosos,
apresentou uma FR de 10 mpm. No prontuário constam os exames laboratoriais com os seguintes valores:
Gasometria Arterial: PH 7,26 PO2 60 PCO2 48 HCO3 11,50 BE-6 SatO2 92%. Hemograma: HB 6,9 HT 18,3
L Plaquetas 50.000, Sódio 127, Potássio 6,8, Uréia 170, e Creatinina 4,7.
De acordo com os dados mencionados e com base em seus conhecimentos analise as alternativas abaixo
que correspondam aos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos-básicos presentes no estudo de caso e
assinale a correta.
a) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de alcalose metabólica descompensada por apresentar alteração de
bases sanguíneas, hiponatremia e hipercalemia justificados pela diminuição de bases após a perda grande
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quantidade de líquidos extracelulares. A queda da hemoglobina e nas plaquetas pode ser justificada pela
hemorragia
b) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose respiratória descompensada por apresentar diminuição
do PO2, hipernatremia e hipercalemia após à hiperventilação como mecanismo compensatório a
insuficiência respiratória. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas
c) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose mista descompensada por apresentar diminuição do PH,
do bicarbonato e aumento da PCO2, hiponatremia e hipercalemia, que podem ser justificados pela
hemorragia, insuficiência renal e hipoventilação. A queda da hemoglobina e nas plaquetas pode ser
justificada pela hemorragia
d) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose respiratória descompensada por apresentar diminuição
do PCO2, hipernatremia e hipercalemia após a hipoventilação como mecanismo compensatório à
insuficiência respiratória. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas
e) O Sr. P.L.S. embora seja um paciente potencialmente grave não apresenta distúrbios ácidos-básicos e
hidroeletrolíticos. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas. Nesse caso a
atuação do enfermeiro torna-se dispensável já que não é sua função checar exames
6. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Após 72 horas de internação do Sr. P.L.S evoluiu para uma Parada
Cardiorrespiratória. Acerca do tema, assinale a alternativa incorreta.
a) O 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 utilização de dispositivos invasivos para as vias aéreas, inserção
de cateter venoso e utilização de drogas vasoativas, nesse caso recomenda-se a epinefrina, ringer lactato
e bicarbonato de sódio
c) Nos cuidados pós-PCR, é aconselhável evitar e 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 (ambú) e compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 por minuto
e) É de suma importância a investigação das causas reversíveis de PCR, (5Hs e 5Ts), que neste caso podem
corresponder a tensão no tórax, hipovolemia, hipóxia, acidose e hipercalemia
7. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Atualmente, é sabido que a qualidade do atendimento em enfermagem,
incluindo os procedimentos técnicos, é fundamental para o manejo e a recuperação do paciente. Assinale
a alternativa correta.
a) A Frequência Respiratória (FR) é avaliada através da observação dos ciclos respiratórios em um minuto,
sendo analisadas a sequência, a forma e a amplitude das incursões respiratórias, considera-se normal a
FR de 12 a 20 em adultos e 36 a 40 em pré-escolares.
b) Durante a reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida deve-se comprimir o tórax do adulto,
num ângulo de 90 graus, por no mínimo 120 vezes por minuto, permitindo o retorno total do tórax entre
as compressões.
c) A administração de medicamentos por via subcutânea é realizada através da aplicação de
medicamentos sob a pele, introduzindo a agulha com o bisel para cima num ângulo de 45 graus, sua
absorção é rápida e uniforme.
d) O enfermeiro capacitado pode realizar o desbridamento instrumental da ferida aberta até a fáscia
muscular, avaliando a presença de dor e intervindo caso haja necessidade.
e) A inserção do cateter enteral, a solicitação da radiografia de abdome e a sua liberação, assim como a
documentação no prontuário é realizada única e exclusivamente pelo enfermeiro.
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8. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) As intoxicações exógenas representam de 5% a 10% de todos os
atendimentos em serviços de emergência e das internações em unidades de terapia intensiva. São
consequências clínicas ou bioquímicas da exposição aguda a substâncias químicas encontradas no
ambiente ou isoladas. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.
a) Na intoxicações por opioides os sinais e sintomas manifestados incluem estado mental alterado,
bradipneia, hipotensão arterial, pupilas puntiformes, hipotermia, o antídoto recomendado é a
fisostigmina
b) O paciente intoxicado por anfetaminas geralmente apresenta estado mental alterado, midríase,
confusão, agitação, tremores, taquipneia, sudorese, taquicardia, febre e convulsões
c) O paciente etilizado deve ser contido com restrição mecânica, o enfermeiro deve observar a presença
de nistagmo, miose, agitação, confusão, hipertensão e taquicardia, sendo o flumazenil o antídoto
escolhido
d) A lavagem gástrica é recomendada para os pacientes sob intoxicação exógena por derivados do
petróleo e substâncias corrosivas nas primeiras duas horas
e) Na Síndrome Colinérgica ocasionada por carbamatos o paciente apresenta, geralmente, depressão
respiratória, ruídos hidroaéreos diminuídos, broncodilatação, retenção urinária e coma
9. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) As doenças transmissíveis ainda causam grande impacto nas questões de
saúde pública, embora venham apresentando mudanças significativas, observadas através dos padrões
de morbimortalidade em todo o mundo. Este grupo de doenças continua a oferecer desafios aos
programas de prevenção. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta.
a) A poliomielite é uma doença infecciosa transmitida por contato direto, com fezes ou com secreções
eliminadas pela boca, podendo desenvolver quadros de paralisia. A prevenção deve ser realizada através
de imunização comvacina injetável aos 2, 4 e 8 meses de idade.
b) As Geo-helmintíases são grupos de doenças parasitárias intestinais relacionadas ao contato com o solo,
podendo provocar diarreia, dor abdominal, inapetência, processos obstrutivos, e até a morte. A região
Centro-Oeste concentra os estados com as maiores prevalências.
c) O sarampo, doença infectocontagiosa, grave, caracterizada por febre alta e exantema generalizado.
Pessoas com idade entre 5 a 29 anos de idade, não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber
três doses da vacina tríplice Viral.
d) A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode manifestar-se desde as genitálias ao sistema
nervoso central e a principal forma de prevenção é a imunização, com uma dose aos 15 anos de idade .
e) A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus cHiKV transmitido por mosquitos do gênero Aedes
é uma doença caracterizada por fortes dores articulares e febre, podendo ocorrer algumas manifestações
atípicas.
10. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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.
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( ) O calçado adequado deve proteger o dorso do pé, o calcâneo, proteção das pontas dos dedos e
soldados anti derrapantes.
( ) 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 perfúro cortantes 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
11. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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.
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
12. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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
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Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.
a) I-A, II-B, III-C, IV-D
c) I-C, II-D, III-A, IV-B
e) I-A, II-B, III-D, IV-C
b) I-B, II-A, III-D, IV-C
d) I-B, II-C, III-D, IV-A
13. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) As 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. Analise as afirmativas abaixo.
I. As precauções padrão devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do seu
estado de saúde.
II. O profissional de saúde deve higienizar as mãos, utilizar luvas descartáveis, avental, máscara e óculos
de segurança ao realizar qualquer procedimento nos quais exista o risco potencial de contaminação com
fluidos corporais.
III. As precauções específicas devem ser adotadas quando a doença possui algum modo de transmissão
específico, por exemplo: gotículas, aerossóis e contato, além da utilização das precauções padrão.
IV. Após a CCIH identificar que um paciente é portador de uma doença em fase transmissível, este
paciente passa a receber medidas especiais para o seu atendimento, que devem ser informadas aos
profissionais de saúde, ao paciente, visitantes e familiares.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
14. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico
dentro do estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado,
descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, armazenando esses artigos para futura distribuição,
contribuindo com a promoção da assistência à saúde dos indivíduos. Com as CME funcionando
eficazmente, as taxas de mortalidade sede infecções hospitalares caem e resultados positivos ficam
bastante visíveis. Assinale a alternativa correta.
a) Os testes físicos de Bowie e Dick são realizados a cada 48 horas no primeiro ciclo de esterilização em
autoclave fria, indicando a eficácia do processo de esterilização por meio da mudança de sua coloração
b) A descontaminação consiste na remoção da sujidade visível ± orgânica e inorgânica ± mediante o uso
da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigos e superfícies
c) A esterilização é o processo de destruição de todos os microrganismos em sua forma vegetativa. Um
artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos microrganismos que o
contaminavam é menor do que 1:1.000.000
d) A limpeza é a remoção dos microrganismos visualizados macroscopicamente e consiste na remoção
mediante o uso de antissépticos e desinfetantes nas superfícies
e) De acordo com a RDC nº 50 a CME é uma área crítica por ser um ambiente onde existem riscos
aumentados de transmissão de infecção. Responsável pelo processamento dos materiais, como
instrumental e roupas cirúrgicas e a esterilização dos mesmos
15. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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 interrelacionadas, interdependentes e decorrentes. Analise as afirmativas abaixo.
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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.
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
16. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Na gestão em saúde, a avaliação torna-se fundamental uma vez que
estabelece um olhar crítico sobre o que está sendo feito e o compara com o que deveria estar ocorrendo,
favorecendo a busca por resultados desejáveis. Nesse contexto, analise as alternativas a seguir e assinale
a incorreta.
a) O papel reservado ao enfermeiro é predominantemente centrado em aspectos técnicos assistenciais,
e pelo modelo atual de formação acadêmica, deve-se limitar apenas a execução de tarefas
b) As competências e habilidades específicas para o enfermeiro gestor incluem a atuação para garantir a
qualidade da assistência em todos os níveis de saúde, planejando, organizando, gerenciando e avaliando
o processo de trabalho em enfermagem
c) Espera-se do enfermeiro gestor qualidades como a criatividade, inteligência emocional, parceria,
inovação, capacidade de se relacionar, competência interpessoal e principalmente, a capacidade de
manter-se atualizado
d) O líder deve ser capaz de estabelecer relações interpessoais autênticas, de modo a criar um clima de
grupo no interior dos quais as relações de trabalho possam evoluir de formais, estereotipadas e artificiais
para funcionais, espontâneas e criativas
e) O enfermeiro gestor, é capaz de compreender a complexidade das relações entre seres humanos,
visando garantir maiores lucros como prioridade do processo de trabalho, realizando ações de
planejamento, implementação e avaliação
17. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) O rápido crescimento da população idosa, em poucos anos irá mudar
completamente o atual quadro demográfico, trazendo efeitos significativos em todos os níveis da
sociedade, principalmente na saúde pública e consequentemente para os profissionais da saúde. Analise
as afirmativas abaixo.
I. As quedas constituem importante agravo à saúde do idoso e estão associadas a elevados índices de
morbimortalidade. Algumas causas mais comuns das quedas são fatores ambientais; diminuição da
acuidade visual; distúrbios de equilíbrio e marcha. É função do enfermeiro identificar os fatores de risco
na consulta de enfermagem.
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II. A demência caracteriza-se pelo prejuízo de um nível intelectual prévio. A causa mais comum de
demência é a Doença de Alzheimer, responsável por 50-60% de todos os casos, e sua prevalência aumenta
após os 60 anos de idade. Após o enfermeiro identificar o agravo é necessário o encaminhamento para
uma avaliação especializada.
III. A sexualidade faz parte de todas as etapas da vida, e sua expressão saudável é fundamental para a
felicidade do ser humano. Durante a consulta de enfermagem o enfermeiro pode identificar o surgimento
de algum problema que possa interferir na sexualidade da pessoa idosa, por exemplo, a polifarmácia,
transtornos físicos e psicológicos.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta

18. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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: préoperatório, transoperatório e pós-operatório. A equipe de enfermagem atua exclusivamente no préoperatório a fim de mimetizar infecções operatórias
19. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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.
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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

20. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) A assistência de enfermagem ao pré-natal, ao parto e ao puerpério deve
promover uma boa condição de saúde tanto para a mulher quanto para o feto/recém-nascido e
possibilitar uma experiência de vida gratificante no período. Desse modo é de suma importância a
ampliação conhecimento técnico específico e a individualização do cuidado para cada mulher. Analise as
alternativas a seguir e assinale a correta.
a) Na Primeira Consulta de Enfermagem a gestante e ao seu critério, também seu companheiro, receberão
as orientações sobre o acompanhamento pré-natal. Nesse contato, o médico deve ser acionado para a
solicitação de exames laboratoriais
b) O enfermeiro deve preencher o cartão da gestante, devidamente identificado, incluindo o nome da
unidade hospitalar de referência para ela e o número do telefone, recomendar as vacinas e ácido fólico;
e restringir as atividades físicas na gravidez
c) O enfermeiro obstetra deve realizar a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências
necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico
científica, adotando os procedimentos que visem garantir a segurança da mãe e do recém-nascido
d) A partir da 37ª semana ou em situações de risco, deve-se intensificar o controle da vitalidade fetal com
avaliação cardiotocogrfica em serviços de referência e o registro diário dos movimentos fetais pela
gestante
e) Imunoglobulina Anti-D deve ser oferecida para todas as mulheres Rh negativas não sensibilizadas
(Coombs indireto negativo) em até 96 horas após o parto, se o recém-nascido for Rh positivo
21. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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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22. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) A assistência de enfermagem a crianças sadias inclui investigação,
avaliação e intervenções que propiciem e contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável da
criança. Este acompanhamento se faz presente desde o pré-natal, ao término na infância. Acerca do tema,
assinale a alternativa incorreta.
a) As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias, ao apresentar sinais e sintomas
como tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar a frequência respiratória, a presença de
tiragem subcostal, palpação, perfusão e ausculta pulmonar
b) As crianças são frequentemente acometidas por diarreia, neste caso é importante identificar sinais de
desidratação, tais como: letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal de prega
presente, dificuldade de alimentação e hidratação
c) Durante a primeira visita domiciliar ao recém-nascido e a sua família o enfermeiro realiza intervenções
que impactam significativamente na saúde das crianças, algumas delas são: orientar a família sobre os
cuidados com o bebê, estimular o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, identificar sinais
de perigo a saúde da criança, etc
d) A caderneta de saúde da criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento para crianças
menores de 10 anos, os gráficos do perímetro cefálico para crianças de zero a quatro anos, circunferência
de abdominal e torácica para crianças com idade de 5 a 15 anos
e) Durante as consultas de enfermagem, o enfermeiro realiza a vigilância nutricional e o monitoramento
do crescimento, objetivando promover e proteger a saúde da criança. Esse acompanhamento permite a
identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade
23. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) “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, respeitandose 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
24. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) 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.
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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
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
25. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) O câncer é considerado um problema de saúde pública responsável por
aproximadamente 16% de todas as causas de óbito no mundo. No Brasil, a mortalidade por câncer
representa 16,2%, ficando atrás apenas das doenças do aparelho circulatório. Diante disso, analise as
afirmativas abaixo.
I. A consulta de enfermagem possibilita a identificação das necessidades de cuidado, do plano de cuidados
de enfermagem e ainda favorece o vínculo entre o profissional, pessoa com diagnóstico de câncer e
familiares.
II. Cabe a enfermagem a atuar na prevenção e detecção de modo a estimular a conscientização dos sinais
e sintomas precoces da doença, contribuindo para o estabelecendo o diagnóstico o mais cedo possível, e
rastreando pessoas expostas aos fatores de risco.
III. No pré-operatório da cirurgia oncológica é função do enfermeiro avaliar, prioritariamente, condições
gerais, estado nutricional, sistema respiratório e cardiovascular, resultados dos exames laboratoriais e de
imagem.
IV. A neutropenia é um efeito colateral da quimioterapia, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e
sintomas de infecção, especialmente durante o período de nadir da droga.
V. A radioterapia pode causar lesões na pele, o enfermeiro deve orientar que a área tratada deve ser
lavada com água morna e bolas de algodão, utilizando sabonete neutro e hidratando a pele com vaselina
e mentol.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e V estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas
26. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos
que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por riscos/ fatores
de risco presentes nos locais de trabalho. Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos,
às vezes até mais de 20 anos, para manifestarem. A respeito dos agravos à saúde relacionados ao trabalho,
assinale a alternativa incorreta.
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a) A exposição ao ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida do
trabalhador em geral, na medida que provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial,
isolamento e perda da autoimagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações do
indivíduo na família, no trabalho e na sociedade
b) A Silicose é causada por inalação de poeira de sílica livre cristalina. Caracteriza-se por um processo de
fibrose, podendo levar a disfunção respiratória nos estágios avançados. Atinge trabalhadores inseridos
em diversos ramos produtivos: na indústria extrativa; no beneficiamento de minerais; cerâmicas; em
olarias; no jateamento de areia; cavadores de poços; polimentos e limpezas de pedras, etc
c) A asbestose é a pneumoconiose associada ao asbesto ou amianto, de caráter progressivo e irreversível,
tem um período de latência superior a 10 anos, caracteriza-se por dispneia de esforço, estertores
crepitantes nas bases pulmonares, baqueteamento digital, alterações funcionais e pequenas opacidades
irregulares na radiografia de tórax
d) As Lesões por Esforços Repetitivos / Doenças Osteomusculares Relacionadas com o Trabalho (LER /
DORT) têm grande impacto na saúde dos trabalhadores, acomete principalmente mulheres, com mais de
45 anos de idade, tem causado inúmeros afastamentos do trabalho, sendo que a quase totalidade deles
evoluem para incapacidade parcial, e, em muitos casos, para a incapacidade permanente
e) Durante a cromagem, nas galvanoplastias ocorre a contaminação com cromo, através das névoas ácidas
que são irritantes e alérgenos para a pele e irritantes das vias aéreas superiores. Alguns dos sintomas
associados a intoxicação incluem: prurido nasal, rinorréia, epistaxe e prurido cutâneo nas regiões de
contato, podendo levar até ao câncer pulmonar
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EBSERH/IBFC/2020/Técnico em Enfermagem
1. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) O anticoagulante atua na:
I. Cascata de coagulação do fator X.
II. Cascata de coagulação do fator VII.
III. Cascata de coagulação entre o fator X e VII.
IV. Cascata de coagulação do fator XXX.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta
d) Apenas a afirmativa IV está correta
b) Apenas a afirmativa II está correta
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa III está correta
2. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Embolia Arteriosclerose se define como:
a) Embolo dentro de um vaso estenosado
b) Embolo fora de um vaso estenosado
c) Deslocamento de um embolo da artéria que se aloja em uma veia estenosada
d) Deslocamento de um embolo que se desloca de uma artéria e se aloja dentro da própria artéria
e) Embolo dentro de uma veia estenosada
3. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Fadiga muscular pode ser consequência de um aumento:
a) do Lactato (ácido láctico)
b) de Bilirrubina
c) de TNFa
d) das Plaquetas e) da Amilase
4. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sinais e sintomas
característicos de Sepse.
a) Sinais de infecção, hipotensão, queda das plaquetas e bradicardia
b) Sinais de inflamação, oligúria, leucocitose e bradicardia
c) Sinais de infecção, hipotensão, lesão de órgão alvo e taquicardia
d) Queda do nível de consciência, oligúria e hipotermia e taquicardia
e) Hemorragia, bradicardia, hipotensão e hipotermia
5. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Assinale a alternativa que apresenta quais são os procedimentos que
fazem parte do suporte básico de vida.
a) Acesso venoso, Monitorização, DEA e massagem
b) IOT, DEA e Massagem Aspiração
c) Monitorização, punção Intraóssea, massagem e ventilação
d) DEA, Ventilação e Massagem
e) Punção Intraóssea, Acesso venosos, IOT e monitorização
6. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Com relação ao suporte básico de vida temos ritmos cardíacos que
podem ser chocáveis e outros não. Assinale a alternativa que apresenta quais são os chocáveis.
a) AESP, FV com pulso
c) TV, FV sem pulso
e) Assistolia
b) Assistolia, FV sem pulso
d) AESP, Assistolia
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7. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Assinale a alternativa que apresenta quais procedimentos dizem respeito
ao suporte avançado de Vida.
a) Ventilação, IOT, Massagem cardíaca e DEA
b) Monitorização, DEA, Ventilação e Aspiração
c) Punção Intraóssea, Massagem, acesso venosos e aspiração
d) Punção Intraóssea, Acesso venoso, IOT e monitorização
e) Ventilação, massagem cardíaca e aspiração
8. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Paciente com 60 anos, sexo masculino, refere dispneia há 7 dias com
piora progressiva +/2+, tem antecedentes familiares de HAS e DM, deu entrada em um pronto
atendimento. Analise abaixo qual a alternativa que apresenta a conduta correta para este paciente.
I. Solicitar vaga na UTI.
II. Colocar na sala de urgência.
III. Instalar Cateter nasal á 5 l/min.
IV. Aferição de SSVV e aguardar o médico.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa II está correta
b) Apenas a afirmativa III está correta
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa I está correta
9. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Paciente deu entrada em um pronto atendimento dispneico +++/4,
sudoreico, taquicárdico. Mediante este relato, assinale a conduta correta a ser realizada.
a) Aferição de SSVV e aguardar o médico
b) Oxigênio com cateter nasal à 2 l/min
c) Punção venosa
d) Instalação de máscara com reservatório à 15 l/min
e) Controle Hídrico
10. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Paciente com ECG 15, dispneico ++/4+, estável, porém apresenta uma
queda de saturação de 50%. Analise abaixo qual a conduta correta para este paciente.
I. Preparar Material de aspiração
II. Preparar Ambú
III. Chamar o médico
IV. Reavaliar o sensor
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa II está correta
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
e) Apenas a afirmativa I está correta
11. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Os cinco sinais de infecção são:
a) Dor, calor, rubor, perda da função e edema
b) Dor, calor, rubor, hiperemia e edema
c) Hipotensão, aumento da temperatura, rubor, edema e calor
d) Oligúria, hipotensão, perda da função, edema, e calor
e) Plaquetopenia, hipotermia, hipertensão, edema e oligúria
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12. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Em uma punção venosa pode ocorrer um garroteamento exagerado,
causando:
a) Hemostasia
b) Hemorragia
c) Hemólise
d) Venóclise
e) Hemoptise
13. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Segundo os Artigos semicríticos, assinale a alternativa correta.
a) São aqueles que entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas
íntegras e exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização
b) O risco potencial de transmissão de infecção é alto, porque as membranas apresentam certa resistência
à entrada de esporos
c) Alguns deles não necessitam de desinfecção e outros de desinfecção de nível intermediário
d) Entram em contato com pele íntegra e superfícies. Risco de transmissão de infecção baixo
e) Todos os semicríticos possuem alto risco de causar infecção. Estes requerem esterilização para
satisfazer os objetivos a que se propõem
14. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Dentro da CME existem algumas formas de esterilização de materiais,
assinale em qual delas se encaixa ao procedimento realizado pela autoclave.
a) Vapor seco sem pressão
b) Vapor saturado sob pressão
c) Vapor Úmido sem pressão
d) Vapor seco com pressão
e) Vapor saturado sem pressão
15. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Sobre esterilização, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No processo realizado pela autoclave existe uma pressão externa, que auxilia na destruição dos
microrganismos.
( ) A esterilização com a autoclave está indicada para todo material resistente ao calor Úmido como
tecidos (aventais, campos cirúrgicos, campos fenestrados), materiais de borracha e de metal.
( ) A esterilização pela autoclave é contra indicada para materiais termossensíveis, como cateteres e
materiais de terapia respiratória.
( ) A estufa, apesar de estar em desuso, se enquadra na esterilização por calor úmido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, F, V
b) V, V, F, F
c) F, V, V, F
d) F, F, V, V
e) V, V, V, F
16. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Assinale a alternativa incorreta a respeito da responsabilidade do
técnico de enfermagem baseado em central de materiais esterilizados.
a) Não é de sua responsabilidade realizar a leitura dos indicadores biológicos, de acordo com as rotinas
da instituição, receber, conferir e preparar os artigos consignados
b) Realizar a limpeza, o preparo, a esterilização, a guarda e a distribuição de artigos, de acordo com
solicitação e Preparar os carros para cirurgias
c) Preparar as caixas cirúrgicas, não realizar cuidados com artigos endoscópicos em geral
d) Monitorar afetiva e continuamente cada lote ou carga nos processos de esterilização; não sendo
necessário revisar a listagem de caixas cirúrgicas, bem como proceder à sua reposição
e) Não é de sua competência fazer listagem e encaminhamento de artigos e instrumental cirúrgico para
conserto
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17. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Dentre os princípios e diretrizes adotados pelo Núcleo de Segurança do
Paciente (NSP), conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013,
assinale a alternativa correta.
a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
b) A disseminação local da cultura de segurança
c) A desarticulação e a integração dos processos de gestão de vetores
d) A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde
e) O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviços de saúde, pois assim os profissionais
se previnem mais
18. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) A ocorrência dos acidentes de trabalho está ligada a várias causas,
dificilmente a uma única, por isso, utiliza-se, habitualmente, o método da árvore de causas para avaliar a
ocorrência. As causas dos acidentes, frequentemente, têm três componentes: Organizacional,
Tecnológico e Humano. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as
causas relacionadas ao componente humano.
( ) fadiga devido a uma sobrecarga física e mental.
( ) envelhecimenqto.
( ) formação e treinamento insuficiente.
( ) problemas sociais.
( ) falta de organização, racionalização do tempo, destreza e atenção na realização dos procedimentos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V, F
b) V, V, V, V, V
c) V, V, F, F, V
d) V, V, F, V, F

e) V, F, F, V, V

19. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Referente a clínica cirúrgica, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A manutenção do jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia objetiva evitar vômitos e prevenir a aspiração
de resíduos alimentares por ocasião da anestesia.
( ) O medicamento pré-anestésico (MPA) é prescrito pelo anestesista com os objetivos de reduzir a
ansiedade do cliente, facilitar a indução anestésica e a manutenção da anestesia, bem como diminuir
tanto a dose dos agentes anestésicos como as secreções do trato respiratório, sempre lembrando a
necessidade de verificação da existência de alergia.
( ) O período trans-operatório compreende o momento de recepção do cliente no CC e o Pré-operatório
realizado na SO.
( ) No pós Operatório as ações de enfermagem devem assegurar a integridade física do cliente, tanto
pelas agressões do ato cirúrgico como pelos riscos que o ambiente do CC oferece ao mesmo, já submetido
a um estresse físico e exposição dos órgãos e tecidos ao meio externo; daí a importância do uso de
técnicas assépticas rigorosas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F ,F, V, V
b) V, V, F, F
c) F, V, V, F
d) F, V, F, V
e) F, F, F, F
20. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) Com relação a anestesia, assinale a alternativa correta.
a) Na anestesia geral administra-se o anestésico por via inalatória, endovenosa ou combinado (inalatória
e endovenosa), com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade,
relaxamento muscular, perda de reflexos e inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema
nervoso
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b) Na anestesia geral administra-se o anestésico apenas por via inalatória, com o objetivo de promover
um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexos e
inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso
c) Na anestesia geral administra-se o anestésico apenas por via endovenosa, com o objetivo de promover
um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexos e
inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso
d) Na anestesia geral administra-se o anestésico por via inalatória, endovenosa ou combinado (inalatória
e endovenosa), com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade contração
muscular, perda de reflexos e inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso
e) Na anestesia geral, administra-se o anestésico apenas por via endovenosa, pois se trata do único meio
seguro para se garantir o total relaxamento dos músculos e inconsciência plena para qualquer
procedimento necessário
21. (Ebserh Nacional/IBFC/2020) A assistência de enfermagem a crianças sadias inclui investigação,
avaliação e intervenções que propiciem e contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável da
criança, este acompanhamento se faz presente desde o pré-natal, ao término na infância. Acerca do tema,
assinale a alternativa incorreta.
a) As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias, ao apresentar sinais e sintomas
como tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar a frequência respiratória, a presença de
tiragem subcostal, palpação, perfusão e ausculta pulmonar
b) As crianças são frequentemente acometidas por diarreia, neste caso é importante identificar sinais de
desidratação, tais como: letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal de prega
presente, dificuldade de alimentação e hidratação
d) A caderneta de saúde da criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento para crianças
menores de 10 anos, os gráficos do perímetro cefálico para crianças de zero a quatro anos, circunferência
de abdominal e torácica para crianças com idade de 5 a 15 anos
e) Durante as consultas de enfermagem, o enfermeiro realiza a vigilância nutricional e o monitoramento
do crescimento, objetivando promover e proteger a saúde da criança. Esse acompanhamento permite a
identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade
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CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015
1. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015/Atualizada) A Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, que
institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, foi revogada pela Portaria GM nº 1.600/2011. Assim,
conforme essa nova portaria, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede
de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
(
) A Rede de Atenção às Urgências não deve ser implementada, gradativamente, em todo território
nacional, deve-se respeitar os critérios epidemiológicos e de densidade populacional.
(
) A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os
equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em
situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.
(
) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem
a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos
de todos os pontos de atenção.
(
) A Rede de Atenção às Urgências não priorizará as linhas de cuidados cardiovascular,
cerebrovascular e traumatológica.
a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, F.
d) F, F, F, F.
e) V, V, V, V.
2. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O protocolo de Manchester é adotado em muitos países para
classificar o risco de pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência e consequentemente
priorizar o atendimento. Considerando o protocolo de Manchester, durante a classificação de risco, um
paciente com queixa de dor torácica que refere apresentar obstrução de vias aéreas ou respiração
inadequada, ele é classificado com a cor:
a) Laranja e o tempo de espera dez minutos.
b) Vermelha e o tempo de espera imediato.
c) Amarelo e o tempo de espera de 60 minutos.
d) Verde e o tempo de espera de 30 minutos.
e) Azul e o tempo de espera de 90 minutos.
3. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Uma mulher, de 60 anos, estava caminhando no clube da cidade, e de
repente apresentou uma parada cardiorrespiratória (PCR). Foi iniciada a reanimação cardiopulmonar
(RCP), sendo que a relação compressão-ventilação até a instalação de uma via aérea avançada deverá ser
de:
a) 30:2 com um socorrista e 15:2 com dois socorristas.
b) 30:2 com um ou dois socorristas.
c) 15:2 com um ou dois socorristas.
d) 5:2 com um ou dois socorristas.
e) 3:1 com um socorrista e 5:2 com dois socorristas.
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4. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Na reanimação cardiopulmonar (RCP), em adultos, é correto afirmar
que os socorristas devem:
a) Iniciar as compressões torácicas antes de aplicar ventilações de resgate (C-A-B).
b) Iniciar com 5 ventilações de resgate antes de aplicar as compressões torácicas (A-B-C).
c) Iniciar com soco precordial antes de aplicar as ventilações de resgate.
d) Iniciar com procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”.
e) Em geral, usar a pressão cricóide durante as ventilações.
5. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Foi solicitado um eletrocardiograma (ECG) para um paciente internado
na Unidade de Clínica Médica, que estava apresentando dor torácica. O ritmo cardíaco deste paciente
está representado na figura abaixo, que indica:

a) Extrassístole atrial.
b) Ritmo Sinusal.
c) Taquicardia Ventricular.
d) Fibrilação Ventricular.
e) Bloqueio Atrioventricular total ou de terceiro grau.
6. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O_____ é usado para restabelecer o fluxo sanguíneo dos pacientes
com acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. O tempo de administração do medicamento deve ser
realizado com até___de evolução da doença. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a) Vitamina K; 8 horas.
b) Ácido Acetilsalicílico (AAS); 6 horas.
c) Vitamina C; 2 horas.
d) Tratamento com rtPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinado); 3 horas.
e) Noradrenalina; 1 hora.
7. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015/Atualizada) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma patologia
que representa um dos maiores problemas em saúde pública no Brasil e no mundo. Considerando a HAS,
leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Tem participação em complicações como na doença cerebrovascular, na doença arterial coronária
(DAC), na insuficiência cardíaca (IC), na insuficiência renal crônica (IRC), na retinopatia hipertensiva e na
insuficiência vascular periférica.
II. A classificação da pressão arterial medida no consultório (para > 18 anos), de acordo com a 8ª Diretriz
de Hipertensão Arterial (2020), é considerada normal quando a pressão sistólica estiver entre 140-159
mmHg e/ou a pressão diastólica 90-99 mmHg.
III. A principal causa de morte em todas as regiões do país é o acidente vascular encefálico (AVE), sendo
as mulheres acometidas em maior proporção.
IV. Urgências hipertensivas são situações em que ocorre lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de
morte, que necessitam de redução imediata da pressão arterial. Tais situações devem ser tratadas
preferencialmente com agentes anti-hipertensivos parenterais em unidades de urgência.
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Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a frase IV está correta.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases II e IV estão corretas.
d) Apenas as frases I e III estão corretas.
e) Apenas as frases I e II estão corretas.
8. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Considerando algumas regras básicas para a prevenção de
complicações hiperglicêmicas e que devem sempre ser orientadas ao paciente e à família, leia as frases
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O paciente deve deixar de usar insulina nos dias de doença (resfriado, diarreia e vômitos), pois com a
redução da alimentação, reduz a necessidade de insulina.
II. O paciente deve ter uma rotina de monitoramento da glicemia capilar e cumpri-la.
III. O paciente deve beber um copo de água de hora em hora.
IV. De acordo com o resultado da glicemia/cetonúria serão necessárias doses extras de insulina regular,
seguindo o esquema preconizado pelo médico.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a frase II está correta.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases II e IV estão corretas.
d) Apenas as frases I e II estão corretas.
e) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
9. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Um profissional de enfermagem preparou o soro fisiológico com
eletrólitos, conforme prescrição médica. Foi até o quarto do paciente, instalou um acesso venoso e
conectou o equipo de soro no paciente, antes de infundir o medicamento, observou que não era o
paciente correto, detectando o problema antes de administrar o medicamento no paciente. Nesse caso,
houve um (a):
a) Circunstância não notificável.
d) Near Miss.
b) Evento Adverso.
e) Incidente sem dano.
c) Circunstância notificável.
10. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Uma adequada avaliação da dor necessita de uma adequada
investigação clínica. As avaliações de dor aguda e crônica apresentam diferenças, que implicam em
maneiras diferentes de abordagem. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo,
e a seguir assinale a alternativa correta.
(1) Dor aguda
(2) Dor crônica
( ) Possui função de alerta.
( ) A dor persiste com o tempo, podendo durar anos ou meses, a dor transforma-se na própria doença,
e gera incapacidades.
( ) Pode produzir alterações neurovegetativas e humorais.
( ) Não possui intenção de cura.
a) 2, 2, 1, 1.

b) 1, 2, 2, 2.

c) 1, 2, 1, 2.

d) 2, 1, 2, 1.
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11. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências, leia as afirmativas abaixo
e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar
de Enfermagem, exceto pela Parteira.
II. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem.
III. É permitido o exercício da enfermagem em todo o território do Brasil e nos países da América Latina,
observadas as disposições desta lei.
IV. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o
exercício.
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
12. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem. É exemplo
de atividade privativa a:
a) Prevenção e controle da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
b) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
c) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde e chefia de
serviço e de unidade de enfermagem.
d) Prevenção e controle de danos que possam ser causados a clientela durante a assistência de
enfermagem.
e) Assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera.
13. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado
e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem. Assinale a alternativa que contemple a definição da fase “Histórico de Enfermagem”.
a) Realização das ações ou intervenções.
b) Processo de tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com
mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo
saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se
objetiva alcançar os resultados esperados.
c) Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que
serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do
processo saúde e doença.
d) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas,
que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
e) Processo deliberado, aleatório e intermitente de verificação de mudanças nas respostas da pessoa,
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.
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14. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Um paciente estava recebendo medicamento por cateter central de
inserção periférica (PICC), que havia sido instalado pelo enfermeiro do plantão diurno. Houve perda do
cateter durante o plantão noturno, e o técnico de enfermagem que era experiente e trabalhava no
hospital há quase 15 anos, resolveu reintroduzir o cateter para dar continuidade à administração dos
medicamentos prescritos. Entretanto, houve intercorrência durante a passagem do cateter e o paciente
apresentou parada cardiorrespiratória, evoluindo para óbito. Após averiguação dos fatos, e considerando
os aspectos éticos, o técnico de enfermagem:
a) Cometeu uma imprudência.
b) Cometeu uma negligência.
c) Cometeu uma imperícia.
d) Tem habilitação para realizar o procedimento, entretanto, o PICC é um procedimento de risco e pode
apresentar intercorrências com qualquer profissional.
e) Não cometeu infração ética, pois demonstrou responsabilidade e preocupação com paciente.
15. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) De acordo com a Bioética, o princípio da (o) _____é fazer o bem. Está
relacionado a utilização de todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente,
considerando, na tomada de decisão, a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do
procedimento a realizar.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Beneficência.
b) Maleficência.
c) Respeito.
d) Autonomia.
e) Confiança.
16. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Considerando as competências dos órgãos e entidades públicos, na
área da saúde, para implementação da política nacional do idoso, leia as afirmativas abaixo e a seguir
assinale a alternativa correta.
I. Adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos
gestores do Ministério Público.
II. Garantir ao idoso a assistência à saúde exclusivamente nos níveis de promoção e prevenção de
atendimento do Sistema Único de Saúde.
III. Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais.
IV. Elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
17. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) À curva ABC é um sistema adotado para controle dos materiais
utilizados nos serviços de saúde. Os materiais que compreendem os de maior custo são pertencentes a:
a) Classe Y.
b) Classe B.
c) Classe C.
d) Classe Z.
e) Classe A.
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18. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O Processo de trabalho é o canal através do qual os trabalhadores
expressam e buscam concretizar seus desejos, vontades e possibilidades, mediante o significado do
trabalho constituído em sua vida. Considerando o processo de trabalho em enfermagem, correlacione as
colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.
(A) Homem/Agente
( ) Trabalho em enfermagem, produção de cuidado.
(B) Matéria prima / Objeto
( ) Enfermeiro ( trabalhador em saúde).
(C) Instrumentos de trabalho/ Meios
( ) Usuário.
(D) Produto/ Finalidade
( ) Tecnologia leve/ Dura e leve-dura.
a) D,C,B,A.
b) A,B,C,D.
c) C,A,D,B.
d) C,D,A,B.
e) D,A,B,C.
19. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) De acordo com a Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que
institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
( ) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a
melhoria da qualidade nos serviços de saúde.
( ) A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a
sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações
do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
( ) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares,
incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Estão excluídos do escopo desta Resolução os
consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar.
( ) A notificação dos eventos adversos com ou sem óbitos deve ser realizada pelo Núcleo de Segurança
do Paciente até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido, por meio das ferramentas eletrônicas
disponibilizadas pela Anvisa.
a) V, V, V, F.
b) V, F, F, V.
c) F, V, F, F.
d) V, V, V, V.
e) V, V, F, V.
20. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Em geral a hanseníase manifesta-se por meio de lesões de pele com
diminuição ou ausência de sensibilidade ou lesões dormentes, em decorrência do acometimento dos
ramos periféricos cutâneos. As lesões mais comuns são:______ (alteração na cor da pele, sem
relevo),_____ (lesão sólida, com elevação superficial e circunscrita), ______(alteração na espessura da
pele, de forma difusa),_____ (lesão sólida, elevada - caroços externos) e ______(lesão sólida, mais
palpável que visível - caroços internos). Assinale a alternativa que complete correta e respectivamente as
lacunas.
a) Hipercromia; Pápulas; Goma; Vegetação; Tumor.
b) Manchas escuras; Eritema; Vesículas; Nódulos; Tubérculos.
c) Eritema; Ceratose; Úlcera; Bolhas; Nódulos.
d) Acromia; Infiltrações; Púrpura; Placa; Millium.
e) Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas; Pápulas; Infiltrações; Tubérculos; Nódulos.
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21. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Um paciente, sexo masculino, 45 anos, foi internado na Unidade de
Moléstias Infecciosas com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar. O Enfermeiro da unidade orientou a
equipe de enfermagem para durante os cuidados prestados ao paciente a adoção de:
a) Precauções para transmissão de contato.
b) Precauções para transmissão de gotículas.
c) Precauções para transmissão de aerossóis.
d) Precauções-padrão exclusivamente para os procedimentos invasivos e de higiene.
e) Isolamento reverso.
22. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Considerando as terminologias cirúrgicas, correlacione as colunas
abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.
(1) Nefrostomia
(2) Exérese
(3) Paracentese
(4) Nefrectomia
(5) Nefropexia

( ) Remoção de um rim
( ) Punção de uma cavidade natural cheia de liquido
com agulha ou trocater para aspiração de tal
conteúdo.
( ) Extirpação total ou parcial de um segmento
corpóreo; retirada de um tecido, órgão, tumor ou
cisto.
( ) Elevação e fixação do rim à cavidade abdominal
( ) Abertura da pelve renal e colocação de sonda
exteriorizada na região lombar para drenagem da
urina.

a) 5, 3, 2, 1, 4.
b) 4, 3, 2, 5, 1.
c) 4, 2, 3, 1, 5.
d) 5, 2, 3, 4, 1.
e) 1, 3, 2, 5, 4.
23. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) O vírus HPV é altamente contagioso, sendo que a principal forma de
transmissão é:
a) A fecal-oral.
b) O contato com as mãos contaminadas.
c) O contato com sangue e secreções por meio de seringas contaminadas compartilhadas.
d) O contato com gotículas.
e) O contato sexual, podendo ocorrer também por transmissão vertical.
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Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019
1. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A enfermagem é comprometida com a
produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta
às necessidades da pessoa, família e coletividade. Sendo assim, existe um Código de Ética que norteia as
atividades. No que se refere apenas aos direitos do exercício profissional de enfermagem, assinale a
alternativa correta.
a) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
b) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a
pessoa, família e coletividade, quanto no exercício da profissão.
c) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade,
autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
d) Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com
pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.
2. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A Lei nº 7.498/1986 dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Em seu conteúdo, são descritas as
atividades privativas que o enfermeiro pode desenvolver. Sobre estas, assinale a alternativa incorreta.
a) Educação visando à melhoria de saúde da população.
b) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas
empresas prestadoras desses serviços.
c) Consulta de enfermagem.
d) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de
enfermagem.
3. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988
- Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
( ) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
( ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.
4. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema
Único de Saúde (SUS) obedece a alguns princípios. No que se refere aos princípios do Sistema Único de
Saúde, assinale a alternativa incorreta.
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
c) Participação da comunidade.
d) Deixar de informar as pessoas assistidas sobre sua saúde.
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5. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, o Sistema
Único de Saúde (SUS) de que trata a Lei nº 8080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: _____ e _____. Assinale a
alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Estado / Município.
b) Conferência de Saúde / Conselho de Saúde.
c) Ouvidoria / Assistência Social.
d) Educação / Município.
6. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Política Nacional da Atenção
Básica, Portaria nº 2.436/2017, ressalta-se a importância da Atenção Básica. Nesse contexto, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à
Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
( ) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com
suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
( ) É permitida a exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcional e outras.
( ) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta Portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde
(UBS).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, V, F.
d) F, F, V, V.
7. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Considere a Portaria nº 1.600/2011 a qual
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema
Único de Saúde (SUS). Quanto à uma diretriz da rede de Atenção às Urgências, assinale a alternativa
correta.
a) Evitar a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em
todos os pontos de atenção.
b) Impedir a participação e controle social dos usuários sobre os serviços, pelo fato de serem leigos e
prejudicarem a rede.
c) Regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso
regulado aos serviços de saúde.
d) Não é necessário o monitoramento e avaliação da qualidade do serviço, pois o serviço não tem como
levantar indicadores para avaliação.
8. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) O Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP) _____, é de suma importância para a que se compreenda os diversos fatores que
influenciam esta segurança. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Portaria nº 529/2013.
b) Lei nº 8.080/1990.
c) Portaria nº 2.436/2017.
d) Lei nº 8.142/1990.
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9. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) 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.
10. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019/Atualizada) Na Portaria de Consolidação nº
4/2017 em seu Anexo 1 do Anexo V possui uma lista nacional de notificação compulsória, a qual foi
atualizada pela Portaria nº 1.061 em 18 de maio de 2020. Sendo assim, analise as doenças compulsórias
descritas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Tuberculose.
b) Mal de Alzheimer.
c) Hanseníase.
d) Doença de Chagas Crônica.
11. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Os Sistemas de Informação em Saúde são
sistemas que instrumentalizam e apoiam a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em todas as esferas,
nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. Diante disto,
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O sistema CNES significa Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
( ) O sistema SIA significa Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
( ) O sistema SIGTAP é um sistema de tabulação apenas para a tabela da Associação Médica Brasileira
(AMB).
( ) O sistema SISMAC é um sistema de controle financeiro de todas as complexidades de ações e serviços
ambulatoriais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, V.
d) F, F, V, V.
12. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A Resolução do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Este
processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes,
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado do profissional de Enfermagem. O processo de
enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Estas
etapas ordenadas são: _____, _____, Planejamento de Enfermagem, _____ e _____. Assinale a alternativa
que preencha correta e respectivamente as lacunas.
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a) Diagnóstico de Enfermagem / Avaliação de Enfermagem / Coleta de dados de Enfermagem/
Implementação.
b) Avaliação de Enfermagem / Coleta de dados de Enfermagem / Implementação / Diagnóstico de
Enfermagem.
c) Coleta de dados de Enfermagem / Diagnóstico de Enfermagem / Implementação / Avaliação de
Enfermagem.
d) Avaliação de Enfermagem / Implementação / Diagnóstico de Enfermagem / Coleta de dados de
Enfermagem.
13. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A função fisiológica do sistema imune é a
defesa contra os micróbios infecciosos. A defesa contra os micróbios é mediada pelas reações iniciais da
_____ e pelas respostas mais tardias da _____. Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) imunidade adquirida / imunidade inata.
b) memória / autolimitação.
c) medula óssea / não reatividade ao próprio.
d) imunidade inata / imunidade adquirida.
14. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019/Atualizada) 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 ao enfermeiro ter
conhecimento sobre o calendário vacinal. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Ao nascer as crianças devem tomar a BCG e a primeira dose de Hepatite B.
( ) Com 2 meses de idade as crianças devem tomar a primeira dose da Pentavalente, a primeira dose com
VIP, a primeira dose de Pneumocócica 10V e a primeira dose de Rotavírus Humano.
( ) Com 3 meses de idade as crianças devem tomar a primeira dose da Meningocócica C e a segunda dose
da Pentavalente.
( ) Com 4 meses de idade as crianças devem tomar a terceira dose da Pentavalente, 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.
15. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) 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 esta informação o enfermeiro quer
determinar a Data Provável de Parto (DPP). Após o cálculo ele conseguiu determinar, então, a data
provável do parto. Sobre esta, assinale a alternativa correta.
a) 10/11/2019.
b) 17/11/2019.
c) 03/11/2019.
d) 26/10/2019.

www.romulopassos.com.br

29

MENTORIA IBFC | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
16. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A escala de escore de APGAR varia de 0 a 10,
sendo que ela é de extrema importância para o recém-nascido ser avaliado no primeiro e no quinto
minuto após o nascimento. Esta escala avalia cinco parâmetros para sua pontuação. Assinale a alternativa
que apresenta um parâmetro incorreto da escala de escore de APGAR.
a) Frequência Cardíaca.
b) Esforço Respirtatório.
c) Dor.
d) Irritabilidade reflexa.
17. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019/Atualizada) Para atingir seus objetivos,
relacionados a promover a melhoria das condições de saúde da população masculina adulta (20 a 59 anos)
do Brasil aos serviços de saúde, a Política Nacional de Saúde do Homem, conforme a Portaria GM/MS nº
3.562, de 12 de dezembro de 2021, é desenvolvida a partir de eixos temáticos. Sobre um eixo e respectivo
objetivo, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Prevenção de Violência e Acidentes: visa a propor e desenvolver ações que chamem atenção para a
grave e contundente relação entre a população masculina com as violências e acidentes, sensibilizando
os profissionais e gestores de saúde, além da população em geral sobre o tema, com o desenvolvimento
de estratégias de prevenção no âmbito dos serviços de saúde.
b) Sexualidade responsável e Planejamento Familiar: busca sensibilizar gestores(as), profissionais de
saúde e a população em geral para reconhecer os homens como sujeitos na promoção da sexualidade
responsável e no planejamento familiar, os envolvendo nas ações voltadas a esse fim e implementando
estratégias para aproximá-los desta temática.
c) Paternidade e Cuidado: objetiva sensibilizar gestores(as), profissionais de saúde e a população em geral
sobre os benefícios do envolvimento ativo dos homens em todas as fases da gestação e nas ações de
cuidado com seus(uas) filhos(as), destacando como esta participação pode promover saúde, bem-estar e
fortalecimento de vínculos saudáveis entre crianças, homens e suas(eus) parceiras(os).
d) Doenças prevalentes na população masculina: objetiva proporcionar um mês para a realização de seus
exames.
e) Acesso e Acolhimento: objetiva reorganizar as ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na
qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os
serviços reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de cuidados e acesso à saúde.
18. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Em 2019, comemoram-se os 16 anos do
Estatuto do Idoso, o qual destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos. No Estatuto foram assegurados direitos às pessoas idosas na saúde. A
respeito destes direitos, assinale a alternativa incorreta.
a) A desnecessidade de acompanhante em caso de internação ou observação em hospital.
b) Direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por
ação ou omissão da sociedade, do Estado, da família, de seu curador ou de entidades de atendimento.
c) Atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindolhe o aceso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
d) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos devem ser objeto de
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como
devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial;
Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso.
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19. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) O gerenciamento dos resíduos dos serviços
de saúde é de suma importância, pois constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão,
planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo
de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, uma encaminhamento seguro,
de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos
naturais e do meio ambiente. Porém para que este gerenciamento ocorra de uma forma correta, um dos
itens importantes será saber classificar os resíduos. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem
apresentar risco de infecção.
( ) Grupo B: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
( ) Grupo D: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.
( ) Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, borcas, limas endodônticas e outros similares.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, F, V, V.
20. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A tuberculose e a hanseníase são duas
doenças crônicas infectocontagiosas que possuem um estigma cultural. Os agentes etiológicos destas
doenças são respectivamente _____ e _____. Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) Mycobacterium leprae / Mycobacterium tuberculosis.
b) Condiloma acuminado / Mycobacterium leprae.
c) Mycobacterium tuberculosis / Condiloma acuminado.
d) Mycobacterium tuberculosis / Mycobacterium leprae.
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019
1. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) De acordo com a Resolução COFEN nº 0564/2017 do Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem, dentre os direitos dos profissionais de enfermagem, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) 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.
( ) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde
do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de
enfermagem.
( ) 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.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V
c) F, F, V
b) V, V, F
d) V, V, V
2. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) De acordo com a Resolução COFEN Nº 0564/2017 do Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem no art. 46, assinale a alternativa que preencha as lacunas correta
e respectivamente.
Art. 46 . _____ a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem _____ e número de
registro do profissional prescritor, exceto em situação de _____.
a) Recusar-se / assinatura / urgência e emergência
b) Aceitar / assinatura / urgência e emergência
c) Aceitar / informação / urgência e ambulatório
d) Recusar-se / identificação / ambulatório e emergência
3. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Na descrição contida na Constituição Federal, Seção II, Da
Saúde no Art. 198. “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes”.
Considere o disposto na legislação supracitada, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
( ) Atendimento fragmentado, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
( ) Participação da comunidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V
c) F, F, V
b) V, V, F
d) V, F, V
4. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Considere o disposto na Constituição Federal de 1988, Seção
II, Da Saúde, Art 196 ao 200, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
( ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.
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( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde
no país, salvo nos casos previstos em lei.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F
b) F, F, V
c) V, V, V
d) V, F, F
5. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Sobre os protocolos de segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos da Programa Nacional da Segurança do Paciente, considere o excerto
abaixo.
Instituir a prática de _____ checagem por dois profissionais, para os cálculos de diluição e administração
de medicamentos potencialmente _____ ou medicamentos de _____.
(Brasil. Portaria nº 529, de 1 de Abril de 2013 - institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente -PNSP).
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) dupla / perigosos / alta vigilância
b) simples / perigosos / alta vigilância
c) simples / letais / baixa vigilância
d) dupla / letais / média vigilância
6. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B,
sendo muito importante na gestação. Sobre a principal função do ácido fólico, segundo o Manual de Saúde
das mulheres (DF, 2016), assinale a alternativa correta.
a) Prevenção de defeitos do tubo neural e alterações na divisão célula
b) Manutenção esquelética
c) Prevenção de anemia e nascimento pré-termo
d) Estimula melhor a absorção do ferro e reduz o risco de anemia materna
7. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) No contexto do aleitamento materno, é importante orientar
as mães sobre as características do leite materno, onde o mesmo é semelhante para todas as mulheres
que amamentam, exceto as mulheres que apresentem desnutrição grave, pois podem ter o seu leite
afetado em sua qualidade e quantidade. Nos primeiros dias, esse leite é chamado de colostro e contém
mais proteínas e menos gordura, entretanto, do sétimo ao décimo dia após o parto, o leite materno possui
outra denominação. Sobre esta, assinale a alternativa correta.
a) Leite fraco
b) Leite maduro
c) Leite viscoso
d) Leite forte
8. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) O Programa Hiperdia atende pacientes na rede ambulatorial
do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação as funcionalidades do programa Hiperdia, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Cadastra e acompanha a situação dos portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus em
todo o país.
( ) Gera informações fundamentais para os gerentes locais, gestores das secretarias e Ministério da
Saúde.
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( ) Disponibiliza informações de acesso público com exceção da identificação do portador.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, F
b) V, F, V
c) V, V, V
d) V, F, F
9. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Segundo o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de
Imunizações (BRASILIA, 2017) existem dois tipos de cargas principais transportadas, as refrigeradas (+2°C
a +8°C) e as congeladas. Com relação ao intervalo de temperatura no transporte de cargas congeladas,
assinale a alternativa correta.
a) (+2°C a 0°C)
b) (-4°C a -2°C)
c) (-10°C a -4°C)
d) (-25°C a -15°C)
10. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Segundo o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de
Imunizações (BRASILIA, 2017), na organização das caixas térmicas de uso diário, na sala de imunização,
recomendasse o uso de caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima. Sobre a capacidade mínima
recomendada, assinale a alternativa correta.
a) 12 litros
b) 8 litros
c) 6 litros
d) 7 litros
11. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) A vacina pentavalente, é uma vacina combinada. De acordo
com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde-Secretaria de
Vigilância em Saúde / Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (Brasília/DF, 2014) a vacina
pentavalente é destinada a proteger ativamente as pessoas contra múltiplas doenças. A esse respeito,
assinale a alternativa correta.
a) Diarreia por rotavírus
b) Formas graves de tuberculose
c) Poliomielite (paralisia infantil)
d) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae Tipo B
12. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Em estudos realizados, observou-se que as crianças que
receberam paracetamol profilático apresentaram uma redução nos títulos de anticorpos das vacinas
administradas. Nestes casos, não há necessidade de revacinação, pois os títulos, embora sejam menores
em comparação ao grupo de crianças que não receberam antitérmico profilático estavam em níveis
protetores. Considerando-se essa situação, recomenda-se a utilização de antitérmico profilático apenas
para as crianças com história pessoal e familiar de convulsão e para aquelas que tenham apresentado
febre maior do que 39,5ºC ou choro incontrolável após dose anterior de vacina tríplice bacteriana (penta
ou DTP ou DTPa). Nessas situações, recomenda-se a utilização de antitérmico em um momento específico.
Sobre este, assinale a alternativa correta.
a) Antes da vacinação
b) No momento da vacinação e com intervalos regulares nas 24 horas até as 48 horas subsequentes
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c) Somente após a vacinação
d) Somente no momento da vacinação
13. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Segundo dados do Ministério da Saúde contidos no Manual
de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, o risco de transmissão da tuberculose
perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende
a diminuir gradativamente em alguns dias. Sobre o período de diminuição gradativa do risco de
transmissão da tuberculose, assinale a alternativa correta.
a) 5 dias
b) 3 dias
c) 7 dias
d) 15 dias
14. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019/Atualizada) Segundo a Portaria nº 1.061 de 18 de maio de
2020, a respeito das doenças de notificação compulsória, abaixo listada, uma delas deverá ser notificada
imediatamente. Sobre esta, assinale a alternativa correta.
a) Hepatite viral.
b) Hanseníase.
c) Esquistossomose.
d) Febre tifoide.
15. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Na avaliação primária, de acordo com o ATLS, Suporte
Avançado De Vida No Trauma (9ª Edição) é utilizado uma sequência de atendimento que é nomeada de
“ABCDE DO TRAUMA”. Correlacione a letra do Atendimento com a respectiva Ação.
LETRA
AÇÃO
A
( ) estado neurológico
B
( ) ventilação / respiração
C
( ) circulação e controle de hemorragia
D
( ) manter vias aéreas pérvias e estabilizar coluna cervical
E
( ) exposição e controle de ambiente para prevenir hipotermia
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de correlação das letras e ações de cima para
baixo.
a) A,B,C,D,E
b) D,B,C,A,E
c) A,C,B,D,E
d) E,A,C,D,B
16. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) De acordo com o ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma
(9ª Edição) o tamponamento cardíaco é mais comum em traumas penetrantes, mas também pode ocorrer
em contusões torácicas. Com relação aos sinais e sintomas presentes no tamponamento cardíaco, analise
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Bradicardia.
( ) Abafamento de bulhas.
( ) Veias do pescoço dilatadas e ingurgitadas.
( ) Hipotensão que não responde a reposição volêmica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) F, F, F, F
c) V, V, V, V
d) V, V, F, F
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17. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Na reposição volêmica inicial de acordo com ATLS, Suporte
Avançado de Vida no Trauma (9ª Edição) é preconizado o volume considerando ml/kg infundido em
crianças. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
a) 5 ml/kg
b) 10 ml/kg
c) 20 ml/kg
d) 50 ml/kg
18. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019/Atualizada) Segundo a Nota técnica nº 4/2020, o Ministério
da Saúde padronizou o esquema terapêutico para tratar a hanseníase paucibacilar e multibacilar. Acerca
do esquema paucibacilar, assinale a alternativa que apresenta o número correto de cartelas a serem
utilizadas.
a) 2 cartelas.
b) 4 cartelas.
c) 5 cartelas.
d) 6 cartelas.
19. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (Ministério da Saúde, 2015) a sífilis
é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causada por uma
bactéria Gram-Negativa do grupo das espiroquetas, descoberta em 1905. Acerca do agente etiológico da
sífilis, assinale a alternativa correta.
a) T. pallidum
b) C. trachomatis
c) N. gonorrhoeae
d) H. ducreyi
20. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Na lista de verificação de segurança cirúrgica, a cirurgia pode
ser dividida em fases. De acordo com o Protocolo para Cirurgia Segura (Ministério da Saúde/ Anvisa/
Fiocruz, 2013), acerca do número exato de fases, assinale a alternativa correta.
a) 5
b) 7
c) 3
d) 8
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HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016
1. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016/Atualizada) A hipertensão arterial (HA) é uma doença frequente no
adulto e é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de aterosclerose, doença coronariana,
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e para a progressão de doença renal crónica. De acordo
com a 8ª Diretriz Brasileira (2020) sobre a HA em crianças de 1 a 13 anos de idade, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
de cima para baixo.
( ) Há embasamento em estudos bem delineados, de que a pressão arterial deve ser aferida a partir dos
15 meses de vida nas consultas de rotina. Deve-se realizar uma medida aos 15 meses e outra aos 5 anos
de idade.
( ) A classificação da pressão arterial (PA) em crianças de 1 a 13 anos de idade, considera normal a PA
sistólica e diastólica < percentil 90 para idade, sexo e altura.
( ) A classificação da pressão arterial (PA) em crianças de 1 a 13 anos de idade, considera elevada a PA ≥
P90 e < P95 para idade, sexo e altura ou PA 120/80 mmHg, mas < P95 (o que for menor).
( ) A classificação da pressão arterial (PA) em crianças de 1 a 13 anos de idade, considera hipertensão
arterial estágio 1 a PA ≥ P95 para idade, sexo e altura até < P95 + 12 mmHg ou PA entre 130/80 até 139/89
mmHg (o que for menor).
a) V, V, V, V.
b) F, V, V, V.
c) F, F, F, F.
d) V, F, V, F.
e) F, V, F, V.
2. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016/Atualizada) De acordo com a 8ª Diretriz Brasileira de Hipertensão
Arterial (2020) e com o Caderno de Atenção Básica nº 37, sobre o tratamento medicamentoso da
hipertensão arterial (HA), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. Os diuréticos são pelo menos tão eficazes quanto outras opções anti-hipertensivas para prevenir
eventos cardiovasculares em ampla gama de condições, como gravidade de hipertensão, idade, gênero,
raça e presença de comorbidades (eventos clínicos prévios e diabetes mellitus).
II. Indica-se o uso de betabloqueadores como droga de primeira linha no tratamento da HAS.
III. Com a redução de 5 mmHg na pressão diastólica e 10 mmHg na pressão sistólica, com fármacos, se
acompanha a diminuição significativa do risco relativo de desfechos maiores, como de 22% no risco de
desenvolver doença arterial coronariana (DAC), e de 37% no risco de apresentar AVE (acidente vascular
encefálico).
IV. Antes de substituir o anti-hipertensivo que se mostra ineficaz, deve-se garantir o uso de doses
adequadas.
V. A ocorrência de efeitos adversos significativos ou continuada ineficácia não indicam a necessidade de
substituição do medicamento, e sim o uso de doses mais altas.
Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III, IV e V.
c) I, III, IV, apenas.
d) II, IV e V, apenas.
e) I, II, III e IV, apenas.
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3. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Sobre o tratamento medicamentoso do Diabetes Mellitus (DM), analise
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequencia correta de cima para baixo.
( ) Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento do DM tipo 2 não
responsivo a medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que promovem, com controle estrito, redução
na incidência de complicações, têm boa aceitação pelos pacientes, simplicidade de prescrição e levam a
menor aumento de peso em comparação à insulina.
( ) Se a pessoa não alcançar a meta glicêmica em até três meses com as medidas não farmacológicas, o
tratamento preferencial é acrescentar a metformina no plano terapêutico.
( ) A metformina diminui a captação da glicose e sua utilização na musculatura esquelética, aumentando
a resistência à insulina, e aumentando a produção hepática de glicose.
( ) Recomenda-se iniciar metformina em doses baixas (500 mg ou 1/2 comprimido de 850 mg), única ou
duas vezes ao dia, durante ou após as refeições (café da manhã e/ ou jantar) para prevenir sintomas
gastrointestinais.
a) V,V,F,V.
b) V,V,V,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.
e) F,F,V,V.
4. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) O Sistema de Triagem de Manchester (STM) ou Sistema Manchester de
Classificação de Risco (SMCR) foi criado a partir dos estudos do Grupo de Triagem de Manchester (GTM)
fundamentados na necessidade de profissionais de saúde obterem consenso baseado em evidências
científicas para priorização do atendimento dos pacientes. Considerando o STM, quando o paciente é
classificado na cor laranja o tempo máximo de espera recomendado para o atendimento é:
a) 20 minutos.
d) 60 minutos.
b) 10 minutos.
e) 120 minutos.
c) 0 minuto.
5. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Um homem, 54 anos, estava na sala de espera do aeroporto
aguardando o seu voo com alguns amigos. De repente sentiu-se mal e apresentou parada
cardiorrespiratória, sendo socorrido no local. Nesse caso, deve ser realizada a Reanimação
Cardiopulmonar (RCP), iniciada com ___________ e a relação compressão-ventilação até a instalação de
uma via aérea avançada de________ , com um ou dois socorristas. Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente as lacunas.
a) Compressões torácicas; 30:2.
b) Ventilações de Resgate; 15:2.
c) Ventilações de Resgate; 5:2.
d) Compressões torácicas; 3:1.
e) Soco precordial; 25:2.
6. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Considerando os critérios de inclusão para uso do rtPA (ativador do
plasminogênio tecidual recombinado) para Trombólise Endovenosa, em casos de Acidente Vascular
Cerebral, um deles é a possibilidade de se iniciar a infusão do medicamento dentro de:
a) 4,5 horas do início dos sintomas.
b) 3 horas do início dos sintomas.
c) 12 horas do início dos sintomas.
d) 6 horas da chegada do paciente à Unidade de Urgência e Emergência.
e) 8 horas da chegada do paciente à Unidade de Urgência e Emergência.
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7. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) No âmbito da atenção básica, que recebe pacientes com queimaduras
de extensão menor, a limpeza das áreas queimada deve ser realizada com jatos de soro fisiológico 0,9%.
Considerando essa limpeza, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A temperatura da água ou soro deve ser fria ou gelada.
II. Os jatos de soro devem auxiliar na remoção de resíduos aderentes.
III. As bolhas íntegras, quando presentes no primeiro curativo, se o tempo decorrido da queimadura até
o atendimento for menor que uma hora, devem ser aspiradas com agulha fina estéril, mantendo-se
íntegra a epiderme como uma cobertura biológica à derme queimada.
IV. Se o tempo entre a queimadura e o atendimento for maior que uma hora, manter a flictena íntegra.
a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) As frases II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
d) Apenas a frase II está correta.
e) Apenas as frases II e III estão corretas.
8. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) A reação anafilática é situação de absoluta emergência, tendo como
objetivo do tratamento a manutenção da oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A droga de escolha e
que deve ser imediatamente administrada é:
a) Noradrenalina, por via endovenosa.
b) Atropina, por via intramuscular ou subcutânea.
c) Antihistâminico, por via intramuscular.
d) Adrenalina, por via intramuscular ou subcutânea.
e) Dobutamina, por via endovenosa.
9. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Uma mulher foi admitida na Unidade de Emergência com uma forte
dor torácica. Foi realizado o Eletrocardiograma dela, que está representado na figura abaixo. O ritmo
cardíaco apresentado indica:

a) Taquicardia Ventricular.
b) Extrassístole Ventricular.
c) Assistolia.

d) Fibrilação Ventricular.
e) Ritmo Sinusal.

10. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Para o paciente admitido na Unidade de Urgência foi colhido sangue
para gasometria arterial. Os resultados do exame evidenciaram alto pH, baixo PaC0 2 e HC03 dentro dos
valores normais. Esses parâmetros indicam:
a) Acidose mista.
d) Alcalose metabólica.
b) Acidose metabólica.
e) Alcalose respiratória.
c) Acidose respiratória.

www.romulopassos.com.br

39

MENTORIA IBFC | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
11. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) A técnica de amamentação não está adequada quando:
a) A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da mãe e o queixo está tocando-a.
b) A boca está bem aberta.
c) O lábio inferior está virado para fora.
d) Durante a mamada vê-se muito a aréola (tanto a aréola superior quanto a inferior).
e) As bochechas estão arredondadas ou achatadas contra a mama.
12. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Considerando o alojamento conjunto, leia as frases e a seguir assinale
a alternativa correta.
I. Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, a mãe, junto com o RN, deve ir para um local
dentro da maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar.
II. É facultado ao hospital a manter alojamento conjunto em suas instalações.
III. Existência de lei que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante, indicado por ela,
durante o trabalho de parto, parto e pós- parto imediato (até dez dias após o parto).
IV. Para permanência junto com a mãe, o recém-nascido deve apresentar boa vitalidade, capacidade de
sucção e controle térmico, devendo obrigatoriamente ter mais de 3.000g, mais de 37 semanas de
gestação e índice de Apgar maior que nove no quinto minuto.
a) As frases I, III e IV estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) As frases I e III estão corretas.

d) Apenas a frase I está correta.
e) Apenas a frase IV está correta.

13. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Os profissionais da Atenção Básica, por manterem um contato mais
próximo com as comunidades nas quais trabalham, especialmente com as crianças e suas famílias, têm
oportunidades únicas durante as visitas domiciliares para realizar ações educativas de como evitar e
prevenir acidentes. Sobre cuidados para garantir a segurança das crianças, a fim de evitar acidentes, leia
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. Para crianças de 0 a 6 meses, deve-se proteger o berço e o cercado com grades baixas com no máximo
2cm entre elas. Nunca deixe a criança sozinha em cima de qualquer móvel, nem por um segundo, mas se
não for possível deixe ao menos a criança sob os cuidados de outra criança.
II. Para crianças de 6 meses a 1 ano de idade, O Código de Trânsito Brasileiro determina que a criança
deve ser transportada no bebé-conforto ou no assento infantil conversível para carros e veículos de
trânsito automotivo (uma cadeira especial em forma de concha, levemente inclinada, que deve ser
colocada no banco de trás, voltada para o vidro traseiro, conforme as orientações do fabricante).
III. Para evitar atropelamento em crianças de 1 a 2 anos de idade, deve-se segurar a criança pelo pulso,
impedindo assim que ela se solte e corra em direção à rua. Não permita que a criança brinque em locais
com trânsito de veículos (garagem e rua) e escolha lugares seguros para as crianças brincarem (parques,
ciclovias, praças e outros lugares próprios para o lazer infantil).
IV. Em crianças de 6 a 10 anos, para evitar acidentes, deve-se utilizar corretamente o assento de elevação
até ela completar 6 anos. A partir desta idade, as crianças deverão usar o cinto de segurança de três
pontos no banco de trás. Sentar-se no banco da frente só é permitido pela lei a partir dos 8 anos de idade
e com o uso do cinto de segurança.
Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.

c) I, II e III, apenas.

d) II, III e IV, apenas.
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14. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) A violência é responsável por transformações nos hábitos e
comportamentos sociais, na organização e na arquitetura das cidades. Assinale a alternativa que
contemple a natureza ou forma de violência que ocorre no bullying.
a) Violência autoprovocada.
b) Violência sexual.
c) Violência física.
d) Violência interpessoal.
e) Violência psicológica.
15. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) As diretrizes do acolhimento devem ser adaptadas às emergências
obstétricas e as realidades locais de cada maternidade. Em casos de gestantes com iminência de eclâmpsia
e sangramento vaginal, devem ser classificadas:
a) Cor vermelha (Atendimento imediato).
b) Cor verde (Tempo de espera de 20 minutos).
c) Cor amarela (Tempo de espera de 40 minutos).
d) Cor azul (Tempo de espera de 120 minutos).
e) Cor Laranja (Tempo de espera de 30 minutos).
16. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Considerando a organização e os cuidados com as vacinas, leia as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. A Cadeia de Frio representa o processo logístico (recebimento, armazenamento, distribuição e
transporte) da Rede de Frio.
II. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +0°C e +10°C, sendo ideal +4°C.
III. Deve-se realizar limpeza do equipamento da vacina principalmente na véspera de feriado prolongado
ou ao final da jornada de trabalho.
IV. Os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas sem que haja a necessidade de diferencia-los
por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do
equipamento.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) II e IV, apenas.
17. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) A vacina hepatite B (recombinante) é apresentada sob a forma líquida
em frasco unidose ou multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos. Sobre esse assunto,
analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta
a sequencia correta de cima para baixo.
( ) A vacina contém o antígeno recombinante de superfície (HBsAg), que é purificado por vários métodos
físicoquímicos e adsorvido por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante.
( ) A vacina previne a infecção pelo vírus das hepatites A e B.
( )A vacina é indicada para recém-nascidos, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas,
preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de
saúde, até 30 dias de vida.
( ) A vacina é contraindicada para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional.
a) V,V,V,F.
b) V,V,V,V.
c) F,V,V,V.
d) F,F,F,V.
e) V,F,V,F.
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18. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) A vacina adsorvida Difteria, Tétano e Pertussis (DTP) está indicada
para os reforços do esquema básico de vacinação. O primeiro reforço deve ser administrado aos
___________ e, o segundo, aos____________.
Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas.
a) 15 meses; 4 anos de idade.
b) 9 meses; 5 anos de idade.
c) 18 meses; 6 anos de idade.
d) 12 meses; 7 anos de idade.
e) 24 meses; 5 anos de idade
19. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a vacina da Hepatite A, assinale a alternativa correta.
a) O Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças de 24 a 36 meses de idade.
b) A vacina não pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário de
vacinação do Ministério da Saúde.
c) O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 ml e a via é a intramuscular.
d) A composição da vacina contem vírus da hepatite A, tem como adjuvante antibióticos e não contem
hidróxido de alumínio.
e) A vacina hepatite A é apresentada sob a forma líquida em frascos multidoses.
20. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) O pós-parto pode ser considerado um período de risco psiquiátrico
elevado na vida da mulher. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O blues pós-parto é um quadro que se inicia nos primeiros dias após o nascimento e que apresenta
remissão espontânea.
II. A etiologia do blues pós-parto é multifatorial, sendo influenciada pelos aspectos biológicos, sociais e
psicológicos.
III. A depressão pós-parto pode prejudicar a estimulação adequada o bebê pela mãe, acarretar
desnutrição da criança, maus-tratos ou até infanticídio.
IV. A disforia puerperal tende a facilitar o desenvolvimento de problemas cognitivos, comportamentais e
sociais durante fases mais tardias da vida da criança.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
e) I, II e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
21. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Considerando os decúbitos e posições do paciente, a figura abaixo
indica:

a) Posição de Trendelemburg.
b) Posição de Fowler.

c) Posição Supina.
d) Posição de Prona.

e) Posição de Sims.
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22. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) O tipo de cobertura indicado para feridas limpas, pouco exsudativas
e prevenção de ulcera por pressão (UPP) e que não deve ser utilizado como curativo secundário é
chamado de:
a) Carvão Ativado.
b) Hidrocolóide.
c) Hidrogel.
d) Filme transparente.
e) Sulfadiazina de prata a 1%.
23. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Paciente TRF, 65 anos, foi internado na Unidade Hospitalar com
diagnóstico de Doença Meningocócica. Para entrar no quarto, a equipe de saúde deve adotar precauções.
a) Para Isolamento Rigoroso.
b) Para transmissão de Aerossóis.
c) Para transmissão de Contato.
d) Padrão apenas.
e) Para transmissão de Gotículas.
24. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado
e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem (Resolução COFEN n° 358/2009). O processo deliberado, sistemático e contínuo de
verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento
do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o
resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo
de Enfermagem recebe a denominação de _________________ .
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) Contextualização.
b) Diagnóstico de Enfermagem.
c) Planejamento de Enfermagem.
d) Implementação.
e) Avaliação de Enfermagem.
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HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016
1. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) O Decreto número 94.406/87 dispõe sobre o exercício da
Enfermagem. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho
de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar
de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de
Enfermagem da respectiva região.
( ) As instituições e serviços de saúde incluirão parcialmente a atividade de Enfermagem no seu
planejamento.
( ) A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa de Enfermagem, devendo
ser aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Nacional antes de colocado em prática.
a) V, F, F.

b) V, V, V.

c) F, V, V

d) F, V, F.

e) V, V, F.

2. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre o Código de Ética de Enfermagem, leia as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta.
I. Para graduar a penalidade e respectiva imposição consideram-se a maior ou menor gravidade da
infração.
II. Para graduar a penalidade e respectiva imposição consideram-se as circunstâncias agravantes e
atenuantes da infração.
III. São consideradas circunstâncias atenuantes quando o infrator realiza atos sob coação e/ou
intimidação.
IV. São consideradas circunstâncias agravantes quando o infrator tem bons antecedentes criminais.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
b) I e II, apenas.
e) II e III apenas.
c) I, II e III, apenas.
3. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) número
358/2009, descreve que a fase da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) denominada
_________________ é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença,
para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de
verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. Assinale
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Histórico de Enfermagem.
b) Prognóstico de Enfermagem.
c) Avaliação de Enfermagem.
d) Prescrição de Enfermagem.
e) Evolução de Enfermagem.
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4. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a conservação da insulina, segundo a Sociedade Brasileira de
Diabetes, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Os fabricantes recomendam guardar a caneta recarregável em geladeira.
II. O frasco lacrado de insulina deve ser conservado sob refrigeração, entre 2ºC e 8ºC.
III. O frasco de insulina em uso poderá ser conservado em temperatura ambiente de no máximo 30ºC.
a) I, II e III são corretas.
b) Apenas II é correta.
c) Apenas II e III são corretas.

d) I, II e III são incorretas.
e) Apenas I é correta.

5. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a verificação da pressão arterial, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) De acordo com a média de dois valores pressóricos obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser
novamente verificada a cada dez anos, se PA menor que 120/80 mmHg.
( ) De acordo com a média de dois valores pressóricos obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser
novamente verificada a cada dois anos, se PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg nas pessoas sem outros
fatores de risco para doença cardiovascular (DCV).
( ) De acordo com a média de dois valores pressóricos obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser
novamente verificada em mais dois momentos em um intervalo de 1 – 2 semanas, se PA maior ou igual a
140/90 mmHg ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença de outros fatores de risco para doença
cardiovascular (DCV).
a) V, F, V.

b) V, V, V.

c) F, V, V.

d) V, V, F.

e) F, F, V.

6. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) 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.
7. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre os fatores relacionados à gestação múltipla, leia as afirmativas
a seguir e assinale a alternativa correta.
I. Maior idade materna (entre os 15 e os 35 anos, há um aumento de mais de quatro vezes).
II. Raça Negra.
III. Nuliparidade.
IV. História Familiar pelo lado paterno.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
d) II e III, apenas
b) I e II, apenas
e) I, III e IV, apenas
c) II apenas
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8. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre o rastreamento para criptorquidia, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
de cima para baixo.
( ) A migração espontânea dos testículos ocorre geralmente nos primeiros 12 meses de vida.
( ) Se os testículos não forem palpáveis na primeira consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser
realizado nas visitas rotineiras de puericultura.
( ) Se aos 15 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, será necessário
encaminhar a criança à cirurgia pediátrica.
a) V, F, V.

b) V, V, V.

c) F, F, V.

d) F, V, F.

e) V, V, F.

9. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no Brasil,
mantém-se elevada a prevalência de anemia. Sobre os fatores que facilitam ou prejudicam a absorção do
ferro, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O ácido ascórbico facilita a absorção do ferro.
II. Os ácidos orgânicos presentes na casca do feijão, nos cerais crus e nos farelos prejudicam a absorção
do ferro.
III. O cálcio prejudica a absorção do ferro.
IV. Os polifenóis facilitam a absorção do ferro.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
e) I e III, apenas.
c) I apenas.
10. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Assinale a alternativa que contemple a caracterização de
gastrosplastia, segundo a classificação de feridas e quanto ao conteúdo microbiano.
a) Contaminada.
c) Infectada.
e) Asséptica.
b) Potencialmente contaminada. d) Limpa.
11. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) A traqueostomia é um procedimento cirúrgico realizado em situação
de emergência ou programado, que consiste em uma abertura na traqueia para colocação de uma cânula
que ajuda na passagem do ar. Sobre os cuidados específicos de enfermagem no pósoperatório, assinale a
alternativa correta.
a) Nunca desinsuflar o balonete das cânulas descartáveis.
b) Manter o ambiente limpo e seco, ou seja, não umidificar o local.
c) Colocar o paciente em posição de trendelemburg reversa para facilitar a ventilação, minimizar a
ocorrência de edema no local da cirurgia.
d) Monitorar a frequência respiratória e a traqueostomia para detectar sangramentos que possam
dificultar a respiração.
e) A cânula metálica interna deve ser trocada ou limpa ao menos uma vez por semana.
12. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) O tratamento da catarata é unicamente cirúrgico e está indicado
quando o paciente passa a ter limitações para realizar suas atividades habituais, comprometendo sua
qualidade de vida. Sobre os cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
de cima para baixo.
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(
(
(
(

) Utilizar os colírios prescritos pelo cirurgião após a retirada do curativo.
) Evitar o contato direto com a água, realizando a higiene conforme recomendado pelo cirurgião.
) Minimizar a exposição do olho operado a ambientes poluídos, poeiras e vapores.
) Não há necessidade de reduzir as atividades físicas e tarefas domésticas.

a) V, V, V, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) V, V, V, V.

e) V, F, V, V.

13. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a limpeza da sala de vacinação, assinale a alternativa correta.
a) A limpeza concorrente é completa e inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e
externas da sala e dos equipamentos.
b) A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser realizada pelo menos duas vezes por semana.
c) O produto usado para a desinfecção da sala de vacinação é, de preferência, o hipoclorito a 1%.
d) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 2 meses, contemplando a limpeza de
piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar.
e) Antes de iniciar a limpeza da sala de vacinação, devese varrer o chão, para retirada de sujeiras
existentes.
14. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Assinale a alternativa que contemple um exemplo para adiamento
da vacinação.
a) Usuário que necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados.
b) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a exemplo da reação local (dor,
vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção).
c) Doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente.
d) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.
e) Doença aguda benigna sem febre.
15. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre imunidade especifica e inespecífica, assinale a alternativa
correta.
a) O único componente da imunidade inespecífica é a pele e as mucosas.
b) A imunidade inespecífica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno.
c) A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios.
d) A imunidade inespecífica tem período de latência.
e) A imunidade inespecífica é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão
presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente, a
infecção.
16. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Segundo a classificação operacional de casos de Hanseníase, assinale
a alternativa correta.
a) A baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independente do número de lesões.
b) Hanseníase Paucibacilar (PB) são casos com mais de cinco lesões de pele.
c) Hanseníase Multibacilar (MB) são casos com até cinco lesões de pele.
d) A baciloscopia de pele (esfregaço dérmico) não pode ser utilizada como exame complementar para a
classificação dos casos em Paucibacilar ou Multibacilar.
e) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico de hanseníase.
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17. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a Prova Tuberculínica, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Pessoa reatora ao teste isoladamente é um indicativo tão somente da presença de infecção, não sendo
suficiente para o diagnóstico da doença tuberculose.
( ) A leitura da prova tuberculínica é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua
milimetrada o maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável.
( ) Um resultado de 0 a 4 mm, é considerado não reator, ou seja, o indivíduo não foi infectado pelo M.
tuberculosis ou apresenta hipersensibilidade reduzida.
( ) Um resultado de 10 mm ou mais, é considerado reator forte, ou seja, indivíduo infectado pelo M.
tuberculosis, que pode estar ou não doente, e indivíduos vacinados com BCG nos últimos dois anos.
a) V, V, F, F.

b) F, V, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, V, V, V.

e) F, F, V, V.

18. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016/Atualizada) De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde (2021)
sobre a Sífilis, assinale a alternativa correta.
a) A Sífilis Adquirida não é uma doença de notificação compulsória.
b) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação compulsória com periodicidade de notificação semanal.
c) A Sífilis em gestante é uma doença de notificação compulsória imediata (com periodicidade de
notificação menor que 24 horas).
d) O tratamento da Sífilis recente é realizado com Penicilina G benzatina, 1,2 milhão UI, IM, em cada
glúteo, por 3 semanas (dose total de 7,2 milhões UI).
e) O tratamento da Sífilis tardia (latente e terciária) é realizado com Penicilina G benzatina, 2,4 milhões
UI, IM, dose única (sendo 1,2 milhão de UI em cada glúteo).
19. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) A sondagem vesical consiste na introdução de um cateter estéril
através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina. Sobre as finalidades da sondagem vesical,
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta de cima para baixo.
( ) Esvaziar a bexiga dos pacientes com poliúria.
( ) Controlar volume urinário.
( ) Preparar para as cirurgias, principalmente as abdominais.
( ) Promover drenagem urinária dos pacientes com incontinência urinária.
a) F, V, V, V.

b) V, V, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, V, F.

e) V, V, F, F.

20. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Para um paciente internado em uma enfermaria de clínica médica,
consta na prescrição: 2 litros de KMnO4 a 1:40.000, a partir de comprimidos de KMnO 4 de 50mg. Precisase de ________ de KMnO4, que corresponde a _____________ de 50mg para preparar 2 litros na
concentração de 1:40.000. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) 0,30g ou 300mg; 6 comprimidos.
b) 0,10g ou 100mg; 2 comprimidos.
c) 0,20g ou 200mg; 4 comprimidos.
d) 0,025g ou 25mg; ½ comprimido.
e) 0,05g ou 50mg; 1 comprimido.
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Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019
1. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O processo de Enfermagem pode ser dividido em
cinco etapas. Quanto as cinco etapas respectivamente, assinale a alternativa correta.
a) Histórico / Diagnóstico / Planejamento / Implementação / Evolução.
b) Histórico/ Anotação / Planejamento/ Implementação / Evolução.
c) Diagnóstico / Histórico / Anamnese / Evolução / Implementação.
d) Implementação / Evolução / Planejamento / Histórico / Exame físico.
2. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) No Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, no artigo 108 que trata das penalidades, a multa faz parte deste artigo. Sobre o valor da
multa que pode ser aplicada ao profissional, descrita neste artigo, assinale a alternativa correta.
a) de 20 a 50 vezes o valor da anuidade da categoria do infrator em vigência no ato do pagamento.
b) de 10 a 100 vezes o valor da anuidade da categoria do infrator em vigência no ato do pagamento.
c) de 100 a 200 vezes o valor da anuidade da categoria do infrator em vigência no ato do pagamento.
d) de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria do infrator em vigência no ato do pagamento.
3. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O SUS foi instituído pela Constituição Federal de
_____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) 1986.
b) 1990.
c) 1988.
d) 1987.
4. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) De acordo com a Lei 8080/1990 estão incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) suas execuções específicas. Sobre isto, assinale a
alternativa incorreta.
a) regular benefícios sociais.
b) vigilância epidemiológica.
c) saúde do trabalhador.
d) saneamento básico.
5. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A humanização é vista não como programa, mas
como política pública que atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. A
respeito dos objetivos da humanização no SUS, assinale a alternativa correta.
a) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e
usuário, construindo um sentido positivo de humanização destinado a trabalhadores que atuam apenas
na recepção dos pacientes.
b) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de
sujeitos.
c) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presentes
não necessariamente incluindo a gestão, pois esta não está diariamente envolvida nas ações.
d) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS através de ações destinadas,
especificamente a trabalhadores da saúde e usuários que participam das reuniões do Conselho Municipal
de Saúde.
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6. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O acolhimento como postura e prática nas ações de
atenção e gestão nas unidades de saúde, a partir da análise dos processos de trabalho, favorece a
construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes e os serviços. Em relação ao
acolhimento nos serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de aproximação, um “estar com” e
“perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão.
II. Implica o compromisso individual em detrimento do coletivo.
III. Refere-se ao compromisso com o reconhecimento do outro não considerando, as suas diferenças.
IV. Contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria
humanidade.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
7. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Um dos fatores mais importantes na ação educativa
em saúde é o envolvimento de várias pessoas para a solução de diversos problemas. Sobre a educação
em saúde, assinale a alternativa correta.
a) O que motiva a participação, o ponto de partida, é a discussão coletiva dos problemas.
b) O mapa do território pouco influencia no diagnóstico dos problemas na comunidade.
c) Não é preciso de pessoas com experiência em diversas áreas do conhecimento para atuar em espaços
de produção de saúde.
d) Não é preciso sensibilizar pessoas para mudar as práticas em saúde.
8. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Dentre as ações de educação em saúde voltadas
para a promoção da saúde, o Gerente de Enfermagem poderá planejar atividades divididas em eixos de
ações específicas. Sobre as ações específicas de promoção da saúde no âmbito do SUS, assinale a
alternativa incorreta.
a) Ações em prol da cobertura vacinal.
b) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
c) Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.
d) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
9. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O rastreamento da diabetes gestacional é realizado
entre a _____ e _____ semanas de gravidez. (BRASIL, 2018)
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) 20 / 24 semanas. b) 22 / 30 semanas.
c) 24 / 28 semanas. d) 22 / 26 semanas.
10. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) No rastreamento de diabetes há um valor ideal
para glicemia capilar em jejum. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
a) < 80 mg/dl.
b) < 100 mg/dl.
c) < 200 mg/dl.
d) < 150 mg/dl.
11. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/IBFC/2019/Atualizada) De acordo com a 8ª Diretriz
Brasileira de Hipertensão Arterial (2020) “Admite-se como pressão arterial ótima, aquela em que o
indivíduo apresenta o menor risco cardiovascular, PA sistólica _____ mmHg e PA diastólica _____ mmHg.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) > 120/70 mmHg. b) > 130/60 mmHg. c) < 120/80 mmHg. d) > 130/80 mmHg.
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12. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019/Atualizada) Segundo o Informe técnico da 23ª
Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza (2021), a vacina contra essa doença é uma suspensão
composta por diferentes cepas do vírus influenza fragmentados e purificados. Assinale quais as vias de
administração que essa vacina poderá ser aplicada:
a) Intramuscular ou subcutânea profunda.
b) Intraóssea ou intramuscular.
c) Intradérmica ou subcutânea profunda.
d) Endovenosa ou intramuscular.
13. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Para que haja a manutenção das propriedades dos
imunobiológicos, os refrigeradores devem estar em uma temperatura ideal. Sobre qual temperatura deve
estar o termostato para conservação ideal dos imunobiológicos, assinale a alternativa correta.
a) +2ºC
b) –5ºC
c) +6ºC
d) +5ºC
14. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Para cuidar da criança, educar e promover sua
saúde e, seu desenvolvimento integral é importante a parceria entre os pais, a comunidade e os
profissionais de saúde, de assistência social e de educação. Sobre os direitos das crianças, assinale a
alternativa incorreta.
a) receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação.
b) receber suplemento alimentar nos primeiros seis meses de vida, independente do seu quadro de saúde.
c) ser acompanhada em seu crescimento e desenvolvimento.
d) ser acompanhada pelos pais durante a internação em hospitais.
15. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A expressão “processo dinâmico e contínuo,
expresso pelo aumento do tamanho corporal”, refere-se a um indicador de saúde da criança. Assinale a
alternativa correta que denomina este indicador.
a) Crescimento.
c) Acompanhamento.
b) Desenvolvimento.
d) Percentil.
16. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A Hanseníase é uma doença crônica infecto
contagiante. Sobre seu agente etiológico, assinale a alternativa correta.
a) Bacilo de Kock.
c) Trypanossoma cruzy.
b) Mycobacterium Leprae.
d) Clostridium.
17. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A AIDS é a doença causada pela infecção do Vírus
da Imunodeficiência Humana (HIV). Esse vírus ataca o sistema imunológico que é o responsável por
defender o organismo de doenças. Quanto às formas de transmissão do vírus HIV, assinale a alternativa
incorreta.
a) relações sexuais desprotegidas.
b) compartilhamento de seringas contaminadas.
c) transmissão da mãe para filho durante a gravidez.
d) compartilhamento de roupas e utensílios.
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18. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Baseado nas categorias de cirurgias, há aquela que
precisa ser realizada em primeiro lugar. A este respeito, assinale a alternativa correta.
a) Necessária.
b) Eletiva.
c) Urgente.
d) Emergencial.
19. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Com relação a Política Nacional de Segurança do
Paciente, a equipe de Enfermagem vem realizando os “cinco certos” para administração de
medicamentos. Em 2016 foi introduzido mais “dois certos”. Quanto as duas novas prerrogativas, assinale
a alternativa correta.
a) Medicamento certo e via de administração certa.
b) Via de administração certa e razão.
c) Documentação certa e dose certa.
d) Documentação certa e razão.
20. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Na fase pós operatória imediata o foco inclui a
manutenção da(s) _____ do paciente, a avaliação dos efeitos dos agentes _____, a avaliação do paciente
para a(s) _____ e fornecer conforto e alívio da(s) _____.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) vias aéreas/ anestésicos/ complicações / dor.
b) vias aéreas/ orgânicos/ dor / complicações.
c) pressão / anestésicos/ manutenção / dor.
d) pressão / volêmicos / anotações / dor.
21. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O termo cirúrgico ooforectomia está relacionado
com certa estrutura. Sobre esta, assinale a alternativa correta.
a) vesícula.
b) baço.
c) apêndice.
d) ovário.
22. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) “Hemorragia é definida como uma perda _____ de
_____. (DE CIRURGIÕES, Colégio Americano. Comitê de Trauma. ATLS: Suporte Avançado de Vida no Trauma, Manual do curso para alunos.
9º edição, 2012)

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Constante / pressão.
b) Aguda / sangue.
c) Elevada/ líquido.
d) Variável / consciência.
23. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada
pelo batimento cardíaco. O volume sistólico médio em repouso é de aproximadamente____ . Assinale a
alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) 100 ml.
b) 150 ml.
c) 70 ml.
d) 20 ml.
24. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Embora exista uma considerável variação
individual, o volume sanguíneo de um adulto normal corresponde a porcentagem aproximada do seu peso
corporal ideal. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
a) 5%.
b) 11% .
c) 7%.
d) 8%.
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25. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A Escala de Glasglow vai avaliar a resposta ocular,
verbal e motora de um paciente vítima do trauma. Conforme as respostas obtidas, serão designados
valores numéricos. A respeito do valor mínimo representado na escala, assinale a alternativa correta.
a) 3
b) 1
c) 2
d) 0
26. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Em um paciente politraumatizado, que necessita
de uma reposição líquida, há uma solução de primeira escolha, nesse caso. Assinale a alternativa correta.
a) Soro glicosado 5%.
c) Ringer lactato.
b) Soro fisiológico 0,9%.
d) Soro glicofisiológico.
27. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) No procedimento de sondagem uretral existem
algumas contra indicações. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Sangramento no meato uretral.
II. Disúria.
III. Sangue na região escrotal.
IV. Oligúria.
) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
28. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Os pacientes internados e, especialmente os
pacientes em ventilação mecânica, são um grupo de maior risco para pneumonia. Esse risco deve-se
essencialmente a alguns fatores. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. diminuição das defesas do paciente.
II. risco elevado de ter as vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material contaminado.
III. presença de microrganismos pouco agressivos e resistentes aos antimicrobianos no ambiente.
IV. presença de microrganismos nas superfícies próximas, materiais e colonizando o próprio paciente.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
29. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Rinite é a inflamação e/ou disfunção da mucosa de
revestimento nasal, e é caracterizada por alguns sintomas. Quanto aos sintomas da rinite, assinale a
alternativa incorreta.
a) obstrução nasal.
b) rinorréia anterior e posterior.
c) tosse.
d) prurido nasal.
30. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O envelhecimento, antes considerado um
fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. Sobre o processo de envelhecimento,
assinale a alternativa correta.
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a) O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde,
especialmente o aumento da fecundidade e da mortalidade e a queda da esperança de vida.
b) Certas alterações decorrentes do processo de senescência (envelhecimento normal) ficam impossíveis
de ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo.
c) O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas
limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a
máxima qualidade possível.
d) O envelhecimento pode ser compreendido como um processo patológico, de diminuição progressiva
da reserva funcional dos indivíduos o que sempre causa inúmeros problemas, independente da idade do
idoso.
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Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019
1. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Conforme a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN) - 358 de 2009, analise as afirmativas abaixo:
I. A Resolução COFEN – 358 de 2009, dispõe sobre o Processo de Enfermagem em ambientes públicos e a
implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem, e dá outras providências.
II. No Artigo 2º da Resolução COFEN – 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem organizase em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes.
III. O Diagnóstico de Enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na
primeira etapa do processo, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de
enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das
ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
IV. A etapa do processo chamada de Implementação é a determinação dos resultados que se espera
alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa,
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na
etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
2. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Regina é enfermeira da Unidade de Clínica Médica do Hospital
São José há 2 meses. Na primeira reunião com a equipe de enfermagem sobre a escala de férias, duas
técnicas e a enfermeira precisou mediar a conversa. Leve em consideração os instrumentos gerenciais
utilizados na prática profissional de enfermeiros, que são apoio para a tomada de decisão e assinale a
alternativa correta:
a) Mediação de conflitos e negociação e Administração do tempo serão os instrumentos gerenciais
utilizados pela enfermeira.
b) Planejamento e Autonomia serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira.
c) Planejamento, Mediação de conflitos e negociação serão os instrumentos gerenciais utilizados pela
enfermeira.
d) Procedimentos Operacionais Padrão e Liderança serão os instrumentos gerenciais utilizados pela
enfermeira.
3. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) O Capítulo IV do Código de Ética dos Profissionais da
Enfermagem, regulamentado pela Resolução COFEN nº 564/2017, dispõe sobre as infrações e
penalidades. De acordo com o Art. 103, da referida Resolução, “a caracterização das infrações éticas e
disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo
das sanções previstas em outros dispositivos legais”. Considere a graduação da penalidade e respectiva
imposição e analise as afirmativas abaixo atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A gravidade da infração.
( ) O dano causado e o resultado.
( ) Os antecedentes do infrator.
( ) Suspensão do Exercício Profissional.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, V.
b) F, F, V, F.
c) V, V, F, F.
d) V, V, V, F.
4. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) A atualização das Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar
(RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) da American Heart Association de 2015 fornece
às partes interessadas uma nova perspectiva sobre os sistemas de atendimento, diferenciando as Paradas
Cadiorrespiratórias (PCR) ocorridas no ambiente hospitalar (intra-hospitalares) (PCRIH) das PCR
extrahospitalares (PCREH). Considerando os procedimentos que fazem parte da Cadeia de Sobrevivência
de PCR no adulto ocorridos no ambiente intra-hospitalar, assinale a alternativa incorreta.
a) Serviços médicos básicos e avançados de emergências.
b) Vigilância e prevenção.
c) Rápida desfibrilação.
d) RCP imediata de alta qualidade.
5. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Idoso, 65 anos, sexo M, é admitido no pronto-socorro após
acidente automobilístico (moto versus carro). O mesmo era o condutor da motocicleta e foi socorrido pela
equipe de atendimento pré-hospitalar móvel a serviço da concessionária responsável pela rodovia
estadual. O motociclista é admito e aplica-se a Escala de Coma de Glasgow, reformulada em 2018.
Ausência de movimentos oculares, verbais ou motores espontâneos, nem em resposta às solicitações
verbais do enfermeiro de plantão. Quando estimulados, os olhos dele não abrem e ele emite apenas sons
incompreensíveis, e os braços dele estão em flexão anormal. Este paciente pode ser classificado como
Abertura Ocular (1), Resposta verbal (2), Melhor resposta motora (3) pela escala de coma de Glasgow,
dando uma pontuação total de 6. Ao realizar-se a avaliação da reatividade pupilar, nenhuma das pupilas
reage à luz, gerando uma pontuação de reatividade pupilar igual a 2. O uso associado da avaliação pupilar
é indicativo, principalmente, no exame de indivíduos acometidos por traumatismo cranioencefálico. Com
base no caso descrito, a escala de coma de Glasgow com reação pupilar terá ______ . Assinale a alternativa
que preencha corretamente a lacuna.
a) 3 pontos.
b) 4 pontos.
c) 8 pontos.
d) 12 pontos.
6. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Ceccim (2005), considera que dentre os elementos
analisadores para pensar/providenciar a Educação Permanente em Saúde estão os Componentes do
Quadrilátero da Formação: análise da educação dos profissionais de saúde, análise das práticas de
atenção à saúde, análise da gestão setorial e análise da organização social. Nesse sentido, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A análise da educação dos profissionais de saúde consiste em mudar a concepção hegemônica
tradicional (biologicista, mecanicista, centrada no professor e na transmissão) para uma concepção
construtivista (interacionista, de problematização das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógicoracionalista, elitista e concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo
uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços e à produção de
conhecimento por argumentos de sensibilidade.
( ) A análise das práticas de atenção à saúde visa construir novas práticas de saúde, tendo em vista os
desafios da integralidade e da humanização e da inclusão da participação dos usuários no planejamento
terapêutico.
( ) A análise da gestão setorial é configurar, de modo criativo e original, a rede de serviços, assegurar
redes de atenção às necessidades em saúde e educação e considerar na avaliação a insatisfação dos
usuários.
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( ) A análise da organização social visa verificar a presença dos movimentos sociais, dar guarida à visão
ampliada das lutas por saúde e à construção do atendimento às necessidades sociais por saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta nas afirmativas acima, de cima para baixo.
a) V, V, V, V.
b) V, F, F, F.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, V.
7. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Abaixo, considere trecho sobre “Procedimentos de
Enfermagem”:
“A ferida _________ deve ser avaliada diariamente quanto à necessidade de _________, não sendo
necessário ________ quando as margens da ferida estão unidas e sem saída de _________” (GUIA
PRÁTICO, 2017).
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) operatória / oclusão / ocluir / exsudato.
c) operatória / curativo / abertura / sangue.
b) aberta / abertura / curativo / exsudato.
d) aberta / oclusão / ocluir / sangue.
8. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) “Os dados epidemiológicos sobre a pneumonia relacionada à
assistência à saúde nos hospitais brasileiros ainda são imprecisos. A notificação de pneumonia associada
a Ventilação Mecânica (VM) ocorridas nas UTIs brasileiras, tornou-se obrigatória a partir deste ano de
2017. Dados do Estado de São Paulo, de 2015, mostraram que a média da densidade de incidência de
pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), foi de 9,87 casos por 1.000 dias de uso de ventilador
em UTI adulto, sendo diferente para UTIs de hospital de ensino, com 13,40 casos por 1.000 ventilador-dia
e UTIs de hospitais privados com 6,56 casos de PAV, sendo que 41,17% dos pacientes da UTI adulto
utilizavam VM” (BRASIL, 2017, p.17). Acerca das medidas ou “bundle” para prevenção de pneumonia
associada à ventilação mecânica (PAV), analise as afirmativas abaixo.
I. Segundo vários estudos, manter pacientes com a cabeceira elevada em 30 a 45˚ tem impacto positivo
na redução da PAV ou mortalidade. Esta medida é considerada uma medida simples, de fácil
aplicabilidade, com baixo risco de complicação, baixo custo e um benefício comprovado.
II. A utilização da menor dose possível de sedação e a avaliação da prontidão do paciente para a intubação
têm sido correlacionadas com a redução do tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, a uma
redução na taxa de PAV.
III. A utilização da cânula orotraqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou
intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob VM acima de 48h ou 72h. Essa
medida reduz a PAV, o tempo de ventilação mecânica, a internação em UTI e está associada a menor
utilização de antibióticos.
IV. Os Betabloqueadores Neuromusculares não estão indicados para a intubação endotraqueal e durante
a VM a fm de eliminar o assincronismo com o respirador em pacientes com insuficiência respiratória grave
ou para reduzir o risco de intubação acidental devido à via aérea instável.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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9. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Regina é enfermeira da Unidade de Clínica Médica do Hospital
São José há 2 meses. Na primeira reunião com a equipe de enfermagem sobre a escala de férias, duas
técnicas e a enfermeira precisou mediar a conversa. Leve em consideração os instrumentos gerenciais
utilizados na prática profissional de enfermeiros, que são apoio para a tomada de decisão e assinale a
alternativa correta:
a) Mediação de conflitos e negociação e Administração do tempo serão os instrumentos gerenciais
utilizados pela enfermeira.
b) Planejamento e Autonomia serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira.
c) Planejamento, Mediação de conflitos e negociação serão os instrumentos gerenciais utilizados pela
enfermeira.
d) Procedimentos Operacionais Padrão e Liderança serão os instrumentos gerenciais utilizados pela
enfermeira.
10. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Leia abaixo, trecho da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança – orientações para implementação, do Ministério da Saúde (2018):
“Na Atenção _________, com serviços de _________ pediátrica, devem ser levadas em consideração as
peculiaridades da criança e a importância do _________ como contribuição ao processo terapêutico,
socioafetivo e educativo, de acordo com a _________”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) domiciliar / internação / cuidado / prevenção.
b) hospitalar / internação / lúdico / faixa etária.
c) básica / atenção / cuidado / faixa etária.
d) domiciliar / desospitalização / atendimento integral / humanização.
11. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação (2014), há contraindicações comuns ao uso de todo imunobiológico, mas também situações
que caracterizam a ocorrência de falsas contraindicações para uso. Considere as falsas contraindicações
e assinale a alternativa incorreta.
a) Convalescença de doenças agudas.
b) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.
c) História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
d) Internação hospitalar.
12. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Diante das dificuldades das famílias para o cuidado ao idoso
em casa após Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da ressignificação da prática do enfermeiro, Rodrigues
et al. (2013), propõe um Modelo de Cuidado a esse Idoso. A proposta é sistematizar a assistência ao idoso,
a partir da alta hospitalar, com modelo de avaliação para identificar as necessidades e prover cuidado
integrado, de acordo com o contexto da cada família, evitando, assim, complicações e reinternações
hospitalares. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Esse plano deve ser elaborado pela equipe da Básica de Saúde (UBS), enquanto o idoso estiver
internado, preparando-se para a alta hospitalar, e discutido com a família.
( ) A Atenção institucional é a fase da transição que compreende o surgimento da dependência do idoso,
a atenção hospitalar e a alta para a casa, sempre trabalhando com o autocuidado, momento esse da
elaboração de um plano de cuidado com o idoso na casa.
( ) A atenção domiciliar é a fase a partir do contato do cuidador familiar, com a UBS, caberá à equipe de
Estratégia de Saúde da Família (ESF) realizar a visita de avaliação do idoso, das condições da casa e do
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conhecimento da família para sistematizar o cuidado, assim como encaminhá-lo para outras redes de
apoio, caso necessário.
( ) A atenção informal é a fase do autocuidado. O autocuidado é uma estratégia que não deve ser
incentivada na internação hospitalar. No retorno para casa, o autocuidado deve ser incentivado aos
poucos, assim a atividade de cuidado e a ação educativa são estratégias a serem utilizadas e avaliadas,
para que a dependência seja minimizada até atingir a dependência parcial e independência diante das
condições de cada um.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V.
b) F, V, V, F.
c) F, F, V, V.
d) F, F, F, V.
13. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Rosa, 84 anos, deu entrada na Unidade de Emergência do
Hospital Paulo Freire, queixando-se de dor intensa e impotência funcional total do membro. Avaliada pelo
médico de plantão, realizou alguns exames e foi diagnosticada com Fratura Proximal de Fêmur Direito. O
tratamento inicial consistiu de monitorização dos sinais vitais, avaliação das repercussões clínicas
imediatas, como risco de perda de fluídos e eletrólitos e sangramento focal da fratura, risco para
tromboembolismo, estado neurológico, e nutricional, bem como o grau de deambulação prévia a queda.
Iniciou-se o dilema entre os riscos inerentes à indicação cirúrgica decorrentes da idade e comorbidades
presentes (HAS e DM), ou, exposição aos riscos consequentes da imobilidade prolongada com o
tratamento conservador. Encaminhada para a Unidade de Clínica Cirúrgica do mesmo hospital, onde está
internada há seis dias. Segundo a Joana, 24 anos, acompanhante e neta da paciente, o estado da paciente
deve-se a uma queda no domicílio. Nas passagens de plantão, os técnicos de enfermagem e algumas
enfermeiras relataram que a neta dirige-se a avó com as frases “não me irrite, não me encha o saco”,
seguidos de xingamentos e muito escárnio, além de culpabilizar a paciente pela hospitalização. Diante do
quadro de dona Rosa e considerando os Artigos 19 da Atenção a Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento
(2010) e do Estatuto do Idoso (2013), “os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra
idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária,
bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos”. Nesse
sentido, assinale a alternativa correta.
a) Autoridade Policial.
b) Ministério Público.
c) Conselho Municipal do Idoso.
d) Assistência Social.
14. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019/Atualizada) Segundo a 8ª Diretriz Brasileira de Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020), na maioria dos pacientes hipertensos, coexistem
ou agregam-se outros fatores reconhecidos como capazes, por se, determinar ou incrementar o risco de
doença cardiovascular (DCV). A identificação de tais condições é importante não apenas para estimar o
risco a que se expõe o paciente hipertenso em seu respectivo estágio de hipertensão, bem como para que
os fatores de risco controláveis sejam alvos de intervenção terapêutica própria, com a intensidade que a
gradação de risco lhe demande. Considere a estratificação de risco Cardiovascular (risco CV) e analise as
afirmativas abaixo.
I. Na prática clínica, a estratificação do risco CV no paciente hipertenso pode ser baseada na avaliação
para determinar o risco global diretamente relacionado à hipertensão. Nesse caso, a classificação do risco
depende dos níveis da PA, descartando os fatores de risco associados, as lesões em órgãos alvos e a
presença de doença cardiovascular ou doença renal.

www.romulopassos.com.br

59

MENTORIA IBFC | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
II. A estratificação de risco CV global não é específica para o paciente hipertenso e tem como objetivo
determinar o risco global de um indivíduo entre 30 e 74 anos de desenvolver DCV em geral nos próximos
10 anos.
III. A primeira etapa para estimativa do risco CV é a identificação da ausência de doença aterosclerótica
ou de seus equivalentes como Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica.
IV. No Brasil de avaliação do risco CV é validada conforme a 8ª Diretriz Brasileira de HA da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (2020). Porém, algumas mulheres jovens tendem a uma estimativa de risco mais
alta do que a real e, por outro lado, homens mais idosos são geralmente identificados como de baixo
risco, mesmo sem fatores de riscos relevantes.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
15. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) A hiperglicemia pode estar presente em até 38% dos
pacientes hospitalizados. Ela decorre de três condições: diagnóstico prévio conhecido de Diabetes
Mellitus (DM), diagnóstico prévio desconhecido de DM ou hiperglicemia do estresse (Sociedade Brasileira
de Diabetes, 2017-2018). Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou
Falso (F).
( ) Em todos os pacientes hospitalizados, recomenda-se a realização de pelo menos um teste de glicemia
admissional.
( ) A educação em diabetes é a principal ferramenta para a garantia do autocuidado do paciente. Para
assegurar um resultado efetivo, é fundamental considerar o trabalho em equipe e a sua adequada
qualificação. As estratégias e as etapas de tratamento, incluindo a educação, devem ser individualizadas,
envolvendo o paciente em todos os processos de estabelecimento de metas de controle e aquisição de
novos comportamentos.
( ) A via usual para aplicação de insulina é a subcutânea (SC). A via intramuscular (IM), às vezes, é usada
em pronto-socorro, para atender urgência de hiperglicemia, e o serviço não tem disponível análogo de
insulina de ação rápida. A via endovenosa (EV) é considerada em unidade de terapia intensiva (UTI), na
qual o paciente permanece devidamente monitorado, com acompanhamento médico e de enfermagem.
( ) Em pacientes que realizam hemodiálise, existe uma tendência maior à hipoglicemia nas 24 horas
subsequentes ao procedimento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V.
b) F, V, V, F.
c) V, V, V, V.
d) F, F, F, V.
16. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são
documentos que visam garantir o melhor cuidado de saúde possível diante do contexto brasileiro e dos
recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Diabetes Melittus Tipo I (DM 1), aprovado pela Portaria Conjunta nº 8, de 15 de março de 2018, contém
o conceito geral da DM 1, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e
mecanismos de regulação, controle e avaliação. Sobre este Protocolo, assinale a alternativa correta.
a) O esquema de insulinização é composto por duas insulinas de ação intermediária ou lenta (insulina NPH
humana ou análogas de longa duração).
b) O esquema de insulinização não deve respeitar a faixa etária, peso do paciente, gasto energético diário
incluindo atividade física e dieta, e desconsiderar possível resistência à ação da insulina e à
farmacocinética desses medicamentos.
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c) Todos os pacientes com DM 1 devem receber insulinoterapia em esquema basal-bolus com múltiplas
doses de insulina e com monitorização frequente da glicemia capilar (no mínimo antes das refeições e
quando suspeita de hipoglicemia).
d) A retinopatia diabética e a nefropatia diabética devem ser rastreadas pela determinação da albuminúria
corrigida pela creatinina em amostra de urina e creatinina sérica. Já a neuropatia diabética pelo exame
dos pés com pesquisa das sensibilidades térmica, vibratória e plácida.
17. (Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019) O estupro é definido como o ato de constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso, sendo crime previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. A real
frequência desse ato criminoso é desconhecida, uma vez que as vítimas hesitam em informá-lo, devido à
humilhação, medo, sentimento de culpa e desconhecimento das leis. Nesse contexto, tem-se a Lei nº
12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência
sexual. Considere que o atendimento à vítima de estupro é complexo, necessitando idealmente de
cuidados de uma equipe multidisciplinar familiarizada com casos similares e que os pacientes devem ser
informados sobre algumas necessidades. Diante disso, assinale a alternativa incorreta.
a) Receber atendimento clínico-laboratorial, psicológico e social imediato.
b) Buscar providências policiais e judiciais cabíveis (caso a vítima não o faça, o atendimento de saúde pode
ser negado).
c) Receber profilaxia da gravidez, das IST não virais e do HIV.
d) Colher imediatamente material para avaliação do status sorológico de síflis, HIV, HBV e HCV, para
seguimento e conduta específica.
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Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019
1. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Há um Código de Ética que norteia as atividades do profissional
de enfermagem. Quanto às proibições do exercício profissional de enfermagem, assinale a alternativa
correta.
a) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente
b) Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias
políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana,
bem como dificultar o exercício profissional
c) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional
d) 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
2. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A Lei nº 7498/1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício
da Enfermagem e dá outras providências. Em seu conteúdo, são descritas as atividades que o técnico de
enfermagem pode desenvolver. Destas atividades, assinale a alternativa incorreta.
a) Participar da programação da assistência de enfermagem
b) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar
c) Participar da equipe de saúde
d) Consulta de enfermagem
3. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988 – Seção II, ao
sistema de saúde compete algumas atribuições. Sobre as atribuições, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
( ) Não colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas
e águas para consumo humano.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V
b) V, F, F
c) V, F, V
d) F, V, F
4. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8080/1990, o Sistema Único de Saúde
(SUS) obedece a alguns princípios. Assinale a alternativa incorreta que apresenta apenas os princípios do
Sistema Único de Saúde.
a) Proibida a participação da comunidade
b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde
d) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
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5. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8142/ 1990, o SUS de que trata a Lei nº
8080/1990, contará, com o Conselho Nacional de Saúde, que terão representantes do(a): _____ e do(a)
_____.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) / Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde
b) Conferência de Saúde / Município
c) Conselho de Saúde / Estado
d) Assistência Social / Educação
6. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, Portaria
nº 2436/2017, cada Agente Comunitário de Saúde deve realizar as ações previstas nas regulamentações
vigentes e nesta Portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse
_____ pessoas.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) 350
b) 550
c) 750
d) 950
7. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A pressão ou tensão arterial é função do produto: débito
cardíaco x resistência vascular periférica, ou seja, pressão arterial reflete a pressão que o sangue exerce
contra a parede dos vasos, quando é lançado na corrente sanguínea, pelo ventrículo esquerdo, sendo essa
pressão dependente de cinco fatores principais. Diante disso, assinale a alternativa correta que expressa
um dos fatores principais.
a) Diabetes Mellitus
c) Hiperplasia Prostática Benigna
b) Artrite
d) Resistência Vascular Periférica
8. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A aferição da Pressão Arterial (PA) é muito importante para
poder avaliar o estado geral de um indivíduo. Em relação a esta aferição em um braço, assinale a
alternativa incorreta.
a) Coloca-se o estetoscópio no espaço antecubital
b) O esfigmomanômetro precisa estar na parte superior do braço com a borda inferior a 2,5 cm acima do
espaço antecubital, conseguindo desta forma, a compressão da artéria aorta
c) Os sons ouvidos são chamados de sons de Korotkoff
d) Como último procedimento deve-se registrar os valores e, caso haja alterações significativas, comunicar
o médico responsável, pois tal procedimento permite que o profissional detecte precocemente
complicações, além de fornecer subsídios pra prescrições médicas e de enfermagem
9. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A administração de medicamentos é o processo de preparo e
introdução de medicamentos no organismo humano, visando obter efeitos terapêuticos. Diante disso,
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A administração venosa ou intravenosa é efetuada introduzindo-se o medicamento diretamente por
uma veia, na corrente sanguínea.
( ) A administração intramuscular é a administração do medicamento na massa muscular.
( ) A administração via intradérmica é a administração de medicamentos debaixo da pele, no tecido
subcutâneo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V
b) V, F, F
c) V, V, V
d) V, V, F
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10. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Os dados antropométricos são importantes no
acompanhamento do desenvolvimento do cliente em todas as etapas do ciclo vital. As medidas
antropométricas são: _____, _____, _____, _____ e _____.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) peso/ altura/ perímetro cefálico/ perímetro torácico/ perímetro abdominal
b) temperatura/ pressão arterial/ frequência cardíaca/ frequência respiratória/ dor
c) peso/ altura/ frequência cardíaca/ frequência respiratória/ pressão arterial
d) perímetro cefálico/ perímetro torácico/ perímetro abdominal/ temperatura/ dor
11. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Considerando o potencial de contaminação, todos os materiais
e equipamentos hospitalares requerem uma divisão clássica. Spaulding (1968), citado em Rutala (1992),
classificou-os como: _____, _____ e _____.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) artigos permantes/ artigos provisórios/ artigos descartáveis
b) artigos críticos/ artigos semi-críticos/ artigos não-críticos
c) artigos cirúrgicos/ artigos clínicos/ artigos ambulatoriais
d) artigos femininos/ artigos masculinos/ artigos pediátricos
12. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A Rede de Frio é um sistema amplo, inclui uma estrutura
técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunização, por meio de normatização,
planejamento, avaliação e financiamento que visa à manutenção adequada da Cadeia de Frio. A esse
respeito, assinale a alternativa correta.
a) Todas as vacinas podem ser congeladas. Isso é uma forma de poder conservá-las por mais tempo
b) A Cadeia de Frio é o processo logístico da rede de frio para conservação dos imubiológicos apenas para
o momento de armazenamento
c) A Cadeia de Frio é o processo logístico da rede de frio para conservação dos imunobiológicos, desde o
laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e
transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais
d) Todas as vacinas não precisam estarem armazenadas com controle de temperatura, o importante é
estarem apenas em temperaturas menores que a temperatura ambiental
13. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A função do sistema imune é proteger o hospedeiro contra as
infecções microbianas. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A defesa contra micróbios é mediada pelos mecanismos efetores da imunidade inata e adquirida.
( ) O sistema imune responde de modo distinto e especializado aos diferentes tipos de micróbios para
combater mais efetivamente esses agentes infecciosos.
( ) A sobrevivência e a patogenicidade de uns micróbios em um hospedeiro são criticamente influenciados
pela capacidade dos micróbios de evadirem-se ou resistirem aos mecanismos efetores da imunidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V
b) V, F, F
c) V, V, V
d) F, F, F
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14. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) O volume e a duração dos lóquios (secreção vaginal pós parto)
correlacionam-se com a cicatrização e a regeneração do endométrio. Os lóquios podem ser denominados:
_____, _____ e _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) lóquio rubro / lóquio seroso / lóquio branco
b) lóquio excessivo / lóquio mediano / lóquio escasso
c) lóquio urgente / lóquio eletivo / lóquio demorado
d) lóquio rubro / lóquio mediano / lóquio urgente
15. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) O hipotireoidismo resulta de níveis subótimos de hormônios
tireóideos, enquanto que o hipertireodismo resulta de um débito excessivo de hormônios tireóideos.
Quanto aos hormônios tireóideos, assinale a alternativa correta.
a) Insulina e glucagon
b) Vasopressina e ocitocina
c) Triiodotironina e tiroxina
d) Progesterona e estrógeno
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Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018/ Técnico em Enfermagem
1. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) Considerando os dados vitais, assinale a alternativa correta.
a) O valor de 15 respirações por minuto de um paciente é classificado como taquipneia
b) A temperatura retal registra 1,0 °C a mais que a temperatura bucal
c) A temperatura nos valores de 37,5 a 38,0 é classificada como hiperexia
d) A frequência do pulso arterial de uma criança de 6 a 10 anos é de 120 a 160 batimentos por minuto
2. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018/Atualizada) De acordo com a 8ª Diretriz de Hipertensão Arterial
(2020), considerando os cuidados para a aferição da pressão arterial, leia as afirmativas e a seguir assinale
a alternativa correta.
I. Posicionar o braço do paciente com a palma da mão direcionada para cima, ao nível do coração, e as
roupas não devem garrotear o braço. As costas e o antebraço devem estar apoiados; as pernas,
descruzadas; e os pés, apoiados no chão.
II. Na primeira visita do paciente, medir a PA nos dois braços de preferência simultaneamente, para
detectar possíveis diferenças entre os braços. E deve-se considerar o maior valor como referência.
III. A pressão sistólica deve ser determinada no aparecimento do primeiro som (Fase I de Korotkoff).
IV. Realizar a desinfecção do estetoscópio e do esfigmomanômetro com peróxido de hidrogênio e guardalos em local apropriado.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
3. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) De acordo com a aplicação de medicamentos por via subcutânea,
analise as afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Distender a pele com dedo polegar e o indicador da mão dominante e fazer uma prega cutânea.
( ) Introduzir a agulha em um movimento firme e suave em ângulo de 15°.
( ) Observar se há retorno de sangue, tracionando o êmbolo com a mão dominante.
( ) Calçar luvas cirúrgicas (esterilizadas) para realização do procedimento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V,V,V,V
b) V,F,V,F
c) F,F,V,F
d) F,V,F,F
4. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) Sobre o procedimento de punção venosa, leia as afirmativas abaixo
e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O membro a ser puncionado deve ser garroteado aproximadamente de 7,5 a 10,0 centímetros acima do
local, não interferindo no fluxo sanguíneo.
II. Fazer antissepsia do local a ser puncionado com algodão embebido em álcool 70%, realizando
movimentos no sentido do retorno venoso.
III. Utilizar luvas cirúrgicas (esterilizadas) para realizar o procedimento.
IV. Em caso de coleta de sangue recomenda-se puncionar artéria como alternativa à venopunção.
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
b) Apenas a alternativa I está correta
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
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5. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) É uma das contraindicações comuns a todo imunobiológico
a) A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior
b) A ocorrência de febre acima de 38,5 °C, após a administração de uma vacina
c) Usuários que fazem ou já fizeram uso de terapia com corticosteroides em algum momento de sua vida
d) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita
6. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) Os ácidos graxos essenciais têm sido utilizados para curativos:
a) Com lesões necrosadas
b) Com tecido de granulação e pele íntegra
c) Com lesões altamente exsudativas
d) De cateteres vasculares
7. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) De acordo com Calendário Nacional, é correto afirmar que, a Vacina
pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10):
a) Deve ser administrada exclusivamente por via oral
b) Deve ser administrada com volume de 0,5 mL, por via subcutânea
c) Tem indicação para prevenir contra infecções invasivas (sepse, meningite, pneumonia e bacteremia) e
otite média aguda (OMA) causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumonia, contidos na vacina
d) Deve ser administrada no músculo deltoide para todas as crianças e adultos
8. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018/Atualizada) De acordo com o Ministério da Saúde, no que se refere
a vacina contra o HPV (papilomavírus humano) Quadrivalente para o ano de 2021, é correto afirmar que:
a) Recomenda-se que o intervalo entre as doses não seja superior a 6 meses, caso os adolescentes ou
jovens, estejam em atraso com doses do seu esquema de vacinação, haverá necessidade de reiniciar o
esquema vacinal.
b) Está disponível para a população do sexo feminino de 9 a 14 anos de idade e para a população do sexo
masculino de 11 a 14 anos de idade, com esquema vacinal de 2 doses (0 e 6 meses).
c) A vacinação consiste na administração de 3 doses, com o esquema vacinal de 0, 6 e 60 meses. O volume
a ser administrado é 0,5 ml, por via intramuscular.
d) Há contraindicação específica para vacina em imunocomprometidos, incluindo homens (9 a 26 anos) e
mulheres (9 a 45 anos) doentes com HIV/aids.
9. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) O PNTN (Programa Nacional de Triagem Neonatal) é um programa
de rastreamento da população para identificar distúrbios e doenças no recém-nascido, em momento
oportuno, permitindo a adoção de tratamento adequado. A triagem neonatal a partir da matriz biológica
é denominada “teste do pezinho”. Considerando o teste do pezinho, assinale a alternativa correta.
a) 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
b) O cartão de coleta com papel-filtro deve ser armazenado em recipiente fechado, em geladeira, que é
um local com alto índice de umidade, mantendo suas características fundamentais de absorção
c) Durante a coleta para obtenção de sangue, recomenda-se o uso de ar refrigerado para manter em
temperatura adequada os pés da criança
d) Para facilitar a coleta de sangue, utilizar álcool iodado ou antisséptico colorido para assepsia do
calcanhar
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10. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) A atenção primária de saúde é um conjunto que abrange ações e
procedimentos de assistência, prevenção e promoção de saúde realizados na rede pública: Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF); e na rede privada por serviços
de assistência ambulatorial e consultórios. Considerando esta organização, leia as afirmativas abaixo e a
seguir assinale a alternativa correta.
I. As UBS e ESF devem ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde e contato inicial dos
usuários com a rede assistencial.
II. As UBS e ESF devem garantir cuidado humanizado para cada indivíduo, mas centrado na família e focado
nos profissionais de saúde.
III. As UBS e ESF devem promover mais ações curativas do que preventivas, garantindo maior
resolutividade na saúde.
IV. Uma das vantagens da ESF é apresentar melhor custo-efetividade e impacto significativo na redução
da mortalidade e no número de internações.
a) Apenas a afirmativa I está correta
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
11. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) Considerando os cuidados com insulinoterapia, leia as afirmativas
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local da
injeção, entre 15 °C e 30 °C, ou também em refrigeração, entre 2 °C a 8 °C.
II. Não é necessário limpar o local de aplicação da insulina com álcool.
III. O local de aplicação da insulina deve ser pinçado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser
introduzida completamente, em ângulo de 90 graus.
IV. A insulina pode ser congelada.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
12. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) O tabagismo é causa ou fator de risco para:
a) Câncer de pele
c) Infarto Agudo do Miocárdio
b) Colecistite Aguda
d) Sífilis
13. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, com transmissão
de microrganismos pelas vias aéreas superiores. Considerando os sintomas da doença, analise as
afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com
alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, e/ou ao tato.
( ) Áreas com aumento dos pelos e do suor.
( ) Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), normalmente sem sintomas.
( ) Formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas, que evoluem para dormência, sendo que a
pessoa se queima ou se machuca sem perceber.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V,V,V,V
b) V,F,V,V
c) V,F,F,V
d) F,V,F,F
14. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) De acordo com Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
vigente, é correto afirmar que a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem
por um período de até:
a) 1 (um) ano
b) 29 (vinte e nove) dias
c) 60 (sessenta) dias
d) 90 (noventa) dias
15. (Pref. Divinópolis-MG/IBFC/2018) De acordo com a Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe
sobre o exercício da Enfermagem, é considerada uma atividade que pode ser realizada por toda a equipe
de enfermagem:
a) Chefa de serviço e de unidade de enfermagem
b) Participar da equipe de saúde
c) Elaboração da prescrição da assistência de enfermagem
d) Consulta de enfermagem
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CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015/Técnico em Enfermagem
1. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) O técnico de enfermagem estava se preparando para a passagem de
plantão, quando o médico solicitou a administração de medicamento, via intramuscular, no paciente do
leito 30. O técnico de enfermagem estava atrasado para passar plantão e tomar o ônibus, então preparou
correndo a medicação e administrou o medicamento por via endovenosa, o que causou óbito imediato
do paciente. Após constatação dos fatos, considerando as implicações éticas, o profissional de
enfermagem cometeu:
a) Imperícia.
b) Imprudência.
c) Eutanásia.
d) Indulgência.
e) Homicídio.
2. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências, uma das atividades exercidas pelo
Técnico de Enfermagem é:
a) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
b) Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base
científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
c) Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida
d) Chefiar serviço de enfermagem, na ausência do Enfermeiro.
e) Realizar planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
3. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando o aleitamento materno, leia as frases abaixo e a seguir
assinale a alternativa correta.
I. À criança que é alimentada somente com leite materno até os 6 meses de vida apresenta menor
morbidade.
II. Para a mulher, um dos benefícios do aleitamento materno é a diminuição do risco de câncer de mama
e ovário.
III. O aleitamento materno não deve ser recomendado em casos de mães infectadas pelo HIV.
IV. O aleitamento materno deve ser recomendado em casos de crianças portadoras de galactosemia e
fenilcetonúria.
a) Apenas a frase III está correta.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) As frases |, II e III estão corretas.
d) Apenas a frase I está correta.
e) Apenas a frase II está correta.
4. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) São fatores de risco para o câncer de mama:
a) Ingesta de álcool.
b) Dieta rica em proteínas.
c) Atividade física.
d) Amamentação.
e) Menarca tardia.
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5. (CHC-EBSERH/UFPR/2015/Atualizada) Sobre a vacina Papilomavírus Humano (HPV), analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
( ) É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 14 anos de idade e do sexo masculino de 11 a 14 anos
de idade, a fim de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas
ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano (HPV).
( ) Há contraindicação específica para a vacina HPV em imunocomprometidos, incluindo homens (9 a 26
anos) e mulheres (9 a 45 anos) doentes com HIV/aids.
( ) A vacinação consiste na administração de 2 doses com o seguinte esquema vacinal: 0, 6 meses.
( ) O volume a ser administrado é 1,0 ml.
( ) Uma vez iniciado o esquema com a vacina bivalente (serviço privado) ou quadrivalente, este deve ser
completado com a mesma vacina. No entanto, na indisponibilidade da vacina administrada anteriormente
ou em caso de desconhecimento da vacina administrada anteriormente, utilize a vacina disponível para
completar o esquema.
a) V,F,V,F,V.

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

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

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

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

6. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) A aferição da Pressão Arterial Sistêmica é a medida da pressão arterial
sistólica e diastólica pelo método indireto com técnica auscultatória. De acordo com a técnica da pressão
arterial, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Posicionar o braço do cliente com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido,
acima do nível do coração.
( ) Expor o membro e palpar a artéria braquial.
( ) Colocar o manguito adequado ao tamanho do braço, firmemente de dois a três centímetros acima da
fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
( ) A pressão arterial diastólica é determinada no aparecimento do segundo som (fase Il de Korotkoff),
continuando a deflação, no desaparecimento do som.
a) V,F,F,F.

b) V,F,V,F.

c) V,V,V,V.

d) F,V,V,V.

e) F,V,V,F.

7. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Sobre Hipertensão Arterial em idosos, leia as afirmativas a seguir e assinale
a alternativa correta.
I. A hipertensão sistólica é muito comum em idosos.
II. O objetivo é a redução gradual da Pressão Arterial (PA) para valores abaixo de 140/90mmkHg.
III. Na presença de valores muito elevados de PA sistólica podem ser mantidos inicialmente níveis de até
1600mmkHg.
IV. Não está bem estabelecido o nível mínimo tolerado da PA diastólica.
V. Maior frequência de hiato auscultatório, que se caracteriza quando, após a ausculta dos sons iniciais,
ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, O que
subestima a verdadeira pressão sistólica.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
b) I, II, III, IV e V.
e) I, III e V, apenas
c) II e V, apenas.
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8. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Sobre os cuidados recomendados para lesões ulceradas nos pés de pessoas
com Diabetes Mellitus, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. A coleta de material para cultura deve ser feita nos ferimentos infectados (base da úlcera).
II. Limpeza diária com solução fisiológica 0,9% gelada.
III. Usar em uma das fases dos curativos: solução furacinada, permanganato de potássio ou pomadas com
antibióticos.
IV. Em caso de crosta ou calosidades, o desbridamento pode ser diário, avaliando a necessidade de
encaminhamento ao cirurgião.
V. Orientar repouso, com o membro inferior afetado ligeiramente elevado, proteger o calcâneo e a região
maleolar para que não surjam novas úlceras e não apoiar o pé no chão.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e V, apenas.
b) I, II, III,IV, V.

c) V apenas.

d) I, II, III e V apenas.

e) I, IV e V apenas.

9. (EBSERH-CHC/IFPR/2015) Uma criança de 4 anos e meio aguardava consulta médica com sua mãe na
Unidade Básica de Saúde e apresentou parada cardiorrespiratória (PCR). Durante a reanimação
cardiopulmonar (RCP), com dois profissionais de saúde, a relação compressão-ventilação até a instalação
de uma via aérea instalada deve ser de:
a) 30:2.
b) 15:2.
c) 5:2.
d) 3:1.
e) 10:2.
10. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) É correto afirmar que a classificação das queimaduras de Segundo Grau
compreende:
a) Lesões apenas da derme, com característica de eritema.
b) Lesões apenas da epiderme e com características de eritema e dor local.
c) Lesões da epiderme, derme, hipoderme, músculos e tendões e com características de lesão seca e
branca, com aspecto de couro.
d) Lesões da epiderme e parte da derme e com características de eritema, dor local e formação de bolhas.
e) Lesões apenas da hipoderme, com característica de dor local e formação de bolhas.
11. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) De acordo com as etapas da cirurgia, a tem por objetivo impedir ou reduzir
a hemorragia durante o ato operatório. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.
a) Síntese.
b) Exérese.
c) Diérese.
d) Hemostasia.
e) Extirpação.
12. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando as principais intervenções de enfermagem durante o
período pós-operatório imediato, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Observar rigorosamente a função respiratória: expansibilidade pulmonar e alterações na frequência, no
ritmo e na profundidade da respiração.
Il. A manutenção da cabeceira elevada a 45 graus é recomendada para todos os pacientes no período do
pós-operatório imediato.
III. Realizar controle hídrico.
IV. Avaliar o retorno da função motora em pacientes submetidos a bloqueio espinhal ou peridural.
a) As frases II e III estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) Às frases I, III e IV estão corretas.

d) Apenas as frases I e IV estão corretas.
e) Apenas a frase I está correta.
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13. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) O técnico de enfermagem preparou o material para esterilização. Os
materiais embalados em tecido de algodão devem ser colocados no método de esterilização.
a) Calor seco.
d) Plasma de peróxido de hidrogênio.
b) Vapor sob pressão.
e) Radiação ionizante.
c) Óxido de etileno.
14. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando as atribuições do técnico de enfermagem como circulante
de sala de operação (SO), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Montar a SO, segundo a programação feita pelo Enfermeiro.
( ) Entregar o instrumento com presteza, de acordo com sinal manual ou pedido verbal do cirurgião e o
assistente.
( ) Realizar a limpeza e desinfecção do mobiliário da SO.
( ) Auxiliar no encaminhamento seguro do paciente para a SO.
( ) Paramentar-se, de acordo com técnica asséptica, cerca de 15 minutos antes do início da cirurgia.
a) V,V,V,F,F.

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

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

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

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

15. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando a limpeza da sala de cirurgia, durante os procedimentos
cirúrgicos, a contaminação deve ser confinada à área imediata do campo cirúrgico. Em caso de
derramamento acidental de substâncias orgânicas, passíveis de conterem patógenos, é desejável a
limpeza imediata. Essa limpeza é chamada de:
a) Limpeza Operatória.
d) Limpeza concorrente.
b) Limpeza Terminal.
e) Desinfecção.
c) Limpeza Periódica.
16. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Para limpeza de produtos com lúmen de diâmetro interno inferior de 2,5
mm (8Fr) recomenda-se o uso de:
a) Seladora Térmica.
d) Termodesinfetadora.
b) Formaldeído.
e) Lavadora Ultrassônica.
c) Limpeza Manual.
17. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) O curativo em ferida aberta é a limpeza da ferida, remoção de tecidos
desvitalizados e aplicação de terapia tópica e cobertura secundária. Considerando a técnica de curativo,
leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Às pinças cirúrgicas utilizadas na realização de curativos são: Kelly, anatômica, dente de rato e tesoura.
II. Realizar o curativo, de preferência, durante o banho. O intervalo de troca do curativo deve ser uma vez
por dia, independentemente do tipo de terapia tópica.
III. Lavar a ferida com soro fisiológico 0,9% por meio de jato a uma distância de 20 centímetros até
remover resíduos, exsudatos, crostas e outros.
IV. Realizar primeiramente o curativo das feridas menos contaminadas, nos pacientes que apresentarem
múltiplas lesões.
a) Apenas a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está correta.
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18. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Um paciente internado na Unidade Cirúrgica necessita receber Penicilina
Cristalina 3.200.000UI, via endovenosa, de 6 em 6 horas. A unidade dispõe de frasco-ampola de Penicilina
Cristalina de 5.000.000UI. Serão colocados ____ ml de diluente no frasco-ampola de Penicilina Cristalina
e aspirados ____ ml para administrar a dose prescrita. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a) 5; 3,2.
b) 10; 6,4.
c) 8; 6,4.
d) 3; 1,6.
e) 6; 3,8.
19. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando as finalidades dos dispositivos de oxigenação, leia as
afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Corrigir e reduzir sintomas relacionados à hipoxemia.
II. Melhorar a difusão de oxigênio.
III. Maximizar a carga de trabalho cardiopulmonar.
IV. Manter PaO2, (pressão arterial de oxigênio) entre 80 — 100 mmHg e SpO, (saturação da oxiemoglobina
arterial) entre 95 a 100%.
a) Apenas as frases I e II estão corretas.
d) Apenas as frases III e IV estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
e) Apenas a frase II está correta.
c) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
21. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Sobre a Influenza Sazonal, assinale a alternativa correta.
a) Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, inclusive entre os suínos, cujas células não
possuem receptores para os vírus humanos e aviários.
b) Infecção viral aguda do sistema respiratório, de baixa transmissibilidade e distribuição local.
c) O homem, suínos, equinos, focas e aves são os principais reservatórios.
d) Período de incubação é em geral de 10 a 40 dias.
e) A amostra clínica preferencial é a secreção nasal.
22. (CHC-EBSERH/UFPR/2015/Atualizada) De acordo com a Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020,
que revoga a Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, e altera a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença de Chagas crônica, na Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados
em todo o território nacional, apresenta em anexo as doenças que tem periodicidade de notificação
imediata (até 24 horas) para as três esferas (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde), e são:
a) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), HIV/AIDS e Difteria.
b) Cólera, HIV/AIDS, Hepatite e Doença de Chagas Crônica.
c) Hanseníase, Tuberculose Extrapulmonar e Leishmaniose Visceral.
d) Leishmaniose Tegumentar, Esquistossomose e Hepatite Viral.
e) Ebola, Dengue (Óbitos) e Coqueluche.
23. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Uma criança de 5 anos foi internada com diagnóstico de Meningite
Meningocócica na Unidade de Pediatria. A equipe de enfermagem deve utilizar:
a) Precauções para transmissão de contato.
b) Precauções para transmissão de gotículas.
c) Precauções para transmissão de aerossóis.
d) Precauções-padrão apenas para procedimentos invasivos e com possibilidade de respingo de sangue e
secreções.
e) Medidas para isolamento rigoroso.
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24. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando que a higienização das mãos é a medida individual mais
simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde,
leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A solução alcoólica está indicada quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com
sangue e outros fluidos corporais.
II. O uso de água e sabão está indicado exclusivamente quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
III. O uso de antissépticos se destinam à higienização antisséptica das mãos e degermação da pele.
IV. De acordo com os códigos de ética dos profissionais de enfermagem, quando estes colocam em risco
a saúde dos pacientes, podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência.
a) As frases I e III estão corretas.
b) As frases I, II e III estão corretas.
c) As frases I e II estão corretas.
d) As frases III e IV estão corretas.
e) Apenas a frase IV está correta.
25. (CHC-EBSERH/UFPR/2015) Considerando os símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho,
a figura abaixo representa:
a) Resíduo infectante.
b) Material Radioativo.
c) Raio-X.
d) Material lodoterapia.
e) Resíduos orgânicos.
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Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019/Técnico em Enfermagem
1. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) No dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do
Teste do Pezinho. De acordo com o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), assinale a alternativa
correta.
a) O local para a punção deve ser numa das laterais da região plantar do calcanhar da criança, local com
maior possibilidade de atingir o osso.
b) O cartão de coleta com papel-filtro, ainda não utilizado, é recomendado armazenar em geladeiras.
c) No momento da coleta, o calcanhar da criança deve sempre estar acima do nível do coração.
d) Área do papel-filtro é a parte mais sensível do cartão de coleta, destinada para a absorção e transporte
do sangue do recém-nascido.
2. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Acerca dos obstáculos encontrados na forma como
as pessoas são acolhidas na sala de espera das Unidades Básicas de Saúde, segundo Chagas e Vasconcellos
(2013), assinale a alternativa incorreta.
a) escuta não qualificada.
b) horário de funcionamento informado não é cumprido.
c) resolutividade das queixas.
d) enfrentamento de longas filas.
3. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Leia abaixo, trecho do artigo “Quando a porta de
entrada não resolve...”, de Chagas e Vasconcellos (2013).
“As _____ devem organizar seu trabalho a partir da_____ dos seus usuários, dando um encaminhamento
responsável e _____ às demandas, _____ aquelas que a equipe não consegue resolver”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Redes de Atenção/ procura/ refutável/ excluindo.
b) Unidades/ vulnerabilidade/ resolutivo/ excluindo.
c) Unidades/ vulnerabilidade/ resolutivo/ inclusive.
d) Redes de Atenção/ procura/ refutável/ inclusive.
4. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Considere a principal ação dos Bancos de Leite
Humano para Recém-Nascidos Pré-Termo e de Baixo Peso e assinale a alternativa correta.
a) Apoiar as mulheres que desejam amamentar seus filhos.
b) Orientar a mãe sobre como o leite é produzido e a importância da amamentação precoce.
c) Alertar a família sobre os riscos do uso de chupetas.
d) Estabelecer a amamentação de forma exclusiva após a alta hospitalar.
5. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019/Atualizada) Foram confirmados em 2021 sete casos
de meningite, sendo um caso de meningite viral, cinco de meningites não especificadas e um caso de
meningite por Haemophilus em um estado da região norte. Sobre este assunto, analise as afirmativas
abaixo.
I. O Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda bloqueio vacinal para meningite mediante surto
apresentado com dois ou mais casos confirmados que sejam causados por diferentes agentes etiológicos
e sorotipo.
II. A via de administração da vacina meningocócica C (conjugada) é a subcutânea.
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III. Meningocócica C (conjugada), Meningocócica ACWY (conjugada), Pneumocócica 10 valente,
Pentavalente, BCG, são as vacinas disponibilizadas na rotina do serviço público de saúde, com capacidade
de promover imunidade contra os agentes biológicos capazes de causar meningites.
IV. O volume de cada dose da vacina BCG corresponde rigorosamente a 1 ml.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
6. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019/Atualizada) Segundo orientações do Ministério da
Saúde por meio do Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação (2021), as
vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças
transmissíveis. Ressalta-se, no entanto que, a resposta imune em um vacinado pode se manifestar como
reações adversas relativamente comuns e leves à(s) vacina(s). Os mecanismos homeostáticos geralmente
limitam a resposta inflamatória, de modo que tais reações são de curta duração e não têm consequências
duradouras. De acordo com manifestações locais da vacina Haemophilus influenzae tipo B – Hib, assinale
a alternativa INCORRETA.
a) eritema.
b) edema.
c) dor.
d) febre.
7. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A oximetria de pulso é utilizada para monitorar a
saturação de oxigênio (SpO2), no sangue arterial, de forma não invasiva. A esse respeito, analise as
afirmativas abaixo.
I. A movimentação do braço do paciente não interfere na estabilização do sensor.
II. Os valores normais da SpO2 são de 95 a 100%.
III. Algumas situações clínicas, como alta perfusão e alterações da hemoglobina (carboxihemoglobina e
meta-hemoglobina) e presença de elementos como iluminação ambiente, esmalte nas unhas e outros,
podem alterar a medição da SpO2.
IV. O sensor do oxímetro de pulso deve ser colocado, preferencialmente, no braço onde esteja sendo
medida a pressão arterial.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
8. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Leia abaixo, trecho do livro Procedimentos de
Enfermagem: Guia Prático (2017).
“Prefira veias calibrosas na administração de medicamentos irritantes ou muito_______, a fim de ______o
trauma do vaso e____ o fluxo. Se possível, escolha o membro superior não dominante para que o paciente
possa movimentar-se mais livremente”.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) viscosos / diminuir / facilitar.
c) viscosos / prevenir / aumentar.
b) pegajosos / prevenir / aumentar.
d) pegajosos / aumentar / esclerosar.
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9. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) O Manual do Pé Diabético: estratégias para o
cuidado da pessoa com doença crônica (2016) discorre sobre a realização e troca de curativos. A esse
respeito, assinale a alternativa incorreta.
a) Cobertura primária é a cobertura seca que permanece em contato direto com a ferida.
b) Cobertura secundária tem finalidade de proteger contra traumas e penetração de corpo estranho.
c) A troca do curativo será prescrita de acordo com a avaliação da ferida e o tipo de cobertura utilizada.
d) A lixeira deverá estar próximo do local onde realiza o procedimento para o descarte da sujidade, de
forma que o profissional não necessite manipulá-la
10. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Considere a técnica de remoção dos tecidos
inviáveis por meio de mecanismo autolítico, enzimático, mecânico ou cirúrgico e assinale a alternativa
correta.
a) curativo.
b) enxerto.
c) fixação.
d) debridamento
11. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Leia abaixo, trecho do livro Atenção à Saúde da
Comunidade no Âmbito da Atenção Primária à Saúde na FMRP-USP (2017).
“A _____ é o instrumento utilizado pelos membros da _____ para prestar a _____, pois possibilita
conhecer o território, identificar os equipamentos sociais disponíveis na área, aproximar os profissionais
da realidade onde as famílias estão inseridas, favorecendo o _____ de saúde da comunidade e o
planejamento das intervenções”.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) assistência domiciliar/ abordagem comunitária/ assistência hospitalar/ tratamento.
b) visita domiciliar/ estratégia de saúde da família/ assistência domiciliar/ diagnóstico.
c) estratégia de saúde da família/ assistência hospitalar/ proteção/ diagnóstico.
d) territorialização/ ESF/ proteção/ tratamento.
12. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) De acordo com classificação de Madri (1953), para
melhor compreensão e facilidade para o diagnóstico da Hanseníase Virchowiana (multibacilar), analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) É a forma mais contagiosa da doença.
( ) O paciente virchowiano não apresenta manchas visíveis.
( ) Frequentemente, o paciente apresenta “dor nas juntas” (articulações) e tem o diagnóstico clínico e
laboratorial equivocado de “reumatismo” (artralgias ou artrites), “problemas de circulação ou de coluna”.
( ) Em idosos do sexo masculino é comum haver comprometimento dos testículos, levando à azospermia.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V F F F.
b) V V V V.
c) F F F F.
d) F F F V.
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13. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Segundo o Ministério da Saúde: “Cresce em 219%
o número de casos de dengue no Acre” (Publicado: quarta, 17 de Abril de 2019, 16h03). Assinale a
alternativa incorreta.
a) Residir em apartamento minimiza as chances do mosquito Aedes Aegypti encontrar um recipiente com
água parada para depositar os ovos e se reproduzir.
b) É possível eliminar o mosquito por meio de medidas simples, como substituir a água dos pratos dos
vasos de planta por areia e deixar a caixa d´água tampada.
c) São suficientes 15 minutos por semana para fazer a vistoria em toda casa e eliminar todos os possíveis
focos do mosquito.
d) O ciclo de reprodução do Aedes Aegypti, do ovo à forma adulta, pode levar de 5 a 10 dias.
14. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Leia o trecho abaixo da Portaria nº 2.436 do
Ministério da Saúde de 21 de setembro de 2017.
“A _____ será ofertada integralmente e _____ a todas as pessoas, de acordo com suas _____ e demandas
_____, considerando os determinantes e
condicionantes de saúde”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Rede de Atenção à Saúde/ atendendo/queixas/ planejadas.
b) Rede de Atenção à Saúde/ gratuitamente/iniquidades/ inclusivas.
c) Atenção Básica/ irrestrita/ condições financeiras/ familiares.
d) Atenção Básica/ gratuitamente/ necessidades/do território.
15. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Considere a Lei nº 7.498/86, analise as afirmativas
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) As funções dos profissionais da enfermagem são divididas por níveis de complexidade e não
cumulativas.
( ) Cabe ao técnico de enfermagem executar ações de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
( ) Responsabiliza-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter
sido praticada individual ou em equipe.
( ) Mantém a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorrer o
exercício profissional.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, F, F
b) V, V, F, F
c) V, V, V, V
d) F, V, F, V
16. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são as
complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico. De acordo com a ANVISA (2017), sobre as
medidas recomendadas para o controle pré-operatória de ISC, analise as afirmativas abaixo.
I. Postergar a cirurgia para prover nutrição parenteral é uma medida pré-operatória de ISC.
II. Deve-se evitar abrir e fechar a porta da sala operatória, desnecessariamente.
III. Recomenda-se permanecer com curativo estéril por 24h a 48h, exceto se houver drenagem da ferida
ou indicação clínica.
IV. A tricotomia pré-operatória não deve ser feita de rotina, se os pelos tiverem que ser removidos, devese fazê-lo imediatamente antes da cirurgia, utilizando tricotomizadores elétricos, e fora da sala de cirurgia.
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Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
17. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) Considere as principais complicações
cardiovasculares observadas na unidade de Cuidados Pós- Anestésicos (UCPA) e assinale a alternativa
correta.
a) Hipotensão.
b) Choque.
c) Hemorragia.
d) Pressão ortostática.
18. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE- AC/2019) De acordo com os níveis de glicose recomendado
pela ANVISA (2017) no período pré-operatório e no pós-operatório imediato, assinale a alternativa
correta.
a) >180 mg/dl
b) <200 mg/dl
c) <180 mg/dl
d) >200 mg/dl
19. (Secretaria Estadual de Saúde/SESACRE-AC/2019) A Resolução nº 15, de 15 de março de 2012 (RDC)
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, e dá outras
providências. Acerca do processo de esterilização, analise as afirmativas abaixo.
I. É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros.
II. Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.
III. É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie &
Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
IV. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas a afirmativa I está correta.
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EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015/Técnico em Enfermagem
1. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, leia as afirmativas a seguir
e assinale a alternativa correta.
I. O Técnico de Enfermagem com ensino médio completo é um profissional de nível médio e exerce
atividade, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
II. O Técnico de enfermagem participa no planejamento da assistência de enfermagem.
III. O Técnico de Enfermagem participa na execução de ações assistenciais de enfermagem, inclusive as
privativas do enfermeiro, desde que supervisionado por um médico.
IV. Ao Técnico de Enfermagem cabe a organização e direção dos serviços de enfermagem.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
d) I, II e III, apenas.
b) I apenas.
e) II apenas.
c) I e II, apenas.
2. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Em unidade de clínica cirúrgica (UCC) cujos pacientes exijam cuidados intensivos, legalmente, apenas
o técnico de enfermagem deve prestar cuidados de enfermagem, juntamente com os enfermeiros.
( ) O técnico de enfermagem recebe o plantão com o restante da equipe, ajuda a levantar as necessidades
de enfermagem dos pacientes, colaborando com o enfermeiro na elaboração do plano de assistência.
( ) Depois de acompanhar a passagem do plantão, o técnico de enfermagem presta cuidados de
enfermagem relativos a higiene, conforto, mobilização e alimentação, de acordo com a escala de serviço
estabelecida pelo enfermeiro de turno.
( ) Entre as atribuições e responsabilidades do técnico de enfermagem, destaca-se a ajuda na elaboração
do pedido semanal do material de consumo e no controle dos equipamentos.
a) V, V, V, V.
b) V, V, F, V.
c) F, V, F, V.
d) V, F, V, F.
e) F, V, V, F.
3. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Os itens de uma sala de operação (SO) podem ser classificados em fixos
e móveis. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de item fixo.
a) Monitor cardíaco.
b) Mesa auxiliares.
c) Suportes de braço para o paciente.
d) Foco central.
e) Aspirador elétrico.
4. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Os parâmetros de normalidade para pulso em um indivíduo que se
encontra na fase da segunda infância e adolescência é entre ____ e ___ bpm (batimentos por minuto).
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a) 60; 80.
b) 120; 140.
c) 100; 120.
d) 80; 100.
e) 140; 160.
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5. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) O choque _______ ocorre devido à alteração da tonicidade da parede
do vaso, provocando seu relaxamento. Com isso, o vaso fica maior que a quantidade de sangue circulante
em seu interior, levando à hipotensão. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.
a) Obstrutivo.
b) Distributivo.
c) Hipovolêmico.
d) Hipervolêmico.
e) Cardiogênico.
6. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015/Atualizada) Sobre a vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada)
(VORH), analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) É indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças
menores de 1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada contra outros
sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).
( ) Mesmo que a criança esteja na faixa etária preconizada, se apresentar imunodepressão ela deverá
ser avaliada e vacinada mediante prescrição médica.
( ) A vacina não está contraindicada para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou com
malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.
( ) O esquema corresponde a 2 doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A primeira dose pode ser
administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. A segunda dose pode ser administrada a
partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Mantenha intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
( ) O volume a ser administrado é 0,5 ml.
a) F, V, F, V, F.
b) V, V, V, V, V.
c) F, F, V, F, V.
d) V, V, F, V, F.
e) V, F, V, F, V.
7. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre a vacina contra a varicela, leia as afirmativas a seguir e assinale
a alternativa correta.
I. A primeira dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 15 meses de idade (vacina
tetraviral).
II. A segunda dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 2 anos de idade (vacina
varicela).
III. Na profilaxia de pós-exposição, a vacina pode ser utilizada a partir dos 9 meses de idade.
IV. O volume da dose da vacina é de 0,5 ml.
V. Considerar como válida a dose administrada a menores de 12 meses de idade na vigência de surto.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III, IV e V.
b) II, IV e V, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) II, III, IV e V, apenas.
8. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) A prescrição médica é solução de diálise 1000 ml à 4,5%. Temos
disponível solução de diálise 1000 ml à 2,5% e ampola de glicose de 10 ml à 50%. Devemos acrescentar
___ ml de glicose a 50% na solução de diálise de 1000 ml à 2,5% para termos uma solução de 4,5%.
Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.
a) 4.
b) 10.
c) 20.
d) 30.
e) 40.
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9. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) A prescrição médica é soro fisiológico 0,9% de 1000 ml de 12/12 horas.
Devemos infundir ___ microgotas por minuto. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.
a) 28.
b) 83.
c) 27.
d) 100.
e) 51.
10. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre as precauções padrão, leia as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. Deve-se realizar a lavagem das mãos com sabão líquido comum rotineiramente, e com antisséptico
definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em algumas situações.
II. É importante salientar que o uso de luvas substitui a lavagem das mãos, sendo facultativo lavar as mãos
antes e depois de retirar as luvas.
III. Uso de máscaras e protetor de olhos: devem ser usados para proteger olhos, nariz e boca dos
profissionais quando da realização de procedimentos que representem risco de contaminação.
IV. Usar avental de mangas compridas, limpo, não estéril, sempre que houver a possibilidade de se
contaminar com sangue e demais líquidos corporais.
Estão corretas as afirmativas:
a) III e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
d) III apenas.

e) I e III, apenas.

11. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução
crônica, causada pelo Treponema pallidum. Sobre esta doença, analise as afirmativas abaixo, de valores
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) O homem é o único reservatório.
( ) O modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguíneo.
( ) A suscetibilidade à doença é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são
protetores. Portando, o indivíduo não vai adquirir sífilis se exposto ao T. pallidum novamente.
( ) Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o concepto por via transplacentária, em qualquer
fase da gestação: média de 100% na fase primária, 90% na fase secundária e 30% na fase latente.
a) V, V, F, V.

b) V, V, V, V.

c) F, V, V, F.

d) V, V, V, F.

e) V, V, F, F.

12. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre a Hanseníase, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta.
I. Doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo considerado de baixa infectividade e alta
patogenicidade.
II. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais
naturalmente infectados - tatu, macaco mangabei e chimpanzé.
III. Os doentes com poucos bacilos - paucibacilares (PB) - não são considerados importantes como fonte
de transmissão da doença devido à baixa carga bacilar. As pessoas com as formas multibacilares (MB), no
entanto, constituem o grupo contagiante, mantendo-se como fonte de infecção enquanto o tratamento
específico não for iniciado.
IV. O modo de transmissão ocorre principalmente pelas vias respiratórias superiores das pessoas com as
formas clínicas MB (virchowiana e dimorfa) não tratadas; o trato respiratório constitui a mais provável via
de entrada do Mycobacterium leprae, no corpo.
Estão corretas as afirmativas:
a) III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
d) I, II e III, apenas.
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13. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015 - Adaptada) Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo, de
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo.
( ) Doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas.
( ) O principal reservatório é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas,
aves e outros mamíferos.
( ) Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos se dispersam facilmente em
aerossóis e, por isso, não desempenham papel importante na transmissão da doença.
( ) É possível que o contágio ocorra a partir de outros modos de transmissão como, por exemplo, pela
ingestão de leite não pasteurizado contaminado, pela inoculação direta e pela via transplacentária.
a) V, F, V, F.

b) V, V, V, V.

c) V, V, F, V.

d) F, V, V, V.

e) V, F, F, F.

14. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre a dengue, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta.
I. A infecção por dengue pode ser assintomática ou causar doença cujo espectro inclui desde formas
oligossintomáticas até quadros graves com choque, com ou sem hemorragia, podendo evoluir para o
óbito.
II. Após as 24-48 horas da fase crítica da dengue, uma reabsorção gradual do fluido que havia sido
extravasado para o compartimento extravascular ocorrerá nas 48-78 horas seguintes. Há uma melhora do
estado geral, retomo do apetite, os sintomas gastrointestinais diminuem, o estado hemodinâmico
estabiliza-se e a diurese retorna. Alguns pacientes podem apresentar um rash cutâneo. Alguns podem
sentir prurido generalizado. Bradicardia e mudanças no eletrocardiograma são comuns durante esse
estágio.
III. O tratamento baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o
estadiamento da doença (grupos A, B, C e D), segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente,
para decidir condutas, bem como o reconhecimento precoce dos sinais de alarme.
IV. Por ser uma doença de notificação compulsória, apenas os casos confirmados devem ser comunicados
ao Serviço de Vigilância Epidemiológica o mais rapidamente possível.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
d) I, II e III, apenas.

e) II e IV, apenas.

15. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, leia as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. Grupo A: São os materiais perfurocortantes ou escarificantes (seringas, agulhas, bisturis) e todos os
utensílios de vidro quebrados.
II. Grupo B: São os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública
ou ao meio ambiente.
III. Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN).
IV. Grupo E: São os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características
de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
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Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) III e IV, apenas.
16. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre acidentes mais comuns causados por aranhas e escorpiões,
analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta de cima para baixo.
( ) O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. O cuidado e tratamento requerem soro
antiloxoscélico e soro antiaracnídico.
( ) O veneno da aranha armadeira tem ação proteolítica. É comum o acidente no momento de calçar o
sapato ou a bota.
( ) O veneno da aranha viúva negra tem ação neurotóxica. O cuidado e tratamento controle da dor com
analgésico potente, anestésico tipo lidocaína e soro antilatrodéctico.
( ) O veneno dos escorpiões preto e amarelo tem ação neurotóxica. Recomenda-se aplicar compressas
mornas e administrar analgésicos para alívio da dor até chegar a um serviço de saúde.
( ) As aranhas caranguejeiras e as tarântulas, apesar de muito comuns, causam envenenamento grave.
a) V, F, V, V, F.
b) V, V, V, V, V.
c) F, V, F, F, V.

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

17. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), leia as afirmativas
a seguir e assinale a alternativa correta.
I. A temperatura ambiente e a ventilação quase sempre são controladas na SRPA, a qual precisa ser
dotada, ainda, de oxigênio, ar comprimido e vácuo canalizados.
II. Os equipamentos básicos da SRPA são aqueles de uso individual, que ficam fixados na parede acima da
cabeceira de cada leito.
III. Os monitores cardíacos e oxímetros de pulso fazem parte dos equipamentos básicos da SRPA.
IV. O técnico de enfermagem apresenta muitas atribuições na SRPA, dentre elas destaca-se a avaliação do
estado do paciente, utilizando para isso o índice de Aldrete e Kroulik.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
d) I, II e III, apenas.
b) II apenas.
e) I, II, III e IV.
c) I apenas.
18. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Segundo os termos cirúrgicos existentes, assinale a alternativa que
contemple o significado do termo Anastomose.
a) Conexão de dois órgãos tubulares, geralmente por sutura.
b) Remoção total ou parcial de uma parte do corpo.
c) Fixação cirúrgica de articulações.
d) Remoção de um tecido vivo para exame.
e) Hérnia da bexiga por defeito na musculatura do períneo.
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19. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, curto nas cirurgias de urgência e praticamente
nem existir nas de emergência.
( ) O pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas depois
do seu início.
( ) A etapa do pré-operatório mediato pode acontecer em vários locais: no domicílio do paciente, no
ambulatório do hospital, no posto de saúde, entre outros.
( ) O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia.
a) V, V, V, V.

b) V, F, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, V, F.

e) V, V, V, F.

20. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Assinale a alternativa que contemple o nome
da pinça mostrada na figura abaixo.
a) Pinça Kocher.
b) Pinça Crille.
c) Pinça Kelly.
d) Pinça Rochester.
e) Pinça Mixter.
21. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Na avaliação que precede a alta da sala de recuperação pós-anestésica
(SRPA) para a unidade de origem, são levados em consideração parâmetros que demonstram a
estabilidade das condições orgânicas do paciente. Assinale a alternativa correta.
a) Desorientação no tempo e no espaço.
b) Ausência de sensibilidade cutânea após bloqueio raquidiano ou peridural e movimentação ativa de dois
membros.
c) Presença de sangramento apenas na ferida operatória.
d) Valor de escala de Aldrete e Kroulik, entre 8 e 10.
e) Sinais vitais estáveis e saturação de oxigénio abaixo dos limites de normalidade.
22. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR), analise as afirmativas abaixo,
de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) Devemos suspeitar de PCR se o paciente não responder ou apresentar respiração anormal (gasping);
verificar pulso carotídeo ou femoral em até 10 segundos; caso não sinta o pulso iniciar manobras de RCP
(Ressuscitação Cardiopulmonar) colocando a pessoa em uma superfície plana e rígida e usar o DEA/DAE
(desfibrilador externo automático), se disponível.
( ) Em bebê ou criança que não responde e não apresenta respiração (ou apenas com gasping), verificar
o pulso (braquial em bebê e carotídeo ou femoral em criança) em até 10 segundos; caso não o sinta ou
estiver inseguro em relação a isso iniciar as compressões torácicas.
( ) No idoso, as calcificações de cartilagens costo- condrais podem provocar fraturas de costelas durante
a realização da RCP.
( ) Para realização adequada da RCP em gestante, deve- se realizar tração do útero para o lado esquerdo
da cliente. Assim, estaremos descomprimindo a veia cava e tornando a manobra de RCP mais eficaz,
melhorando a situação da mãe e do feto.
a) V, V, F, F.

b) V, F, V, F.

c) V, V, V, V.

d) F, F, V, V.

www.romulopassos.com.br

e) V, V, V, F.

86

MENTORIA IBFC | CADERNO DE QUESTÕES DE ENFERMAGEM
23. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) O transporte e remoção de clientes em atenção às urgências e
emergências se destaca por sua especificidade técnica e administrativa. Todo e qualquer deslocamento
deve sempre ocorrer com autorização médica, pois este é o responsável em caracterizar o tipo de
transporte mais adequado para o paciente. Existem vários tipos de ambulância utilizados na remoção de
pacientes, a ______________________, é um veículo destinado ao transporte interhospitalar de
pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida
desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante
transporte até o serviço de destino. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.
a) Tipo A - Ambulância de Transporte.
b) Tipo B - Ambulância de Suporte Básico.
c) Tipo F - Embarcação de Transporte Médico.
d) Tipo C - Ambulância de Resgate.
e) Tipo D - Ambulância de Suporte Avançado.
24. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Em relação à gravidade, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow para
se avaliar uma pessoa com TCE (trauma cranioencefálico). Assinale a alternativa que contemple o escore
considerado grave no TCE.
a) Escore acima de 18.
b) Escore de 9 a 12.
c) Escore 13 a 15.
d) Escore 15 a 18.
e) Escore abaixo de 8.
25. (EBSERH-HU-FURG/IBFC/2015) Sobre o teste de sensibilidade com monofilamento de 10 g realizado
em pacientes com Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)
e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) A perda da sensação de pressão usando o monofilamento de 10 g é altamente preditiva de ulceração
futura.
( ) Qualquer área sensível indica perda da sensibilidade protetora.
( ) Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas: hálux (superfície plantar da falange distai) e as
1º, 3º e 5º cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando uma sensibilidade de 90% e especificidade
de 80%.
( ) A pessoa deverá ficar sentada de frente para o examinador com os pés apoiados, de forma confortável.
Orientar sobre a avaliação e demonstrar o teste com o monofilamento utilizando uma área da pele com
sensibilidade normal.
a) V, F, V, V.

b) V, V, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, V, F.
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