
 
 

www.romulopassos.com.br 1 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES 

Prova Comentada 

Enfermeiro TJ-RO/FGV/2021 
 

1. (TJ-RO/FGV/2021) O Planejamento é a etapa do Processo de Enfermagem em que o enfermeiro: 

a) interpreta e agrupa os dados coletados na etapa correspondente. 

b) determina as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. 

c) realiza as ações ou intervenções de enfermagem determinadas. 

d) verifica se as intervenções de enfermagem tiveram o resultado esperado. 

e) coleta todos os dados necessários para as demais etapas do processo. 

 

2. (TJ-RO/FGV/2021) O processo de enfermagem proposto pela teorista de enfermagem Wanda Horta 

é composto pelas seguintes fases: 

a) coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 

b) histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados, evolução e prognóstico. 

c) exame físico, diagnóstico, plano de cuidados, implementação e acompanhamento. 

d) coleta de dados, diagnóstico, planejamento, execução, avaliação e resultado. 

e) histórico, investigação, diagnóstico, plano assistencial, avaliação e evolução. 

 

3. (TJ-RO/FGV/2021) De acordo com a taxonomia de NANDA, o diagnóstico de enfermagem “síndrome 

de abstinência de substâncias aguda” tem como uma das características definidoras: 

a) desnutrição.                                         b) hipertensão. 

c) doença física comórbida.                  d) distúrbio no padrão do sono. 

e) transtorno mental comórbido. 

 

4. (TJ-RO/FGV/2021) Com base nas normativas que norteiam o exercício da enfermagem, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. O enfermeiro tem autonomia para abertura de clínica de Prevenção e Cuidado de pessoas com feridas, 

respeitadas as competências técnicas e legais. 

II. É permitido que o enfermeiro devidamente capacitado realize a inserção de Cateter Periférico Central 

(PICC). 

III. A direção dos serviços de enfermagem cabe preferencialmente ao enfermeiro, mas pode ser exercida 

por outro profissional. 

Está correto somente o que se afirma em: 

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

 

5. (TJ-RO/FGV/2021) Acerca das disposições do Código de Ética de Enfermagem, é correto afirmar que: 

a) o profissional de enfermagem intimado como testemunha está desobrigado a manter sigilo 

profissional. 

b) a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de até 12 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional do infrator. 

c) é um dever do profissional de enfermagem denunciar atos de violência contra idosos, 

independentemente de autorização. 

d) um profissional de enfermagem suspenso pode ser proibido de exercer a profissão por um período de 

até 120 dias. 

e) quando o profissional de enfermagem deixa de cumprir, no prazo estabelecido, convocações e 

intimações do Coren, ele está sujeito à penalidade de censura. 
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6. (TJ-RO/FGV/2021) Conforme dimensionamento recomendado pelo COFEN, uma unidade de saúde 

que presta assistência classificada como cuidados mínimos, deve manter, nos diferentes turnos de 

trabalho, a proporção de 1 profissional de enfermagem para cada: 

a) 3 pacientes. 

b) 4 pacientes. 

c) 6 pacientes. 

d) 8 pacientes. 

e) 10 pacientes. 

 

7. (TJ-RO/FGV/2021) De acordo com o modelo de avaliação proposto por Donabedian, quando se 

utilizam indicadores que apontam se os serviços estão sendo prestados de acordo com os padrões 

estabelecidos, está sendo realizada avaliação de: 

a) estrutura. 

b) processo. 

c) apuração. 

d) resultado. 

e) suporte. 

 

8. (TJ-RO/FGV/2021) Quando um gestor de saúde consegue proporcionar uma assistência de qualidade, 

dentro do prazo previsto e utilizando a menor quantidade de recurso possível, ele está colocando em 

prática o seguinte pilar da qualidade: 

a) eficácia. 

b) equidade. 

c) eficiência. 

d) otimização. 

e) efetividade. 

 

9. (TJ-RO/FGV/2021) A respeito da auditoria em saúde e da atuação do enfermeiro auditor, analise as 

afirmativas a seguir, assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(   ) Um dos objetivos da auditoria de desempenho é verificar a legitimidade e a legalidade dos atos 

praticados. 

(   ) Compete ao enfermeiro auditor atuar na elaboração, execução e avaliação dos planos de assistência 

à saúde. 

(   ) A auditoria concorrente é baseada na análise documental realizada antes e após a prestação dos 

serviços para avaliar a adequação dos processos. 

A sequência correta é: 

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

 

10. (TJ-RO/FGV/2021) Para entender os gastos com medicamento e avaliar quais categorias 

demandavam a maior parte dos recursos, o diretor de uma unidade de saúde lançou mão da ferramenta 

da qualidade conhecida como regra 80-20, que prevê que 80% dos efeitos surgem a partir de apenas 

20% das causas. Essa ferramenta é denominada: 

a) ciclo PDCA. 

b) brainstorming. 

c) diagrama de Pareto. 

d) diagrama de Ishikawa. 

e) balanced scorecard. 
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11. (TJ-RO/FGV/2021) José, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, está 

inconformado com o teor de decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

que lhe negou certo direito que entende que lhe assistiria como servidor público do Poder Judiciário. 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, é competente para 

apreciar, em caráter final, recurso administrativo interposto por José em face de tal decisão:  

a) o Vice-Presidente do Tribunal. 

b) o Corregedor-Geral da Justiça. 

c) as Câmaras Reunidas Cíveis. 

d) o Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

e) o Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional. 

 

12. (TJ-RO/FGV/2021) Uma funcionária que trabalha a maior parte do tempo com digitação vem 

apresentando dor, dormência e formigamento no punho e na mão, com mais intensidade na face 

flexora do 1º, 2º e 3º dedos e na borda interna do 4º dedo. 

Esses são sintomas indicativos da seguinte lesão: 

a) síndrome do túnel ulnar. 

b) tenossinovite estenosante. 

c) síndrome do canal de Guyon. 

d) tenossinovite de DeQuervain. 

e) síndrome do túnel do carpo. 

 

13. (TJ-RO/FGV/2021) O resultado do hemograma de uma paciente de 30 anos apresentou hemoglobina 

= 9,30 g/dL e hematócrito = 30,27%. 

Sobre esses valores, é correto afirmar que: 

a) ambos estão dentro da faixa normal. 

b) ambos estão abaixo da faixa normal. 

c) ambos estão acima da faixa normal. 

d) hemoglobina está normal e hematócrito está baixo. 

e) hemoglobina está baixa e hematócrito está normal. 

 

14. (TJ-RO/FGV/2021) Durante a campanha do Outubro Rosa, promovida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, a equipe de saúde orientou a respeito dos fatores que podem aumentar o risco de 

câncer de mama. 

Um desses fatores é: 

 a) menopausa antes dos 55 anos. 

b) histórico familiar de câncer de ovário. 

c) primeira gravidez antes dos 30 anos. 

d) primeira menstruação após os 12 anos. 

e) histórico familiar de diabetes tipo 2. 

 

15. (TJ-RO/FGV/2021) A droga usada para evitar convulsões em uma gestante que apresenta sinais 

iminentes de eclampsia é: 

a) hidralazina. 

b) nifedipina. 

c) midazolam. 

d) nitroprussiato de sódio. 

e) sulfato de magnésio. 
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16. (TJ-RO/FGV/2021) A frequência cardíaca do recém-nascido é verificada, preferencialmente, na 

região: 

a) braquial. 

b) femoral. 

c) poplítea. 

d) carotídea. 

e) precordial. 

 

17. (TJ-RO/FGV/2021) Sobre a escala de Apgar, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para a(s) 

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

(   ) O índice de Apgar é o principal parâmetro para determinar o início da reanimação do recém-nascido 

e as manobras que devem ser realizadas. 

(    ) Se o resultado do Apgar for inferior a 7 no 5º minuto, recomenda-se sua aplicação a cada 5 minutos 

até os 20 minutos de vida. 

(    ) Entre os parâmetros avaliados, estão frequência cardíaca, tônus muscular, esforço respiratório e 

coloração. 

A sequência correta é: 

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

 

18. (TJ-RO/FGV/2021) Considerando o atual cenário epidemiológico brasileiro, corresponde a uma 

doença transmissível com quadro de persistência: 

a) cólera. 

b) tétano. 

c) sarampo. 

d) tuberculose. 

e) coqueluche. 

 

19. (TJ-RO/FGV/2021) Durante o atendimento a um paciente com suspeita de dengue, é importante 

que o profissional de saúde esteja atento aos sinais de alarme. 

Entre esses sinais está: 

a) taquicardia. 

b) pico hipertensivo. 

c) vômito eventual. 

d) cianose de extremidades. 

e) dor abdominal intensa e contínua. 

 

20. (TJ-RO/FGV/2021) Sobre a notificação compulsória após o atendimento a uma gestante com 

suspeita de doença aguda pelo vírus Zika, é correto afirmar que: 

a) é um caso de notificação compulsória semanal. 

b) casos suspeitos não precisam ser notificados. 

c) é um caso de notificação compulsória imediata. 

d) deve ser feita preferencialmente pelo médico assistente. 

e) não faz parte da lista de doenças de notificação compulsória. 
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21. (TJ-RO/FGV/2021) Em junho de 2021 foi divulgado o primeiro caso de transmissão comunitária no 

Brasil da variante indiana da Covid-19. 

Sobre as características desse tipo de transmissão, é correto afirmar que: 

a) as equipes de vigilância conseguem mapear a cadeia de infecção 

b) é impossível determinar quem foi a pessoa responsável pela contaminação dos demais. 

c) todos os casos novos são alóctones e estão relacionados entre si. 

d) a difusão do vírus ocorre exclusivamente a partir de casos importados. 

e) todos os casos novos são alóctones e não estão relacionados entre si. 

 

22. (TJ-RO/FGV/2021) Um dos fatores que definem um surto de Síndrome Gripal (SG) pelo vírus 

Influenza é a ocorrência em ambiente fechado/restrito de pelo menos: 

a) 3 casos de SG. 

b) 4 casos de SG. 

c) 5 casos de SG. 

d) 8 casos de SG. 

e) 10 casos de SG. 

 

23. (TJ-RO/FGV/2021) Após a realização de alguns exames, um paciente foi diagnosticado com Diabetes 

Mellitus (DM) tipo 1. 

Sobre as características desse tipo de diabetes, é correto afirmar que: 

a) costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos e abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na 

população. 

b) após o diagnóstico, o DM tipo 1 pode evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para controle. 

c) o termo “tipo 1” é usado para designar uma deficiência relativa na secreção de insulina. 

d) a apresentação é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso 

de peso. 

e) a cetoacidose nesses casos é rara e, quando presente, em geral é ocasionada por infecção ou estresse 

muito grave. 

 

24. (TJ-RO/FGV/2021) A respeito do exame físico, é correto afirmar que: 

a) o sinal de Blumberg é positivo quando o paciente apresenta dor no flanco inferior direito ao comprimir-

se o flanco inferior esquerdo. 

b) o sopro diastólico com estalido é melhor audível com o paciente na posição supina com leve inclinação 

para a direita. 

c) a ausculta abdominal deve ser realizada logo após a percussão, para que as manobras de inspeção e 

palpação não influenciem no peristaltismo. 

d) o sinal de Giordano, utilizado na pesquisa de pielonefrite ou litíase renal, é detectado pela dor à 

percussão costovertebral. 

e) os ruídos respiratórios broncovesiculares são sons respiratórios anormais e descontínuos, mais intensos 

na inspiração. 

 

25. (TJ-RO/FGV/2021) No eletrocardiograma, o complexo QRS representa o(a): 

a) contração dos átrios; 

b) contração dos ventrículos; 

c) relaxamento dos átrios; 

d) relaxamento dos ventrículos; 

e) repolarização dos ventrículos. 
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26. (TJ-RO/FGV/2021) Sobre a assistência prestada a um paciente em parada cardiorrespiratória, é 

correto afirmar que: 

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

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

ventilações/minuto. 

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

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

gestante. 

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

avançada. 

 

27. (TJ-RO/FGV/2021) Para que as trocas gasosas ocorram de forma adequada, é necessário que haja 

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

denominado equilíbrio ventilação/perfusão. 

A situação em que a perfusão ocorre normalmente, mas não há ventilação satisfatória, é denominada: 

a) shunt pulmonar.                          b) ventilação-minuto. 

c) efeito espaço morto.                  d) capacidade vital forçada. 

e) fluxo expiratório forçado. 

 

28. (TJ-RO/FGV/2021) Com base na fisiopatologia do choque, analise as afirmativas a seguir, 

assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(   ) O denominador comum de todos os tipos de choque é a redução da pressão de enchimento capilar 

(PEC). 

(  ) A má perfusão tecidual no choque anafilático é resultado de uma vasodilatação generalizada e tem 

hemodinâmica semelhante ao choque séptico, apesar da causa ser distinta. 

(     ) O choque distributivo é a única modalidade em que ocorre vasodilatação. Nos demais tipos de choque 

ocorre uma vasoconstrição reflexa que age como mecanismo compensatório. 

A sequência correta é: 

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

 

29. (TJ-RO/FGV/2021) Na aplicação da escala pré-hospitalar de Cincinnati são avaliados os seguintes 

parâmetros: 

a) coordenação motora, reatividade pupilar e memória. 

b) assimetria facial, debilidade dos braços e fala anormal. 

c) nível de consciência, força muscular e marcha debilitada. 

d) perda de sensibilidade, dificuldade visual e equilíbrio. 

e) padrão respiratório, nível de consciência e memória. 

 

30. (TJ-RO/FGV/2021) Um paciente com traumatismo craniano apresentou sinais característicos de 

fratura de base de crânio. 

Entre esses sinais estão: 

a) sinal de Chvostek, cefaleia intensa, tontura e vômito. 

b) depressão secundária da consciência e sinal de Trousseau. 

c) otorragia, epistaxe, sinal de Battle e sinal de duplo halo. 

d) perda temporária da consciência, tríade de Charcot e náusea. 

e) hemiparesia, cefaleia intensa, sonolência e visão turva. 
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31. (TJ-RO/FGV/2021) Durante o exame físico, o paciente apresentou turgência de jugular, hipotensão 

e hipofenose das bulhas cardíacas. 

Esses sinais estão associados ao(à): 

a) tamponamento cardíaco. 

b) edema agudo de pulmão. 

c) insuficiência cardíaca congestiva. 

d) tromboembolismo venoso. 

e) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

Discursiva 

(TJ-RO/FGV/2021) Um funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 50 anos, sentiu-se mal 

durante o expediente de trabalho e foi conduzido ao serviço de saúde do órgão. Durante o atendimento, 

ele apresentou uma parada cardiorrespiratória (PCR). Iniciou-se então ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP), oxigenação, terapia medicamentosa, que incluiu o uso de epinefrina e amiodarona. A 

monitorização cardíaca evidenciou um quadro de fibrilação ventricular. 

Diante do caso apresentado, responda aos itens a seguir. 

I. Um aspecto importante na assistência ao paciente em PCR é a realização de uma RCP adequada. Cite 

quatro condutas/aspectos que caracterizam uma RCP de alta qualidade. 

II. Aponte se a arritmia apresentada pelo paciente é um ritmo chocável ou não chocável, a quantidade 

adequada (em miligramas) das doses de epinefrina e a quantidade (em miligramas) da primeira dose de 

amiodarona. 

III. Cite os seis procedimentos que compõem os elos da cadeia de sobrevivência para PCR em ambiente 

extra-hospitalar (PCREH) para adultos. 
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