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(Residência USP/2022) O câncer de colo uterino 

é a quarta forma de neoplasia mais frequente no 

mundo na população feminina (Garcia et al, 

2019). 

Assim há a recomendação para coleta de exame 

citopatológico, que deve ser 

a) iniciada aos 30 anos para mulheres que não 

tiverem atividade sexual. 

b) realizada a cada 4 anos, após dois exames 

negativos com intervalos anuais. 

c) dispensada para mulheres com mais de 64 

anos. 

d) iniciada aos 25 anos para mulheres que já 

tiveram atividade sexual. 

e) dispensada para mulheres com ao menos um 

exame negativo nos últimos 4 anos. 

 

 

 

2 

(Residência UFRJ/2022) O método de 

rastreamento do câncer do colo do útero e de 

suas lesões precursoras é o exame 

citopatológico. 

A periodicidade para o rastreamento do câncer 

de colo de útero segundo as diretrizes brasileiras 

para câncer de colo uterino é uma vez por ano e 

após: 

a) exame negativo, a cada cinco anos. 

b) dois exames anuais consecutivos negativos, a 

cada três anos. 

c) dois exames anuais consecutivos negativos, a 

cada dois anos. 

d) exame negativo, a cada dez anos. 

 

3 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação ao 

câncer de mama, analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 Dicas de Estudo 
 
 

 Como estudar para as provas de residência 2022: 

1. Baixe e siga o Plano de Estudo específico para cada residência no Curso Completo de 

Enfermagem em nosso site.  

2. Foco total nos Tratados de Enfermagem e do SUS (SÃO AS BASES DA PREPARAÇÃO). 

3. Resolva todas as questões das provas anteriores de residência na Mentoria. Acompanhe 

a resolução comentada com as videoaulas. 

4. Participe de todos os simulados, que vamos lançar em nosso canal no YouTube, durante 

o 2º semestre de 2022, 100% direcionados paras as provas de residência.  
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( ) É recomendado o rastreamento em mulheres 

de 35 a 59 anos, uma vez a cada dois anos, sendo 

que para as mulheres classificadas como de alto 

risco, recomenda-se rastreamento anual a partir 

dos 30 anos.  

( ) Os riscos ou malefícios de rastreamento em 

outras faixas etárias que não a recomendada 

incluem resultados incorretos (falsos-positivos e 

falsos-negativos), sobrediagnóstico e 

sobretratamento, além do aumento de 

procedimentos desnecessários, como biópsias, 

cirurgias mamárias, mastectomias radicais e 

radioterapia, sendo significativamente menores 

nas faixas etárias recomendadas.  

( ) Estudos recentes demostram evidência 

suficiente de efetividade para a utilização de 

ultrassonografia e ressonância magnética como 

exames de rastreamento para detectar lesões 

não palpáveis ao invés da mamografia.  

( ) Ensaios clínicos mostraram que o ensino do 

autoexame das mamas não reduziu a 

mortalidade e as mulheres continuavam a 

descobrir o tumor elas mesmas, mas geralmente 

de forma casual e não necessariamente na rotina 

de autoexame.  

( ) Estima-se para o Brasil uma margem de 

redução de 28% dos casos novos de câncer de 

mama reduzindo-se a exposição de fatores de 

risco modificáveis e promovendo fatores de 

proteção como: controle do peso corporal, 

atividade física regular e redução de bebidas 

alcoólicas e promoção do aleitamento materno.  

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) F – V – F – F – V.     b) V – F – V – F – F.  

c) F – V – F – V – V.    d) V – F – V – V – F. 

 

4 

(Residência FUNDATEC/2022) Na atualidade, 

dispomos de diversos métodos contraceptivos 

para evitar gravidez indesejada e até mesmo 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Em 

relação ao DIU de cobre, analise as assertivas 

abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas.  

( ) Alterações da menstruação, cólicas e dor na 

parte inferior do abdômen são alguns dos efeitos 

colaterais/adversos mais comuns.  

( ) É um método que possui alta eficácia e protege 

contra algumas doenças sexualmente 

transmissíveis (IST).  

( ) Para as mulheres que apresentem ciclos 

menstruais pode ser inserido a qualquer 

momento do mês, desde que se certifique a não 

possibilidade de gravidez.  

( ) A inserção do DIU pode ser realizada por 

médico(a) e enfermeiro(a) treinado.  

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – F – V – V.  c) F – V – F – V. 

b) F – V – F – F.  d) V – F – V – F.  

 

5 

(Residência USP/2022) Durante a primeira 

consulta de enfermagem do Pré-natal de uma 

gestante, o enfermeiro verifica que o estado 

vacinal dela está desatualizado. Assim a gestante 

deve ser orientada a tomar, durante a gestação, 

as seguintes vacinas: 

a) dT/dTpa, influenza e tríplice viral (SCR). 

b) influenza, tríplice viral (SCR) e hepatite B. 

c) dT/dTpa, hepatite B e pneumocócica. 

d) tríplice viral (SCR), pneumocócica e hepatite B. 

e) dT/dTpa, hepatite B e influenza. 

 

6 

(RESMULTI-CE/2022) Gestante, 28 anos, 

G3P1A1, compareceu a Unidade de Atenção 

Primária de Saúde (UAPS), no dia 25 de maio de 

2021, para a primeira consulta pré-natal. Refere 

que a data da última menstruação (DUM) foi dia 

27 de março de 2021. Com base nessas 

informações, qual a data provável do parto (DPP) 

e a idade gestacional (IG) da gestante no dia da 

consulta?  

a) DPP: 03/12/2021 e IG: 6s4d.  

b) DPP: 02/12/2021 e IG: 7s4d.  

c) DPP: 03/01/2022 e IG: 8s3d.  

d) DPP: 03/02/2022 e IG: 9s3d.  
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7 

(RESMULTI-CE/2022) Gestante, 20 anos, 

primigesta, IG: 32s4d compareceu a consulta 

pré-natal referindo náuseas, escotomas 

cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia 

ou dor intensa no hipocôndrio direito. Ao exame 

obstétrico, o(a) Enfermeiro(a) constatou 

ausência de sangramento vaginal, ausência de 

dinâmica uterina, feto único, cefálico, ausculta 

fetal com 150 batimentos por minuto. Ao avaliar 

os sinais vitais da gestante, observou 

temperatura: 37,2 °C, pulso: 92 batimentos por 

minuto, respiração: 20 respirações por minuto, 

pressão arterial: 150 x 95 mmHg. Apresentou 

teste rápido para proteinúria positivo (acima de 

300mg/24h).  

Diante desses sinais e sintomas, o(a) 

Enfermeiro(a) encaminhou a gestante para 

acompanhamento no pré-natal de alto risco, 

considerando tratar-se de:  

a) Eclâmpsia.  

b) Pré-eclâmpsia.  

c) Síndrome HELLP.  

d) Hipertensão arterial crônica.  

 

8 

(Residência UERJ/2022) Durante a consulta de 

pré-natal de rotina da 39ª semana gestacional, a 

paciente relata diminuição dos movimentos 

fetais. Com o objetivo de avaliar o bem-estar 

fetal, é realizado teste simplificado do estímulo 

sonoro que não identifica aceleração dos 

batimentos cardiofetais. Diante disso, o teste 

deverá ser: 

a) realizado duas vezes, com intervalo de, pelo 

menos, quinze minutos para ser considerado 

positivo. 

b) realizado duas vezes, com intervalo de, pelo 

menos, dez minutos para ser considerado 

negativo. 

c) considerado negativo e a paciente 

encaminhada à emergência da maternidade de 

referência. 

d) considerado positivo para desaceleração fetal. 

 

9 

(Residência UERJ/2022) Durante o terceiro 

período clínico do trabalho de parto, algumas 

manobras são realizadas quando não há 

dequitação espontânea. A manobra em que são 

realizados movimentos delicados de massagem 

de fundo de útero e, ao mesmo tempo, suave 

tração e rotação do cordão umbilical é 

denominada: 

a) Brandt-Daroff. c) Fabre. 

b) Jacob Dublin. d) Taxe. 

 

10 

(Residência UERJ/2022) Gestante com 32 anos, 

na 19ª semana gestacional, procurou o 

acolhimento e classificação de risco, queixando-

se de artralgia, febre e cefaleia. Durante a 

anamnese, relatou que, há cerca de oito horas, 

recebeu a primeira dose de penicilina benzatina, 

referente ao tratamento de sífilis na gestação, 

indicando tratar-se de um caso de reação de 

Jarisch-Herxheimer. Diante dessa situação, a 

gestante deve ser observada, pois apresenta 

maior risco para: 

a) abortamento. 

b) choque anafilático. 

c) amniorexe prematura. 

d) trabalho de parto prematuro. 

 

11 

(Residência UFRJ/2022) Para que se tenha um 

diagnóstico de abortamento é necessário um 

exame clínico, ultrassonográfico, atraso 

menstrual, perda sanguínea uterina e presença 

de cólicas no hipogástrio. Diante desse 

diagnóstico o abortamento pode ser classificado 

nas seguintes formas clínicas: 

a) ameaça de abortamento ou aborto evitável: 

Caracteriza-se pela integridade do ovo, com 

útero compatível com a idade da gravidez e colo 

impérvio. Há presença de sangramento vaginal 

discreto ou moderado, sem que ocorra 

modificação cervical, geralmente com 

sintomatologia discreta ou ausente (dor do tipo 

cólica ou peso na região do hipogástrio). 
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b) aborto retido: Caracteriza-se por perda total 

da integridade do ovo, sangramento moderado a 

acentuado contendo coágulos e/ou restos 

ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica 

de forte intensidade e redução do volume 

uterino em relação à idade gestacional. Pode 

culminar em abortamento completo ou 

incompleto. 

c) aborto infectado: Caracteriza-se pela 

interrupção da gestação com permanência do 

produto conceptual na cavidade uterina. Pode 

ocorrer discreto sangramento, com colo 

impérvio, regressão dos fenômenos gravídicos e 

redução do volume uterino em relação à idade 

gestacional. 

d) aborto inevitável: Caracteriza-se por quadro 

infeccioso materno, com presença de ovo 

íntegro ou não e quadro hemorrágico variável. 

Pode apresentar secreção fétida endovaginal, 

dor pélvica intensa à palpação, calor local e 

febre, além de comprometimento variável do 

estado geral. 

 

12 

(RESMULTI-CE/2022) As Hemorragias Pós-Parto 

(HPP) são caracterizadas por perda sanguínea 

estimada acima de 500 ml após parto vaginal ou 

acima de 1000 ml após cesárea, nas primeiras 

24h. Incide em 3 a 5% dos partos vaginais, sendo 

responsável por 25% das mortes maternas em 

todo o mundo. Pode causar outras complicações, 

como anemia, fadiga, dificultar cuidados com o 

recém-nascido, prolongar internamento 

hospitalar, aumentar necessidade de 

hemotransfusão e suas reações, insuficiência 

hipofisária e renal. Com base nas recomendações 

assistenciais para prevenção, diagnóstico e 

tratamento da hemorragia obstétrica (OPAS, 

2018), marque a opção correta.  

a) A massagem uterina deve ser realizada como 

medida de prevenção do HPP, sendo empregada 

a Manobra de Hamilton.  

b) A ocitocina 10 UI, endovenosa, é a medicação 

de 1ª escolha na prevenção da hemorragia pós-

parto e está recomendada a sua utilização logo 

após o nascimento.  

c) Placenta prévia ou de inserção baixa, pré-

eclâmpsia grave, Hematócrito < 30% + fatores de 

risco, plaquetas < 100.000/ mm³, sangramento 

ativo à admissão, coagulopatias, uso de 

anticoagulantes, descolamento prematuro de 

placenta e placentação anômala (acretismo) são 

fatores de médio risco para HPP.  

d) Iniciar ácido tranexâmico assim que se 

identificar a hemorragia e em concomitância aos 

uterotônicos nos casos de atonia uterina. Deve 

repetir a dose se houver persistência do 

sangramento 30 min após 1ª dose ou reinício do 

sangramento em até 24 horas da 1ª dose.  

 

13 

(Residência UERJ/2022) Mulher de 19 anos, em 

pós-operatório de cesariana realizada há vinte 

dias, lactante em aleitamento materno exclusivo, 

comparece à UBS relatando queimação nos 

mamilos ao amamentar e durante os intervalos 

das mamadas. Ao ser examinada pela 

enfermeira, verificou-se o uso de conchas de 

silicone. Suas mamas estavam cheias e os 

mamilos, descamativos e hiperemiados, com 

aspecto de assadura. Nesse caso, para garantir o 

bem-estar da mulher e do seu recém-nascido, 

deve-se orientar quanto ao(à): 

a) pega adequada, visto se tratar de fissura 

mamilar. 

b) ordenha das mamas quando necessário, visto 

se tratar de ingurgitamento mamário. 

c) correto uso dos antimicóticos pela mulher e 

pelo recém-nascido, visto se tratar de infecção 

por Candida albicans. 

d) aumento da frequência de oferta das mamas e 

à compressão das mamas pelas conchas de 

silicone, visto se tratar de ductos mamários 

bloqueados. 

 

14 

(Residência Sírio-Libanês/2022) Na sala de parto, 

dentre os cuidados de enfermagem prestados na 

assistência imediata e individualizada ao recém-

nascido, deve ser administrado Vitamina K em 

dose única por via intramuscular (1 mg). Essa 

medida profilática visa a prevenção da 
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a) Doença Hemorrágica do Recém-nascido. 

b) Distrofia Muscular do Recém-nascido. 

c) Atelectasia Pulmonar Neonatal. 

d) Oftalmia Neonatal Gonocócica. 

e) Icterícia Neonatal Aguda. 

 

15 

(Residência USP/2022) Em casos de icterícia 

neonatal, é necessário orientar a família no 

momento da alta hospitalar e na primeira 

consulta realizada pela Equipe de Estratégia da 

Saúde da Família. 

Essas orientações são: 

a) Prestar atenção na cor da pele do bebê todos 

os dias e, se a cor estiver muito forte, espalhada 

por todo corpo ou se durar mais de duas 

semanas, é necessário avaliação urgente por um 

profissional de saúde. 

b) Observar atentamente a cor da parte branca 

do olho do bebê e levá-lo imediatamente ao 

pronto atendimento se, em dois dias após a alta, 

a cor amarela não melhorar. 

c) Ofertar leite materno e complementar com 

fórmula láctea para estimular a evacuação do 

bebê e, não havendo melhora da cor amarela em 

um mês, levá-lo ao posto de saúde para avaliação 

por um profissional da saúde. 

d) Dar banhos frequentes com água morna e 

estimular a evacuação com aleitamento materno 

e, não havendo melhora da cor amarela em 10 

dias, levá-lo ao pronto atendimento o mais breve 

possível. 

e) Atentar para a cor das fezes do bebê e, se ela 

se mantiver líquida e esverdeada por mais de 

uma semana, levá-lo ao posto de saúde o mais 

rapidamente possível. 

 

16 

(Residência UFRJ/2022) Os serviços de saúde 

devem implantar e/ou implementar as triagens 

neonatais universais (TNU) com o objetivo de 

identificar distúrbios e/ou doenças em recém-

nascidos e lactentes em tempo oportuno, para 

intervenção adequada, garantindo tratamento e 

acompanhamento contínuo, conforme 

estabelecido nas linhas de cuidado, com vistas a 

reduzir a morbimortalidade e melhorar a 

qualidade de vida. Leia e assinale a melhor 

alternativa: 

I - Triagem Neonatal Biológica: conhecido como 

Teste do pezinho, consiste na detecção em 

recém-nascidos de alguns distúrbios congênitos 

e hereditários: fenilcetonúria, hipotireoidismo 

congênito, doença falciforme e outras 

hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia 

adrenal congênita e deficiência de biotinidase. 

II - Triagem Neonatal Ocular: conhecido como 

Teste do Olhinho é realizado somente por meio 

de exame de imagem (raios-X ou tomografia) 

para inspeção e teste do reflexo vermelho da 

retina, devendo fazer parte do primeiro exame 

físico do RN na maternidade sem a necessidade 

de repetição na Atenção Básica 

III - Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênitas 

Críticas, por oximetria de pulso: conhecido como 

Teste do Coraçãozinho é realizado somente nos 

recém-nascidos prematuros extremo internados 

no alojamento conjunto, não tendo indicação 

para o restante da população de recém-nascidos. 

IV - Triagem Neonatal Biológica: conhecido como 

Teste do pezinho, consiste na detecção em 

recém-nascidos de alguns distúrbios congênitos 

e hereditários e deve ser realizado somente após 

o recém-nascido completar 60 dias de vida. 

V - Triagem Neonatal Auditiva: conhecido como 

Teste da Orelhinha é realizada por meio de 

medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da 

audição através de Emissões Otoacústicas 

Evocadas (EOA) e Potencial Evocado Auditivo do 

Tronco Encefálico (Peate) em recém-nascidos e 

lactentes, visando identificar deficiências 

auditivas. 

a) I, II e III.  c) IV e V. 

b) III, IV e V.  d) I e V. 

 

17 

(Residência UFRJ/2022) Em relação ao 

aleitamento materno pode-se afirmar que: 

a) não existe a necessidade de abordagem dessa 

temática (aleitamento materno) durante o pré-

natal e nenhum tipo de orientação é preconizada 

uma vez que essa gestante ainda tem um longo 
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caminho até dar à luz e essas orientações podem 

ser perdidas ao longo do tempo. 

b) evidências científicas comprovam que a 

amamentação de forma exclusiva até os 6 meses 

e complementada com alimentos apropriados 

após esse período até os 2 anos de idade ou mais, 

demonstra grande potencial transformador no 

crescimento, no desenvolvimento e na 

prevenção de doenças na infância e idade adulta. 

c) a promoção do aleitamento materno para os 

bebês de baixo peso e/ou pré-termos não é 

recomendada, pois o impacto do recebimento de 

leite ordenhado na sobrevivência e qualidade de 

vida dessa população é insignificante. 

d) a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e o Ministério da Saúde recomendam 

que a amamentação seja interrompida aos 6 

meses de vida a partir da a introdução de 

alimentos sólidos/semissólidos de qualidade e 

em tempo oportuno. 

 

18 

(Residência FUNDATEC/2022) O aleitamento 

materno NÃO deve ser recomendado nas 

seguintes condições maternas:  

a) Tuberculose.  

b) Mastite.  

c) Dengue.  

d) HTLV1 e HTLV2.  

 

19 

(MARINHA/2022) Na sala de vacinação, todas as 

vacinas devem ser armazenadas entre as 

seguintes temperaturas: 

a) +2°C e +8°C.     

b) +3°C e +7°C. 

c) +5°C e +10°C.   

d) +6°C e +12°C. 

e) +8°C e +16°C. 

 

20 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Para 

facilitar a identificação da cicatriz vacinal, desde 

que não haja nenhum impedimento, o Ministério 

da Saúde recomenda que a vacina BCG seja 

administrada no músculo deltoide 

a) direito, no terço médio do músculo. 

b) direito, na inserção inferior do músculo. 

c) esquerdo, no terço distal do músculo. 

d) esquerdo, na inserção superior do músculo. 

 

21 

(RESMULTI-CE/2022) Na sala de vacinação de 

uma unidade de atenção primária à saúde, o 

enfermeiro avalia o cartão de vacinação de uma 

criança e constata que ela está com as vacinas 

em dia, devendo ser administrada, no momento, 

a segunda dose da pentavalente. Acerca da 

situação descrita, assinale a alternativa correta 

sobre a idade da criança, via de administração e 

a quais condições a vacina confere proteção, 

respectivamente.  

a) 1 mês; subcutânea; sarampo, caxumba, 

rubéola, haemophilus influenzae B e hepatite B.  

b) 2 meses; intramuscular; difteria, tétano, 

coqueluche, haemophilus influenzae B e hepatite 

B.  

c) 4 meses; intramuscular; difteria, tétano, 

coqueluche, haemophilus influenzae B e hepatite 

B.  

d) 6 meses; subcutânea; sarampo, caxumba, 

rubéola, haemophilus influenzae B e hepatite B.  

 

22 

(Residência UEPA/2022) O vírus HPV é a principal 

causa do câncer do colo de útero, o terceiro tipo 

mais frequente entre as mulheres, atrás apenas 

do câncer de mama e de cólon e reto. Diante 

disso, a incorporação da vacina no calendário 

nacional tem o objetivo de prevenir o câncer do 

colo do útero, prevenindo infecções por alguns 

tipos de vírus do papiloma humano. Sobre essa 

vacina, é correto afirmar que: 

a) a faixa etária da cobertura vacinal é para 

meninas de 09 à 14 anos de idade e meninos de 

11 à 14 anos. 

b) a imunização substitui a realização do exame 

preventivo e o uso do preservativo nas relações 

sexuais. 
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c) para os que apresentam HIV, a faixa etária foi 

ampliada, sendo de 9 à 20 anos. 

d) a vacina contra o HPV deve ser administrada 

por via intradérmica. 

e) para os portadores de HIV o esquema vacinal 

se dá em 02 doses sendo no intervalo de 0 e 02 

meses. 

 

23 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação à 

vacina contra a Febre Amarela, assinale a 

alternativa que NÃO é considerada uma 

contraindicação absoluta. 

a) Indivíduos submetidos a transplantes de 

órgãos sólidos.  

b) Crianças menores de 6 meses de idade.  

c) Indivíduos com neoplasias malignas.  

d) Primovacinação de indivíduos com 60 anos e 

mais.  

 

24 

(Residência UERJ/2022) No calendário básico 

vacinal da criança, aos 12 meses, o Ministério da 

Saúde (MS) prevê a aplicação, pela primeira vez, 

das doses de vacinas contra sarampo e rubéola, 

bem como: 

a) caxumba e varicela. 

b) caxumba e hepatite A. 

c) coqueluche e varicela. 

d) coqueluche e hepatite A. 

 

25 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) 

Considerando o treinamento de suporte básico 

de vida para os profissionais leigos, o enfermeiro 

deve orientá-los que 

a) a compressão torácica deve ser forte, com pelo 

menos 5 cm de profundidade, e rápida, numa 

frequência de 100 a 120 compressões por 

minuto. 

b) sem via aérea avançada, a relação 

compressão-ventilação é de 15:2. 

c) alternem os responsáveis pelas compressões a 

cada 10 minutos para garantir uma RCP de 

qualidade. 

d) iniciem a RCP apenas para uma PCR 

confirmada, pois o risco de dano ao paciente é 

alto se o paciente não estiver em PCR. 

 

26 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) São 

recomendações para profissionais de saúde no 

suporte avançado de vida: 

I - Para um paciente pediátrico com suspeita de 

overdose de opioides que tem pulso definido, 

mas não respiração normal ou apenas gasping, é 

aconselhável a administração de naloxona 

intramuscular ou intranasal. 

II - Dentre as prioridades para mulheres grávidas 

em PCR está o alívio da compressão aortocaval 

com deslocamento uterino lateral. 

III - Se nenhum retorno da circulação espontânea 

acontecer em até 30 minutos durante a 

reanimação cardiorrespiratória em mulheres 

grávidas em PCR, deve-se considerar uma 

cesariana de emergência imediata. 

IV - Para adultos em assistolia, a administração 

da amiodarona deve ser em bolus, sendo a 

primeira dose de 300 mg e a segunda dose de 

150 mg. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) III e IV.      

b) I e IV.       

c) I e II. 

d) II e III. 
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27 

(Residência/UFG/2022) Leia o caso a seguir. 

Paciente deu entrada no setor de emergência inconsciente, com respiração irregular (gasping) e ausência 

de pulsos centrais. Logo, foi diagnosticada a parada cardiorrespiratória (PCR). Imediatamente, tiveram 

início manobras de RCP e instalado monitor cardíaco que mostrou o seguinte ritmo: 

De acordo com o caso, o ritmo cardíaco apresentado na figura mostra uma  

a) assistolia.     c) fibrilação atrial.  

b) fibrilação ventricular.   d) taquicardia ventricular. 

 

28 

(Residência UERJ/2022) Durante a ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) em pediatria, algumas 

medicações, como o bicarbonato de sódio, são 

utilizadas. Sobre o uso desta droga durante a 

RCP, é correto afirmar que: 

a) deve ser infundida lentamente, por via 

intravenosa, e somente quando a ventilação é 

adequada, administrando solução salina antes e 

depois da sua infusão. 

b) deve ser administrada lentamente e somente 

quando houver hipocalcemia, overdose de 

bloqueador de cálcio, hiperpotassemia ou 

hipermagnesemia. 

c) é a droga mais útil em casos de parada 

cardíaca, podendo produzir constrição dos vasos 

renais e redução na formação de urina. 

d) pode ser combinada com catecolamina ou 

cálcio e produz dilatação pupilar, que apresenta 

constrição com a luz. 

 

29 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Uma 

mãe procura o serviço de pronto-socorro do 

município onde mora buscando atendimento 

para o filho de 10 anos que está com tosse há 

uma semana, mas hoje teve piora do quadro. No 

momento, está tossindo bastante e afebril, 

porém teve febre de 38,5 °C no dia anterior. Ao 

passar na classificação de risco realizada pela 

enfermeira do setor é classificado como um 

paciente de baixo risco. Nessa situação, 

considerando o Protocolo de Manchester, o 

paciente deve ser classificado na cor 

a) Branca.   c) Laranja.   

b) Verde.  d) Vermelho. 

 

30 

(Residência/UFG/2022) Choque é a expressão 

clínica de hipóxia celular tecidual e orgânica, 

causado pela incapacidade do sistema 

circulatório de suprir as demandas celulares de 

oxigênio. É uma emergência clínica, 

potencialmente ameaçadora à vida. O choque 

séptico está inserido em qual mecanismo de 

choque?  

a) Obstrutivo.   c) Cardiogênico.  

b) Hipovolêmico.  d) Distributivo. 

 

31 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Numa 

unidade hospitalar, o enfermeiro admitiu um 

paciente adulto com história de perda súbita de 

força muscular em membro superior direito e 

tontura súbita, o que o levou a suspeitar de um 

acidente vascular cerebral (AVC). No manejo 

inicial desse paciente, o enfermeiro deve 

a) reduzir níveis pressóricos, se pressão arterial 

sistólica estiver ≤ 200 mmHg ou pressão arterial 

diastólica estiver 150 mmHg. 
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b) manter o paciente com cabeceira a 0° e, em 

caso de vômitos, posicionar a 30°. 

c) administrar oxigênio, por cateter nasal de alto 

fluxo, se saturação de oxigênio for < 96%. 

d) puncionar acesso venoso periférico no 

membro superior parético para minimizar 

estímulos de dor. 

 

32 

(RESMULTI-CE/2022) Um paciente dá entrada 

em unidade de emergência com suspeição de 

acidente vascular cerebral (AVC) e o enfermeiro 

aplica a escala de Cincinnati para avaliação 

inicial. Acerca da escala de Cincinnati, assinale a 

alternativa correta quanto ao aspecto avaliado, 

como deve ser avaliado e a resposta normal 

esperada.  

a) Assimetria facial; pedir ao paciente para piscar 

os olhos com força; movimento simétrico da face 

bilateralmente.  

b) Anormalidade da fala; pedir para o paciente 

falar uma frase; paciente fala corretamente e 

com boa articulação das palavras.  

c) Fraqueza dos braços; pedir para o paciente 

estender os braços por 5 minutos (com os olhos 

fechados); movimento simétrico dos dois braços.  

d) Alterações na propriocepção; pedir ao 

paciente para caminhar em linha reta durante 10 

metros, com um pé à frente do outro; paciente 

caminha em linha reta, mantendo o equilíbrio.  

 

33 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação às 

emergências clínicas, é correto afirmar que:  

a) Na hipotermia moderada (30-32 °C), o 

paciente pode apresentar bradicardia, 

hipotensão arterial, arritmias atriais, bradipneia, 

tremores, entre outros, sendo indicado o 

manuseio rápido, o uso de compressas quentes e 

massagens nas extremidades para favorecer o 

aquecimento.  

b) Na hiperglicemia, a cetoacidose diabética 

caracteriza-se por glicemia capilar >600 mg/Dl, 

com alteração variável no nível de consciência 

(confusão a coma) e sinais de desidratação 

severa.  

c) São critérios de inclusão para hipoglicemia: 

glicemia capilar <60 mg/dL com sinais e sintomas 

como: tremores, sudorese, palidez, taquicardia, 

tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias, 

distúrbios visuais e rebaixamento da consciência 

(de confusão mental à convulsões e 

inconsciência), dentre outros.  

d) A emergência hipertensiva caracteriza-se por 

uma importante elevação da pressão arterial (em 

geral PA diastólica ≥120 mmHg), sem sintomas 

graves e sem risco imediato à vida ou de dano 

agudo a órgãos-alvo ou comprometimento 

vascular, mas que pode evoluir para 

complicações graves.  

 

34 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação aos 

cuidados na administração do diazepan e da 

fenitoína, utilizados no atendimento às crises 

convulsivas, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) O diazepan não deve ser diluído quando 

administrado.  

b) O diazepan não deve ser administrado via 

intramuscular (IM).  

c) A fenitoína não deve ser administrada via 

subcutâneo (SC) ou intramuscular (IM) por 

causar necrose.  

d) A fenitoína deve ser utilizada em conjunto com 

solução glicosada.  

 

35 

(Residência Sírio-Libanês/2022) Durante uma 

avaliação neurológica rápida em um paciente 

vítima de trauma cranioencefálico, ao utilizar a 

Escala de Coma de Glasgow (GCS), o trauma foi 

classificado como leve. Nessa situação, o escore 

na GCS ficou 

a) igual ou inferior a 8. d) entre 9 e 12. 

b) entre 13 e 15.  e) entre 10 e 11. 

c) igual ou inferior a 10. 

 

36 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação à 

Avaliação Primária e Secundária do Paciente 

(Agravo Clínico) no suporte de vida, analise as 
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assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas.  

( ) O objetivo da avaliação primária é identificar e 

corrigir situações de risco imediato de morte.  

( ) Considera-se crítico todo paciente que 

apresentar alterações significativas em qualquer 

etapa da avaliação primária.  

( ) A avaliação da ventilação inclui: simetria 

torácica; frequência respiratória; tempo de 

enchimento capilar; coloração e temperatura da 

pele e pulsos periféricos. 

( ) Objetivo específico da avaliação secundária é 

localizar alterações na cor da pele ou mucosas, 

assimetrias morfológicas, instabilidades 

hemodinâmicas, ruídos anômalos emitidos pelo 

paciente, alterações de motricidade e 

sensibilidade.  

( ) A avaliação secundária é importante, porém 

não obrigatória, principalmente nos pacientes 

críticos ou se sua realização implicar em atraso 

de transporte.  

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – V – F – V – V.      

b) V – F – V – F – F.   

c) F – F – V – F – V.         

d) F – V – F – V – F.  

 

37 

(Residência UFRJ/2022) Padrão de temperatura 

que apresenta picos e quedas de febre sem um 

retorno a níveis de temperatura aceitáveis, 

segundo Potter e Perry (2017): 

a) reincidente. c) remitente. 

b) sustentada.  d) intermitente. 

 

38 

(Residência SES-GO/2022) O exame físico é parte 

integrante da avaliação de enfermagem e, ao ser 

realizado, o enfermeiro deve saber que:  

a) a sequência tradicional para a execução do 

exame é a inspeção, palpação, percussão e 

ausculta, exceto no caso de um exame 

abdominal, em que a ausculta precede a 

palpação e a percussão.  

b) a palpação é uma habilidade que requer 

prática, que produz informações sobre processos 

de doenças no tórax e abdome e que consiste em 

levar a parede torácica ou abdominal a vibrar, 

golpeando-a com um objeto firme.  

c) a percussão pode ser leve ou profunda e 

consiste numa habilidade fundamental que 

permite ouvir sons produzidos no corpo 

originados pelo movimento de ar ou de líquido 

nas cavidades.  

d) na sequência da avaliação física detalhada, 

procede-se à coleta de informações para a 

elaboração do histórico de saúde do paciente, 

devendo esta ocorrer em local bem iluminado e 

aquecido. 

 

39 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) O exame 

físico do paciente constitui uma fase 

fundamental para o desenvolvimento do 

raciocínio clínico de enfermagem e o 

planejamento do cuidado. Considerando a 

semiotécnica do exame físico, dentre as etapas, 

encontra-se a 

a) percussão direta punho-percussão quando, 

com uma das mãos, golpeia-se o abdome com 

piparotes, enquanto a outra mão permanece na 

região contralateral a fim de captar ondas 

líquidas que se chocam com a parede abdominal. 

b) inspeção torácica estática, que tem por 

objetivo observar a dinâmica respiratória por 

meio da movimentação da caixa torácica durante 

a respiração. 

c) percussão dígito-digital; durante a técnica, o 

som timpânico encontrado corresponde àquele 

obtido quando se percute especificamente a 

área dos pulmões. 

d) palpação por dígito-pressão, realizada com a 

polpa do polegar ou do indicador para 

compressão de uma área, que tem por objetivo 

pesquisar dor, detectar edema e/ou avaliar 

circulação cutânea. 
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40 

(ENARE/AOCP/2022) Durante o processo de 

percussão no paciente, o enfermeiro descreveu 

o som como maciço. Sobre esse tipo de som, é 

correto afirmar que 

a) é encontrado em regiões com presença de 

sangue e secreções. 

b) é característico da respiração, do coração e 

das alças intestinais. 

c) se dá na região do tórax normal, sem 

alterações. 

d) é obtido em áreas que contêm ar e que são 

recobertas por membrana flexível. 

e) é encontrado em regiões nas quais não existe 

ar. 

 

41 

(ENARE/AOCP/2022) Em relação à avaliação do tórax e dos pulmões, observe os ruídos adventícios 

ilustrados nas figuras 1 e 2 e suas respectivas características e assinale a alternativa correta. 

a) As figuras 1 e 2 ilustram chiados e roncos, respectivamente. 

b) As figuras 1 e 2 ilustram roncos e sibilos, respectivamente. 

c) As figuras 1 e 2 ilustram crepitações e roncos, respectivamente. 

d) As figuras 1 e 2 ilustram roncos e atrito pleural, respectivamente. 

e) As figuras 1 e 2 ilustram crepitações e atrito pleural, respectivamente. 

 

42 

(ENARE/AOCP/2022) Sobre a ausculta cardíaca, é 

correto afirmar que 

a) a B1 corresponde à bulha com som mais claro 

e distinto, sendo mais alta nos focos aórtico e 

pulmonar. 

b) a B2 pode apresentar o som mais suave 

durante a inspiração. 

c) a pausa diastólica é ouvida entre B1 e B2. 

Trata-se de uma pausa silenciosa entre o final de 

B1 e o início de B2, sem ruídos durante esse 

intervalo. 

d) a pausa sistólica é escutada entre B2 e a 

próxima B1. Trata-se de uma pausa silenciosa 

entre o final de B2 e o início de B1 seguinte. 

e) a B3 caracteriza-se por som baixo, fraco, que 

acontece no início da pausa diastólica e 

desaparece com o paciente em pé ou sentado. 

Pode ser ouvida em pessoas com o débito 

cardíaco elevado ou em mulheres no terceiro 

trimestre de gravidez. 

 

43 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Para 

investigar sinais de irritação meníngea em 

paciente adulto, durante o exame físico o 

profissional de saúde posiciona o paciente em 

decúbito dorsal e coloca uma das mãos abaixo da 

cabeça do paciente e flexiona o pescoço. Essa 
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manobra é chamada de Prova de Brudzinski e 

indica sinal positivo quando ocorre 

a) flexão dos joelhos alternadamente. 

b) flexão espontânea dos quadris e joelhos 

bilateralmente. 

c) hiperextensão dos joelhos e quadris 

bilateralmente. 

d) elevação espontânea de um dos membros 

inferiores estendidos. 

 

44 

(Residência UFRJ/2022) Durante a ausculta do 

abdome, os chamados borborigmos são sons: 

a) hiperativos.   c) normais. 

b) hipoativos.   d) ausentes. 

c) normais. 

 

45 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Durante 

a realização da técnica de passagem de sonda 

nasoenteral, o enfermeiro, a fim de medir a 

distância para o posicionamento pós-pilórico da 

sonda, deve colocar a sonda na 

a) ponta do nariz e direcioná-la até o lóbulo da 

orelha, descer até o apêndice xifoide e 

acrescentar mais 15 a 20 cm. 

b) rima labial e direcioná-la até o lóbulo da 

orelha, descer até a região umbilical e 

acrescentar mais 10 a 15 cm. 

c) asa do nariz e direcioná-la até o lóbulo da 

orelha, descer até a região umbilical e 

acrescentar mais 5 cm. 

d) rima labial e direcioná-la até o lóbulo da 

orelha, descer até o apêndice xifoide e 

acrescentar mais 10 cm. 

 

46 

(MARINHA/2022) O enfermeiro é responsável 

por realizar diversos procedimentos durante sua 

assistência, sendo um deles o cateterismo 

gástrico e entérico do paciente. Para garantir a 

segurança do paciente, é essencial confirmar que 

a sonda foi posicionada corretamente. De acordo 

com Brunner (2014), assinale a opção que indica 

corretamente as formas recomendadas para 

verificar o posicionamento adequado da sonda. 

a) Avaliação visual da coloração do aspirado do 

conteúdo gástrico ou entérico, pH do aspirado; e 

radiografia de abdômen. 

b) Injetar ar através da sonda enquanto ausculta 

a área epigástrica com estetoscópio para 

detectar insuflação de ar, além da radiografia de 

abdômen. 

c) Aspiração do conteúdo gástrico ou entérico e 

verificação da coloração e pH do aspirado; e 

injetar ar através da sonda enquanto ausculta na 

base do apêndice xifoide com estetoscópio para 

detectar insuflação de ar. 

d) Imersão da ponta da sonda em um copo com 

água para verificar formação de bolhas; e injetar 

ar através da sonda enquanto ausculta na base 

do apêndice xifoide com estetoscópio para 

detectar insuflação de ar e radiografia de 

abdômen. 

e) Imersão da ponta da sonda em um copo com 

água para verificar formação de bolhas; pH do 

aspirado, injetar ar através da sonda enquanto 

ausculta na base do apêndice xifoide com 

estetoscópio para detectar insuflação de ar e 

radiografia de abdômen. 

 

47 

(MARINHA/2022) É considerada parte da técnica 

correta de inserção do cateter urinário: 

a) realizar a higiene íntima do paciente com água 

e sabonete líquido somente do tipo antisséptico, 

utilizando luva estéril. 

b) introduzir gel lubrificante na uretra em 

homens e lubrificar a ponta da sonda com gel 

lubrificante em mulheres. 

c) realizar a antissepsia da região perineal com 

solução padronizada, partindo da periferia para o 

óstio da uretra. 

d) seguir a técnica limpa de inserção do cateter, 

utilizando luvas de procedimento. 

e) fixar corretamente o cateter na raiz da coxa no 

sexo masculino e no hipogástrio em mulheres 

(evitando traumas). 
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48 

(MARINHA/2022) A lavagem gástrica consiste na 

aspiração do conteúdo gástrico e na lavagem do 

estômago por meio de uma sonda gástrica de 

grosso calibre. A posição que diminui a passagem 

do conteúdo gástrico para dentro do duodeno 

durante a lavagem é chamada: 

a) prona.    d) decúbito dorsal. 

b) decúbito lateral direito. e) trendelenburg. 

c) decúbito lateral esquerdo. 

 

49 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Para a 

realização da técnica de enteroclisma, o paciente 

deve ser acomodado na posição 

a) litotômica.  c) de Sims. 

b) lateral.  d) genupeitoral. 

 

50 

(Residência UEPA/2022) Na tuberculose o 

controle de contatos deve ser considerada uma 

ferramenta para prevenir o adoecimento e 

diagnosticar precocemente tuberculose ativa, 

sendo assim a conduta mais acertada aos recém-

nascidos coabitantes de caso índice bacilífero é: 

a) inicia-se quimioprofilaxia primária com H por 3 

meses e não vacina para BCG. 

b) não inicia quimioprofilaxia primária e vacina 

para BCG. 

c) inicia-se quimioprofilaxia primária com H por 3 

meses e vacina para BCG. 

d) inicia-se quimioprofilaxia primária com H por 1 

mês e não vacina para BCG. 

e) inicia-se quimioprofilaxia primária com H por 2 

meses e não vacina para BCG. 

 

51 

(Residência FUNDATEC/2022) A tuberculose (TB) 

continua sendo um sério problema de saúde 

pública, fatores como a pobreza, a desnutrição e 

a co-infecção com HIV contribuem para que as 

metas propostas para seu controle não sejam 

atingidas.  

Sobre o contexto de estratégias de controle da 

tuberculose, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

( ) A vacina BCG previne especialmente as formas 

graves de tuberculose, como TB miliar e 

meníngea na criança. Recém-nascidos devem ser 

vacinados logo após o nascimento ou o mais 

precocemente possível, porém é necessário o 

adiamento da vacinação para os bebês com 

menos de 2 kg de peso até que atinjam esse peso.  

( ) A busca ativa de sintomáticos respiratórios 

deve ser realizada por todos os serviços de saúde 

e tem significativo impacto na detecção precoce 

e controle da doença.  

( ) Os contatos vivendo com HIV deverão realizar 

o tratamento da Infecção Latente da Tuberculose 

(ILTB) independentemente de estarem 

sintomáticos ou assintomáticos.  

( ) A adesão ao tratamento é fator fundamental 

para a cura da doença. Entre as estratégias que 

podem melhorar a adesão, encontra-se o 

tratamento diretamente observado.  

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – V – F – V.  c) V – V – F – F.  

b) F – F – V – F.  d) F – F – V – V. 

 

52 

(RESMULTI-CE/2022) Um paciente em 

tratamento para tuberculose (TB) é 

acompanhado pelo enfermeiro que, durante a 

consulta de enfermagem, pontua questões sobre 

a doença, como transmissão, avaliação clínica e 

laboratorial, bem como manejo terapêutico. 

Sobre os aspectos práticos para o controle da TB, 

assinale a alternativa correta.  

a) A infecção prévia pelo Mycobacterium 

tuberculosis devidamente tratada confere 

imunidade e previne a ocorrência de recidivas.  

b) Pessoas com cultura de escarro negativa ou 

com TB exclusivamente extrapulmonar 

apresentam alto potencial de infectividade.  

c) O termo “bacilífero” faz alusão às pessoas com 

TB pulmonar ou laríngea que tem baciloscopia 

positiva no escarro, tendo esses casos maior 

capacidade de transmissão.  
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d) O esquema básico de tratamento para adultos, 

adolescentes e crianças menores de 10 anos 

envolve o uso de Rifampicina + Isoniazida + 

Pirazinamida + Etambutol na fase intensiva e de 

Rifampicina + Isoniazida na de manutenção.  

 

53 

(Residência UEPA/2022) A hanseníase é doença 

infecciosa sistêmica, com repercussão 

importante para os nervos periféricos, a neurite 

é um processo inflamatório desses nervos, 

causando alto poder incapacitante, portanto o 

profissional de saúde deve realizar a avaliação 

neurológica no diagnóstico, durante o 

tratamento e no final do tratamento.  

Os nervos mais afetados são da face, membros 

superiores e dos membros inferiores, sendo 

assim, os nervos afetados da face são: 

a) Facial e Radial.   d) Trigêmeo e Facial. 

b) Trigêmeo e Ulnar.  e) Facial e Tibial. 

c) Trigêmeo e Tibial. 

 

54 

(RESMULTI-CE/2022) Durante a consulta de 

enfermagem a uma paciente em tratamento 

para hanseníase paucibacilar (PB) com a 

poliquimioterapia única (PQT-U), a enfermeira 

realiza processo educativo em saúde. Sobre a 

PQT-U para o manejo da hanseníase PB, assinale 

a alternativa correta.  

a) Recomenda-se um regime contendo 

Rifampicina + Clofazimina + Dapsona, com 

duração de tratamento de seis meses.  

b) Recomenda-se um regime contendo 

Ofloxacina + Clofazimina + Dapsona, com 

duração de tratamento de seis meses.  

c) Recomenda-se um regime contendo 

Rifampicina + Clofazimina + Dapsona, com 

duração de tratamento de 12 meses.  

d) Recomenda-se um regime contendo 

Ofloxacina + Clofazimina + Dapsona, com 

duração de tratamento de 12 meses.  

 

55 

(Residência/UFG/2022) De acordo com a Anvisa 

na Nota Técnica nº 07/2020, o período de 

incubação da Covid-19, que é o tempo entre a 

exposição ao vírus e o início dos sintomas, é, em 

média, de cinco a seis dias; no entanto, existem 

evidências de que o SARS-CoV-2 pode ser 

detectado  

a) a partir de 48 horas antes da exposição.  

b) a partir do oitavo dia após a exposição.  

c) do primeiro até o décimo quarto dia após a 

exposição.  

d) entre o quinto e vigésimo dia após a exposição. 

 

56 

(Residência/UFG/2022) Os critérios 

recomendados pela Anvisa para descontinuar as 

precauções adicionais e isolamento em pacientes 

com quadro leve a moderado, não-imu-

nossuprimidos com Covid-19 confirmada, são:  

a) 10 dias após a data do primeiro teste positivo 

RTPCR em tempo real ou teste de antígeno.  

b) pelo menos 10 dias desde o início dos sintomas 

e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de 

antitérmicos) e melhora dos sintomas.  

c) pelo menos 20 dias desde o primeiro teste 

positivo RT-PCR em tempo real ou teste de 

antígeno.  

d) pelo menos 20 dias desde o início dos sintomas 

e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de 

antitérmicos) e melhora dos sintomas. 

 

57 

(Residência UEPA/2022) Como medida de 

enfrentamento a pandemia que se instalou após 

os primeiros casos de infecção por COVID, em 22 

de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública 

para o novo Coronavírus (COE–nCoV), estratégia 

prevista no Plano Nacional de Resposta às 

Emergências em Saúde Pública do Ministério da 

Saúde. No que diz respeito ao enfrentamento ao 

novo Coronavírus (2019-nCoV), assinale a 

alternativa correta. 

a) Febre pode não estar presente em alguns 

casos como, por exemplo, em pacientes jovens, 

idosos, imunossuprimidos ou que em algumas 

situações possam ter utilizado medicamento 

antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica 
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deve ser levada em consideração e notificar 

como caso confirmado de COVID. 

b) É considerado como casos suspeito o indivíduo 

que apresenta febre e pelo menos um sinal ou 

sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) 

e histórico de viagem para área com transmissão 

local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas. 

c) Todos os pacientes que buscarem os serviços 

de saúde (Atenção Primária à Saúde, Unidade de 

Pronto Atendimento, Pronto Socorro, 

Atendimento Pré- Hospitalar Móvel e Hospitais), 

deverão ser submetidos a triagem clínica que 

inclui reconhecer precocemente um caso 

suspeito e, se necessário, encaminhamento 

imediato do mesmo para uma área separada dos 

demais usuários somente para facilitar o fluxo do 

atendimento. 

d) Estar a dois metros de um paciente com 

suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da 

mesma sala ou área de atendimento (ou 

aeronaves ou outros meios de transporte), por 

um período prolongado, sem uso de 

equipamento de proteção individual caracteriza 

os sinais clínicos para fechamento de diagnóstico 

epidemiológico. 

e) O diagnóstico laboratorial para identificação 

do vírus 2019-nCoV é realizado por meio das 

técnicas de RT-PCR em tempo real e 

sequenciamento parcial ou total do genoma 

viral, não sendo possível fechar o diagnóstico 

sem a confirmação laboratorial. 

 

58 

(Residência SES-GO/2022) O SARS-CoV-2, vírus 

causador da Covid-19, doença pandêmica desde 

2020, possui alta e sustentada transmissibilidade 

entre as pessoas. Quanto à transmissão deste 

vírus, sabe-se que:  

a) pode ocorrer no período pré-sintomático da 

doença, em geral, a partir de 48 horas antes do 

início dos sintomas.  

b) em pessoas assintomáticas, a carga viral é 

menor, justificando o baixo risco de transmissão.  

c) no período sintomático da doença, o risco de 

transmissão é maior, principalmente a partir do 

sexto dia após o início dos sintomas. 

d) ocorre principalmente por meio do contato 

direto com as superfícies dos objetos e dos 

mobiliários das pessoas infectadas. 

 

59 

(Residência FUNDATEC/2022) Analise a 

descrição: “Pessoa que viva em área onde se 

registram casos, ou que tenha viajado nos 

últimos 14 dias para área com ocorrência de 

transmissão. Deve apresentar febre, usualmente 

entre dois e sete dias, e duas ou mais das 

seguintes manifestações: náusea, vômitos; 

exantema; mialgias, artralgia; cefaleia, dor retro-

orbital; petéquias; prova do laço positiva; 

leucopenia. Também pode ser considerado caso 

suspeito toda criança proveniente de (ou 

residente em) área com transmissão, com 

quadro febril agudo, usualmente entre dois e 

sete dias, e sem foco de infecção aparente”. O 

caso descrito é uma suspeita de:  

a) Dengue.   c) Febre amarela.  

b) COVID-19.   d) Hepatite.  

 

60 

(Residência UERJ/2022) O primeiro atendimento 

após a exposição ao HIV é uma urgência. A 

profilaxia pós-exposição deve ser iniciada o mais 

precocemente possível, tendo um limite de horas 

subsequentes à exposição de até: 

a) 12.         b) 24. c) 48.       d) 72. 

 

61 

(Residência FUNDATEC/2022) Analise as 

assertivas abaixo sobre o tratamento de sífilis:  

I - A benzilpenicilina benzatina é o medicamento 

de escolha para o tratamento de sífilis, sendo a 

única droga com eficácia documentada durante 

a gestação.  

II - O esquema terapêutico para a sífilis tardia 

orienta aplicação de benzilpenicilina benzatina 

2,4 milhões UI, por via intramuscular (1,2 milhão 

UI em cada glúteo), dose única.  
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III - A reação de Jarisch-Herxheimer é um evento 

que pode ocorrer durante 24 horas após a 

primeira dose de penicilina. Gestantes que 

apresentam essa reação podem ter risco de 

trabalho de parto prematuro.  

Quais estão corretas?  

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

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

 

62 

(Residência SES-GO/2022) A tricomoníase é uma 

infecção do trato reprodutivo feminino causada 

pelo T. vaginalis, cujos sinais e sintomas, além da 

dor pélvica ocasional, são:  

a) corrimento vaginal fétido, esbranquiçado, 

grumoso e com aspecto caseoso (leite coalhado); 

dispauremia; edema vulvar; fissuras e maceração 

da vulva.  

b) corrimento vaginal abundante, amarelado ou 

amarelo esverdeado e com aspecto bolhoso; 

dispauremia; colpite difusa e/ou focal, com 

aspecto de framboesa e edema vulvar.  

c) corrimento vaginal fétido, esbranquiçado, 

grumoso e com aspecto caseoso (leite coalhado), 

prurido e/ou irritação vulvar; disúria ou 

polaciúria; fissuras e maceração da vulva.  

d) corrimento vaginal abundante, amarelado ou 

amarelo esverdeado e com aspecto bolhoso; 

prurido e/ou irritação vulvar; disúria ou 

polaciúria; colpite difusa e/ou focal, com aspecto 

de framboesa. 

 

63 

(MARINHA/2022) Segundo A B C D E do 

diagnóstico para hepatites virais, o ANTI-HAV 

1gM é o primeiro marcador a ser solicitado na 

suspeita clínica de infecção pelo vírus da hepatite 

A.  

Ele se torna positivo no início do quadro clinico, 

desaparecendo após quantas meses?  

a) 1.       b) 2.           c) 3.       d) 4.  e) 6. 

 

64 

(Residência USP/2022) A higienização das mãos 

é, com certeza, uma das práticas mais 

importantes no cuidado à saúde das pessoas, 

especialmente à dos pacientes hospitalizados. A 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

adota as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) quanto aos “cinco 

momentos para a higienização das mãos” no 

ambiente hospitalar, amplamente divulgados 

nas instituições de saúde e que são 

a) 1- antes de contato com o paciente; 2- antes 

da realização de procedimentos assépticos; 3- 

após risco de exposição a fluidos corporais; 4- 

após contato com o paciente; 5- após contato 

com as áreas próximas ao paciente. 

b) 1- após contato com o paciente; 2- antes da 

realização de procedimentos assépticos; 3- após 

risco de exposição a fluidos corporais; 4- após 

usar álcool gel; 5- antes do contato com as áreas 

próximas ao paciente. 

c) 1- antes de contato com o paciente; 2- antes 

do contato com as áreas próximas ao paciente; 3- 

antes e após usar o banheiro; 4- antes de calçar 

as luvas de procedimento; 5- após contato com o 

paciente. 

d) 1- após contato com o paciente; 2- antes de 

manipular dispositivos invasivos; 3- após mudar 

de um sítio corporal para outro; 4- antes de risco 

de exposição a fluidos corporais; 5- após contato 

com as áreas próximas ao paciente. 

e) 1- antes de contato com o paciente; 2- após 

procedimentos invasivos; 3- antes e após usar o 

banheiro; 4- após contato com as áreas próximas 

ao paciente; 5- após contato com o paciente. 

 

65 

(MARINHA/2022) São consideradas medidas de 

prevenção de infecção para cateteres periféricos: 

I - higienizar as mãos antes e após a inserção de 

cateteres e para qualquer tipo de manipulação 

dos dispositivos. 

II - para crianças de qualquer idade, considerar as 

veias da cabeça e as veias do pé, caso a criança 

não caminhe. 

III - realizar a remoção dos pelos, quando 

necessária, com tricotomizador elétrico ou 

tesouras. Não utilize lâmina de barbear, pois 

essas aumentam o risco de infecção. 
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IV - limitar no máximo a duas tentativas de 

punção periférica por profissional e, no máximo, 

quatro no total. 

V - avaliar a cada 6 horas pacientes de qualquer 

idade em terapia intensiva, sedados ou com 

déficit cognitivo. 

É correto afirmar que: 

a) As sentenças I, III e IV estão corretas. 

b) As sentenças II, III e V estão corretas. 

c) As sentenças I, II e V estão corretas. 

d) Somente a sentença III está incorreta. 

e) As sentenças III e IV estão incorretas. 

 

66 

(Residência/UFG/2022) As infecções da corrente 

sanguínea (ICS) relacionadas a cateteres 

dispositivos estão associadas a importantes 

desfechos desfavoráveis em saúde. Entretanto, 

nas últimas décadas, tem-se observado um 

declínio importante nas taxas de ICS nos países 

desenvolvidos, atribuída, principalmente, ao uso 

disseminado dos bundles a prevenção de ICS. Em 

relação a esse tópico, o manual de Medidas de 

Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde (Anvisa, 2017) orienta:  

a) a realização da desinfecção dos conectores 

antes de cada manipulação com solução 

antisséptica à base de álcool, e movimentos de 

forma a gerar fricção mecânica, de 5 a 15 

segundos.  

b) na cateterização umbilical, considerar a 

remoção do cateter em, no máximo, três dias 

seguido de inserção de cateter central de 

inserção periférica (PICC) para terapia infusional 

contínua.  

c) a remoção de cateteres periféricos tão logo 

não haja medicamentos endovenosos prescritos 

e se ele não foi usado nas últimas 24 horas. Na 

rotina, não deve ser trocado em um período 

inferior a 72 h.  

d) na inserção do cateter central, podem ser 

utilizadas pomadas contendo PVPI a 10%, 

mupirocina ou polisporina tripla como recurso 

para redução de IPCS em pacientes de 

hemodiálise. 

 

67 

(Residência SES-GO/2022) As infecções 

relacionadas à assistência à saúde (Iras) 

representam uma ameaça significativa para os 

pacientes, devendo os serviços de saúde 

executar ações para minimizar os riscos de sua 

ocorrência e diminuir os efeitos adversos quando 

estas ocorrerem. As síndromes clínicas 

responsáveis pela maioria das Iras são as 

infecções  

a) do trato gastrointestinal associadas à 

sondagem nasoenteral; da pele associadas à 

instalação de drenos; de lesões ocasionadas por 

pressão; do encéfalo associadas à exposição 

ambiental prolongada.  

b) de sítio cirúrgico; do trato gastrointestinal 

associadas à sondagem nasoenteral; do trato 

urinário associadas a cateter vesical de demora; 

do encéfalo associadas à exposição ambiental 

prolongada.  

c) da corrente sanguínea associadas a cateter 

vascular central; do trato urinário associadas a 

cateter vesical de demora; de sítio cirúrgico; dos 

pulmões associadas à ventilação mecânica. 

d) de lesões ocasionadas por pressão; da 

corrente sanguínea associadas a cateter vascular 

central; da pele associadas à instalação de 

drenos; dos pulmões associadas a ventilação 

mecânica. 

 

68 

(Residência UERJ/2022) Em relação aos cuidados 

com o sítio de inserção do cateter venoso 

periférico, o Manual de Segurança do Paciente e 

Qualidade em Serviços de Saúde - Medidas de 

Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde (ANVISA, 2017) recomenda avaliar: 

a) a cada oito horas ou conforme criticidade do 

paciente. 

b) somente as queixas do paciente em relação à 

dor. 

c) três vezes por turno em unidades de 

internação. 

d) rubor, edema, dor e drenagem de secreções. 
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69 

(MARINHA/2022) Como se chama o processo 

que deixa um objeto livre de todos os 

microrganismos, com a possível exceção dos 

microrganismos produtores de esporos? 

a) Esterilização. 

b) Desinfecção de alto nível. 

c) Processo de limpeza. 

d) Degermação. 

e) Desinfecção de baixo nível. 

 

70 

(Residência SES-GO/2022) O método de 

esterilização por vapor saturado sob pressão 

utiliza o calor e a umidade para esterilizar artigos 

por meio da termocoagulação das proteínas dos 

microorganismos. Este método é indicado para 

esterilização de instrumentais cirúrgicos, tecidos, 

borrachas, vidros, como também  

a) pós, soluções oleosas, óticas rígidas e 

endoscópios.  

b) óticas rígidas, líquidos, pós e cerâmicas.  

c) motores blindados, endoscópios, silicones e 

soluções oleosas.  

d) cerâmicas, motores blindados, silicones e 

líquidos. 

 

71 

(RESMULTI-CE/2022) O enfermeiro é o 

profissional responsável pelo Centro de Material 

e Esterilização e precisa conhecer os produtos e 

materiais utilizados no processamento. No Brasil, 

a esterilização para produtos para saúde críticos 

é realizada por métodos físicos e físico-químicos. 

Indique os métodos físicos de esterilização 

recomendados:  

a) Sterrad e óxido de etileno.  

b) Vapor saturado sob pressão e radiação 

ionizante.  

c) Autoclave e plasma de peróxido de hidrogênio 

(Sterrad).  

d) Calor seco (estufa) e calor úmido sob pressão 

(autoclave). 

  

72 

(RESMULTI-CE/2022) Para garantir o 

processamento adequado dos produtos para 

saúde, é recomendada a utilização de testes de 

monitorização nos processos de limpeza, 

desinfecção e esterilização. Sobre os testes para 

validação da esterilização, marque a correlação 

correta entre o teste, característica e sua 

finalidade.  

a) Indicadores biológicos de 1ª geração: 

preparações padronizadas de microorganismos, 

resistentes, em alta concentração, com leitura 

média de 1 a 3 horas.  

b) Integrador: indicador tipo 5, que reage com 

todos os parâmetros críticos da esterilização 

(controla temperatura, tempo e qualidade do 

vapor).  

c) Fita Zebrada: tiras termocrômicas 

impregnadas em fitas adesivas que funciona 

como indicador interno de exposição.  

d) Teste Bowie-Dick: placas termocrômicas 

utilizadas para verificar a temperatura adequada 

na câmara da autoclave.  

 

73 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação à segregação de Resíduos de Serviços de Saúde, relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2. 

Coluna 1 

1. Deve ser jogado em saco branco.  

2. Deve ser jogado em caixa amarela.  

3. Deve ser incinerado.  

4. Deve ser jogado em saco verde.  
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Coluna 2 

( ) Resíduos grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes. Ex: lâminas de barbear, agulhas, 

ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, utensílio de vidro quebrado, entre outros.  

( ) Resíduos grupo B: são aqueles que contêm substâncias químicas com características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade como frascos e equipos de produtos hormonais, digitálicos, antimicrobianos; 

antineoplásicos, antirretrovirais, entre outros.  

( ) Resíduos grupo A: podem apresentar risco de infecção. Não podem ser reciclados, reutilizados ou 

reaproveitados. Ex: recipientes com secreções; curativos encharcados; fragmentos de tecidos; bolsas 

transfusionais vazias; filtros respiratórios, kits diálise, entre outros.  

( ) Resíduos grupo D: são resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente como: papel toalha, algodão de hemostasia, cateteres sem sangue, equipo de soro, 

esparadrapo, entre outros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 2 – 3 – 1 – 4.  b) 3 – 2 – 1 – 4.  c) 2 – 1 – 4 – 3.  d) 1 – 4 – 3 – 2.  

 

74 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação ao cuidado de feridas, analise as assertivas abaixo:  

I - Reparação é o processo em que o tecido lesionado é reposto de células iguais enquanto a regeneração 

é o processo em que o tecido lesionado é substituído por tecido conjuntivo, dando lugar a uma cicatriz.  

II - Na cicatrização por primeira intenção é realizada a aproximação dos bordos da ferida por suturas 

manuais, agrafos, clips ou pele plástica enquanto na cicatrização por segunda intenção as feridas são 

abertas e encerram pelo processo gradual de granulação, contração e epitelização.  

III - O diagnóstico multidimensional da ferida, além da anamnese; exame físico e avaliação/caracterização 

da ferida e pele perilesional, deve-se considerar a avaliação da dor, a avaliação nutricional, a avaliação da 

qualidade de vida, a avaliação de condições/fatores de risco e a avaliação psicossocial.  

IV - Em relação ao tipo de tecido do leito da ferida, na granulação o tecido é de cor amarelada e que se 

pode apresentar aderente ao leito da ferida, indicando boa evolução do processo cicatricial.  

Quais estão corretas?  

a) Apenas I e II. b) Apenas II e III.  c) Apenas II e IV. d) Apenas I, III e IV. 

 

75 

(ENARE/AOCP/2022) Observe a seguinte figura e assinale a alternativa correta. 

a) O profissional de saúde está verificando o tipo de cobertura a ser utilizado na ferida. 

b) O profissional de saúde está mensurando a profundidade e a largura da ferida. 

c) O profissional de saúde está verificando o tipo de tecido presente na ferida. 

d) O profissional de saúde está verificando o grau de queimadura da ferida. 

e) O profissional de saúde está mensurando a perda sensorial do tecido. 
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76 

(ENARE/AOCP/2022) Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro fazia orientações sobre os 

principais locais de lesões por pressão, pois se tratava de um paciente que estava em uso de cadeira de 

rodas. Nesse sentido, os principais locais relatados pelo profissional estão indicados na figura a seguir e 

contemplados corretamente em qual alternativa? 

a) 1=Processo espinhoso, 2=Ísquio, 3=Lombar, 4=Trocanter, 5=maléolo. 

b) 1=Crista ilíaca, 2=Ísquio, 3=Fêmur, 4=Trocanter, 5=Tíbia. 

c) 1=Escápula, 2=Sacro, 3=Lombar, 4=Trocanter, 5=Planta do pé. 

d) 1=Escápula, 2=Sacro, 3=Ísquio, 4=Porção posterior do joelho, 5=Planta do pé. 

e) 1=Trapézio, 2=Ísquio, 3=Sacro, 4=Patela, 5=Maléolo. 

 

77 

(RESMULTI-CE/2022) O enfermeiro está 

realizando curativo em um paciente com ferida 

não infectada, presença de tecido necrótico e 

pouco exsudato. Após avaliação da lesão, optou 

por cobertura que tem função de promover o 

desbridamento autolítico, manter o meio úmido 

e acelerar o processo de granulação. 

Assinale a cobertura que contempla a descrição 

supracitada.  

a) Hidrogel.  

b) Papaína.  

c) Alginato de cálcio.  

d) Espuma de poliuretano com prata.  

 

78 

(Residência UEPA/2022) A Resolução do COFEN 

nº 567/2018 que regulamenta a atuação da 

Equipe de Enfermagem no cuidado às pessoas 

com feridas, ressalta a autonomia do enfermeiro 

em avaliar, prescrever e realizar curativos. 

Neste sentido, relacione a característica da ferida 

ao respectivo produto ou substância ativa: 

Característica da ferida: 

I - Odor fétido. 

II - Infecção bacteriana. 

III - Tecido desvitalizado. 

IV - Úlcera venosa de perna. 

V - Feridas sangrantes e exsudativas 

Produto/ Substância ativa: 

(   ) Bandagem elástica. 

(   ) Carvão ativado. 

(   ) Placa hidrocoloide com prata iônica. 

(   ) Placa hidrocoloide com alginato e cálcio. 

(   ) Hidrogel com alginato. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

a) III, I, II, V, IV. 

b) IV, II, I, III, V. 

c) IV, I, II, V, III. 

d) V, II, I, IV, III. 

e) II, III, I, IV, V. 

 

79 

(Residência/UFG/2022) O período pré-

operatório abrange desde o momento da decisão 

cirúrgica até a transferência do paciente para a 

mesa cirúrgica. Esse período divide-se em 

mediato e imediato. Diante o exposto, o período 

pré-operatório imediato corresponde  

a) ao período do início da realização dos exames 

para a confirmação do diagnóstico e 

planejamento cirúrgico até às 12 horas 

anteriores à indicação e confirmação da cirurgia.  

b) às 24 horas anteriores à cirurgia até ao ato 

cirúrgico mediante o jejum, limpeza intestinal 

caso indicado, esvaziamento vesical, preparo da 

pele (banho) e administração de medicação pré-

anestésica, quando indicada.  

c) ao período desde os primeiros 

questionamentos do paciente para a 

confirmação do diagnóstico e planejamento 

cirúrgico até as 24 horas anteriores à indicação 

cirúrgica.  

d) às 12 horas anteriores à cirurgia mediante o 

jejum, limpeza intestinal quando indicada, 

esvaziamento vesical, preparo da pele (banho) e 

administração de medicação pré-anestésica 

quando indicada. 
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80 

(Residência/UFG/2022) A antissepsia cirúrgica 

das mãos é um procedimento realizado no 

ambiente cirúrgico, com o objetivo de evitar 

Infecção. Essa técnica elimina a microbiota 

transitória e reduz a microbiota residente dos 

profissionais que participam da cirurgia. De 

acordo com as recomendações da Anvisa, esse 

procedimento deve ser realizado  

a) de três a cinco minutos na primeira cirurgia do 

dia, e de dois a três minutos para as cirurgias 

subsequentes, exclusivamente com o 

antisséptico degermante de clorexidina a 2%.  

b) envolvendo os dedos, a palma e dorso das 

mãos, unhas, punhos, antebraços, cotovelos, 

braços e os ombros, com enxague de três a cinco 

minutos na primeira cirurgia do dia e de dois a 

três minutos para as cirurgias subsequentes.  

c) de três a cinco minutos na primeira cirurgia do 

dia, e de dois a três minutos para as cirurgias 

subsequentes, se realizada dentro de uma hora 

após a primeira fricção.  

d) com o enxágue de três a cinco minutos e de 

dois a três minutos para as cirurgias 

subsequentes, no sentido proximal para o distal, 

iniciando nos braços e finalizando nas mãos. 

 

81 

(Residência SES-GO/2022) De acordo com o 

potencial de contaminação, as cirurgias são 

classificadas em limpas, potencialmente 

contaminadas, contaminadas e infectadas. As 

cirurgias potencialmente contaminadas são 

aquelas realizadas em:  

a) tecidos limpos, passíveis de descontaminação 

e na ausência de processo infeccioso ou 

inflamatório local.  

b) tecidos colonizados por flora microbiana 

residente, pouco numerosa ou em tecidos de 

difícil descontaminação.  

c) tecidos ou órgãos com presença de supuração 

local ou em feridas traumáticas com mais de seis 

horas de exposição.  

d) tecidos colonizados por flora bacterina 

abundante, de difícil descontaminação ou em 

feridas traumáticas com menos de seis horas de 

exposição. 

 

82 

(Residência SES-GO/2022) Após o procedimento 

cirúrgico, geralmente, o paciente é encaminhado 

à unidade de recuperação pós-anestésica lá 

permanecendo até que esteja totalmente 

recuperado do agente anestésico e em condições 

de alta da unidade.  

Para determinar o estado geral do paciente e a 

prontidão para a alta, pode-se utilizar o sistema 

de pontuação de Aldrete, modificado, que 

permite avaliar, além da respiração, as seguintes 

áreas:  

a) atividade, circulação, consciência e saturação 

de oxigênio.  

b) circulação, temperatura, atividade e 

frequência cardíaca.  

c) pressão arterial, saturação de oxigênio, 

movimentação e consciência.  

d) movimentação, pressão arterial, frequência 

cardíaca e temperatura. 

 

83 

(RESMULTI-CE/2022) Paciente foi admitido na 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica após ser 

submetido à cirurgia de colecistectomia. Durante 

a avaliação do estado fisiológico, a enfermeira 

aplicou o Índice de Aldrete e Kroulik modificado, 

o qual avalia os seguintes cinco parâmetros, 

pontuando cada item numa escala que varia de 0 

a 2:  

a) Nível de consciência, respiração, pressão 

arterial, pulso e temperatura.  

b) Grau de sedação, atividade muscular, 

circulação, respiração e avaliação da dor.  

c) Atividade muscular, respiração, circulação, 

consciência e saturação de oxigênio.  

d) Avaliação neurológica, frequência respiratória, 

pressão arterial, frequência cardíaca e 

temperatura.  
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84 

(Residência SES-GO/2022) Visando à melhoria da 

segurança e à redução do número de 

complicações e mortes decorrentes de 

procedimentos cirúrgicos, a Organização 

Mundial da Saúde instituiu, em 2007, o programa 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas.  

Este programa definiu objetivos essenciais a 

serem alcançados por todas as equipes durante a 

assistência cirúrgica e, dentre estes, tem-se que 

a equipe operará o paciente certo, no sítio 

cirúrgico certo; bem como  

a) usará métodos conhecidos para minimizar os 

riscos da administração de anestésicos; 

diminuirá a possibilidade de retenção 

inadvertida de compressas ou instrumentos nas 

feridas cirúrgicas por meio da contagem 

simultânea desses objetos pelos profissionais da 

equipe cirúrgica; reconhecerá e estará 

efetivamente preparada para o risco de qualquer 

tipo de perda sanguínea; minimizará o risco de 

indução de reação adversa a drogas ou reação 

alérgica sabidamente de risco para o paciente.  

b) minimizará o risco de indução de reação 

adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente 

de risco para o paciente; usará, de maneira 

sistemática, métodos conhecidos para minimizar 

o risco de infecção do sítio cirúrgico; reconhecerá 

e estará efetivamente preparada para solucionar 

problemas relativos à perda de via aérea ou de 

função respiratória que ameace a vida; usará 

métodos conhecidos para minimizar os riscos da 

administração de anestésicos.  

c) usará, de maneira sistemática, métodos 

conhecidos para minimizar o risco de infecção do 

sítio cirúrgico; reconhecerá e estará 

efetivamente preparada para solucionar 

problemas relativos à perda de via aérea ou de 

função respiratória que ameace a vida; obterá 

com segurança todos os fragmentos e peças 

cirúrgicas necessários para análise laboratorial e 

os identificará de forma precisa; manterá 

comunicação efetiva e trocará informações 

críticas para a condução segura da operação.  

d) manterá comunicação efetiva e trocará 

informações críticas para a condução segura da 

operação; reconhecerá e estará efetivamente 

preparada para o risco de qualquer tipo de perda 

sanguínea; obterá com segurança todos os 

fragmentos e peças cirúrgicas necessários para 

análise laboratorial e os identificará de forma 

precisa; diminuirá a possibilidade de retenção 

inadvertida de compressas ou instrumentos nas 

feridas cirúrgicas por meio da contagem 

simultânea desses objetos pelos profissionais da 

equipe cirúrgica. 

 

85 

(MARINHA/2022) Qual o sinal mais precoce de 

pressão intracraniana (PIC) em elevação? 

a) Disartria. 

b) Descerebração. 

c) Decotircação. 

d) Alteração no nível de consciência. 

e) Edema. 

 

86 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Para 

garantir um controle preciso da pressão venosa 

central de um paciente, o transdutor deve ser 

nivelado a um ponto de referência externo 

conhecido como eixo flebostático (ponto zero de 

referência) e, em seguida, zerado em pressão 

atmosférica. O eixo flebostático é a intersecção 

da linha 

a) axilar média e o quarto espaço intercostal. 

b) clavicular média e o apêndice xifoide. 

c) clavicular externa e o segundo espaço 

intercostal. 

d) axilar anterior e a região subclavicular 

esquerda. 

 

87 

(Residência SES-GO/2022) A cateterização 

arterial é um recurso essencial e muito utilizado 

nas unidades de terapia intensiva (UTI) para 

monitorar a pressão arterial média (PAM) em 

pacientes críticos. A via de acesso mais 

comumente utilizada e os valores normais da 

PAM são, respectivamente,  

a) artéria braquial; entre 45 e 55 mmHg.  
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b) artéria radial; entre 70 e 105 mmHg.  

c) artéria carótida; entre 75 e 95 mmHg.  

d) artéria femoral; entre 50 e 60 mmHg. 

 

88 

(MARINHA/2022) No pós-operatório imediato, o 

cuidado de enfermagem é direcionado para 

promover o conforto do paciente, evitar as 

complicações e ajudar o paciente no retorno e na 

manutenção de uma vida o mais normal e 

confortável possível. A análise gasométrica 

durante o pós-operatório é de extrema 

importância para que se possam corrigir em 

tempo os distúrbios decorrentes das variações 

de parâmetros, como oferta e consumo de 

oxigênio, equilíbrio acidobásico.  

Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que: 

a) na gasometria venosa, a saturação de oxigênio 

normal é de 40 a 70%. 

b) na gasometria Arterial, a PaCO2 baixa aponta 

para a alcalose de origem respiratória. 

c) um pH normal pode indicar gases arteriais 

perfeitamente normais, ou pode ser uma 

indicação de um distúrbio compensado. 

d) na gasometria Arterial, quando o pH < 7,4 a 

PaCO2 for > 40 mmHg, o distúrbio primário é a 

alcalose respiratória (essa situação ocorre 

quando um paciente hipoventila). 

e) Na gasometria Arterial, quando o pH >7,4 o 

HCO3- é > 24 mEq/t, o distúrbio principal é a 

alcalose metabólica. 

 

89 

(Residência SES-GO/2022) A ventilação mecânica 

pode ser necessária em várias situações de 

agravos à saúde e, de acordo com a necessidade 

do paciente, utiliza-se um tipo de modalidade. A 

ventilação mandatória intermitente sincronizada 

é aquela em que o  

a) padrão respiratório do paciente pode acionar 

o respirador para fornecer um volume corrente 

predefinido; na ausência de respiração 

espontânea, o aparelho fornece uma respiração 

controlada a uma frequência e volume corrente 

mínimos predefinidos.  

b) respirador controla toda a ventilação do 

paciente de acordo com o volume corrente e a 

frequência respiratória predeterminados; por 

causa de problemas com a sincronia, essa 

modalidade é frequentemente utilizada em 

pacientes anestesiados ou com paralisia.  

c) respirador possibilita que o paciente respire 

espontaneamente, fornecendo um número 

predefinido de respirações para garantir a 

ventilação adequada; as respirações fornecidas 

pelo respirador são combinadas com os esforços 

respiratórios espontâneos.  

d) padrão respiratório do paciente permite a 

respiração espontânea irrestrita durante todo o 

ciclo respiratório; na inspiração, o paciente 

recebe um nível predefinido de pressão positiva 

contínua e a pressão é periodicamente liberada 

para ajudar na expiração. 

 

90 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) A rápida 

identificação da sepse associada à terapêutica 

adequada e agressiva podem trazer resultados 

favoráveis para o paciente. Nesse contexto, no 

manejo precoce do paciente com sepse, o 

enfermeiro deve saber que a 

a) antibioticoterapia deve ser iniciada 

imediatamente, seguida da coleta de 

hemocultura e lactato sérico. 

b) diminuição do débito urinário em < 1,5 

mL/kg/h é resultado da disfunção renal. 

c) presença de livedo constitui um dos 

marcadores de hipoperfusão. 

d) hipoglicemia é uma das manifestações clínicas 

do sistema endócrino na sepse. 

 

91 

(Residência INCA/2022) Septicemia e choque 

sépticos são complicações com risco de vida. São 

sinais de choque séptico: 

I - Estado mental alterado. 

II - Hemorragia. 

III - Desequilíbrio eletrolítico. 

IV - Desnutrição. 
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Estão CORRETOS os sinais previstos em: 

a) l e II apenas.     b) II e III apenas. 

c) l e III apenas.     d) II e IV apenas. 

 

92 

(MARINHA/2022) Balanço hídrico é definido pela 

mensuração e registro do total de líquidos 

ingeridos e eliminados pelo paciente durante um 

período de 24 horas. Qual das sentenças abaixo 

está correta quanto ao balanço hídrico? 

a) Para avaliar a hipervolemia, a enfermeira 

monitora e mede o balanço hídrico pelo menos a 

cada 8h e, por vezes, a cada hora. Nesse caso, há 

o déficit de volume de líquidos e as perdas de 

líquidos orgânicos superam a ingestão de 

líquidos através da poliüria, diarreia, vômito ou 

outros mecanismos. 

b) Para avaliar a hipervolemia, a enfermeira 

mede o balanço hídrico a intervalos regulares 

para identificar a perda excessiva de líquidos. O 

paciente é pesado diariamente, sendo notada a 

perda de peso rápido. 

c) Somente quando o balanço hídrico é positivo é 

que todas as vias de ganhos e perdas sistêmicas 

devem ser registradas e os volumes infundidos 

comparados. Os órgãos de perda de líquido 

incluem os rins, pele, pulmões e trato 

gastrintestinal. 

d) A ingestão e o débito, incluindo vômitos, o 

volume dos sistemas de drenagem de feridas, 

excluindo a quantidade de líquido usada para a 

irrigação de sonda vesical, são registrados em 

separado e somados para determinar o balanço 

hídrico. 

e) Quando as perdas são superiores às 

quantidades administradas, diz-se que o balanço 

hídrico é negativo, quando as perdas são 

inferiores às quantidades administradas, diz-se 

que é positivo. 

 

93 

(RESMULTI-CE/2022) M.J.A., 27 anos, no 5º dia 

de internamento na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) por Pneumonia. Intubada, em 

ventilação mecânica (VM), modo ventilação 

controlada a volume, volume corrente (VC)= 

350ml, frequência respiratória (f)= 12/12 ipm, 

PEEP= 5cmH2O, Fração inspirada de oxigênio 

(FiO2)= 25%, no momento, hemodinamicamente 

estável, saturando 98% ao oxímetro de pulso. A 

evolução em prontuário descreve a aspiração de 

secreção fluida, de coloração amarelada, em 

moderada quantidade no tubo orotraqueal 

(TOT). Acerca dos cuidados de enfermagem na 

aspiração endotraqueal dessa paciente, assinale 

o item correto.  

a) A aspiração endotraqueal deve ser 

sistematicamente realizada pelo menos uma vez 

a cada seis horas, de modo a assegurar que não 

existam secreções bloqueando as vias aéreas.  

b) O diâmetro do cateter de aspiração deve ser 

menor ou igual à metade do diâmetro interno do 

tubo endotraqueal de modo a reduzir 

possibilidade de pressão excessiva e minimizar 

queda na saturação de oxigênio.  

c) A aspiração deve ser precedida da instilação de 

solução salina 0,9% no tubo endotraqueal, já que 

tal estratégia está associada à obtenção de 

melhores resultados e não apresenta malefícios 

para o paciente.  

d) O valor de PEEP de 5 cmH2O consiste em uma 

das indicações para escolha de sistemas fechados 

de aspiração, dada a necessidade de manter alta 

as pressões alveolares e assegurar a manutenção 

das trocas gasosas.  

 

94 

(Residência USP/2022) As causas das arritmias 

cardíacas geralmente são combinações das 

anormalidades da ritmicidade do sistema de 

condução do coração, sendo que 

a) a ritmicidade normal do marca-passo pode ser 

gerada em outro ponto do coração. 

b) a mudança do marca-passo do nodo átrio-

ventricular pode ser gerada em outro ponto do 

coração. 

c) há bloqueios, em diferentes pontos, do 

músculo cardíaco. 

d) existem vias anormais da transmissão dos 

impulsos no coração. 

e) há a geração programada de impulsos 

verdadeiros de uma parte do coração. 
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95 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) No 

manejo de pacientes com suspeita de Síndrome 

Coronariana Aguda (SCA), que apresentam ECG 

de 12 derivações não diagnóstico, recomenda-se 

a realização das derivações V3R, V4R, V7 e V9. A 

derivação V4R é aquela localizada no 

a) 5º espaço intercostal sobre a linha média 

clavicular direita. 

b) 4º espaço intercostal sobre a linha axilar 

anterior direita. 

c) 4º espaço intercostal direito, próximo ao 

esterno. 

d) 5º espaço intercostal sobre a linha axilar média 

direita. 

 

96 

(Residência FUNDATEC/2022) Em relação à 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é correto 

afirmar que:  

a) O diagnóstico de HAS em pacientes com 

Pressão Arterial (PA) maior ou igual a 180/110 

mmHg e evidência de doença cardiovascular 

deverá ser definido a partir de pelo menos 4 

visitas médicas subsequentes, com intervalo de 1 

a 4 semanas entre elas.  

b) Os níveis pressóricos correspondentes ao 

diagnóstico de HAS estágio 1 são: PAS (mmHg) 

≥180 e PAD (mmHg) ≥110.  

c) O efeito do avental branco não muda o 

diagnóstico; se o indivíduo é normotenso, 

permanecerá normotenso, e, se é hipertenso, 

permanece hipertenso, contudo, pode alterar o 

estágio e/ou dar a falsa impressão de 

necessidade de adequações no tratamento.  

d) Recomenda-se a todos os hipertensos manter 

o índice de massa corporal (IMC) >25 kg/m² para 

pacientes até 65 anos e IMC >27 kg/m2 para 

pacientes com mais de 65 anos e circunferência 

abdominal com medida inferior a 100 cm nas 

mulheres e inferior a 110 cm nos homens.  

 

 

 

97 

(Residência USP/2022) A hipertensão está 

associada ao 

a) espessamento e ao aumento da elasticidade 

das paredes arteriais. 

b) aumento da resistência vascular periférica 

dentro dos vasos grossos. 

c) menor trabalho cardíaco pelo bombeamento 

contínuo contra uma menor resistência. 

d) aumento do fluxo de sangue para os órgãos 

vitais, principalmente coração e rim. 

e) menor valor de hematócrito e fluxo sanguíneo 

rápido. 

 

98 

(ENARE/AOCP/2022) Durante a verificação dos 

sinais vitais (SSVV), especificamente da pressão 

arterial (PA), o tamanho do manguito, a postura 

do paciente e o posicionamento do estetoscópio 

podem levar ao erro durante a avaliação da PA.  

Dessa forma, uma leitura de PA baixa falsa, ou 

seja, errônea, pode se dar quando 

a) o braço não estiver apoiado. 

b) o braço estiver abaixo do nível cardíaco. 

c) o braço estiver acima do nível cardíaco. 

d) o manguito estiver envolvido com folga ou 

desigual. 

e) a bolsa ou o manguito forem muito estreitos 

ou muito pequenos. 

 

99 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Durante 

o atendimento ao paciente com suspeita de 

hipertensão arterial sistêmica, o enfermeiro, ao 

realizar a medição da pressão arterial em 

aparelho analógico, deve 

a) colocar o manguito, sem deixar folgas, 4 a 5 cm 

acima da fossa cubital. 

b) inflar lentamente até ultrapassar 30 a 40 

mmHg o nível estimado da pressão arterial 

sistólica obtido pela palpação. 

c) selecionar o tamanho adequado do manguito 

que deve cobrir de 75 a 100% do braço. 

d) proceder à deflação lentamente em 

velocidade de 10 mmHg por segundo. 
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100 

(MARINHA/2022) Sobre os agentes 

antidiabéticos orais, assinale a opção que 

apresenta um exemplo de Biguanidas. 

a) Glimeperida.   

b) Clorpropamida.       

c) Metformina.     

d) Miglitol.         

e) Pioglitazona. 

 

101 

(MARINHA/2022) No diabetes Tipo 2, a 

administração de insulina pode ser necessária 

em longo prazo para controlar os níveis de 

glicose quando o planejamento das refeições e os 

agentes hipoglicemiantes orais são ineficazes. 

Em relação à lnsulinoterapia, é correto afirmar 

que: 

a) a insulina regular é a única insulina aprovada 

para uso 1V. 

b) a insulina regular é uma solução de coloração 

esbranquiçada e turva, de ação curta, 

habitualmente administrada 20 a 30 min antes 

de uma refeição. 

c) as insulinas de ação muito longa são 

denominadas insulina NPH com início em 4 a 12 

horas e duração por 24 horas. 

d) as insulinas de ação rápida são solução 

transparente, com ação imediata de 1 a 2 

minutos, com pico em 10 a 15 min e duração de 

4 a 6 horas. 

e) independentemente de a insulina ser uma 

preparação de ação curta ou de ação longa, os 

frascos não utilizados, incluindo os de reserva, 

devem ser congelados. 

 

102 

(Residência FUNDATEC/2022) O tratamento de 

pacientes com Diabete Mellitus (DM) tipo 1 

envolve diferentes componentes 

medicamentosos e não medicamentosos. Por 

terem deficiência absoluta de insulina endógena, 

a insulinoterapia torna-se obrigatória. Em 

relação ao perfil de ação das diferentes insulinas 

e análogas de insulina, assinale a alternativa 

correta.  

a) Asparte, lispro e glulisina fazem parte do grupo 

de análogos de insulina de ação prolongada.  

b) A insulina regular, acrescida de uma molécula 

de protamina, é a que mais se assemelha ao 

hormônio endógeno.  

c) A insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn) 

não deve ser administrada em monoterapia.  

d) Os análogos de insulina de ação rápida 

possuem início de ação em 1-2 horas e duração 

de 3-4 horas.  

 

103 

(ENARE/AOCP/2022) A enfermagem tem o papel 

de controlar a infusão sanguínea, pois, assim, 

poderá evitar as reações adversas. Além dos 

cuidados preconizados relacionados ao paciente, 

ao pedido médico e aos aspectos do 

hemoderivado, é importante observar a duração 

da transfusão, pois um tempo prolongado 

poderá acarretar exposição do paciente à 

infecção bacteriana. Nesse sentido, após iniciar a 

transfusão, o sangue deve ser transfundido 

dentro de 

a) 4 horas após o início. 

b) 5 horas após o início. 

c) 15 minutos após o início. 

d) 6 horas após o início. 

e) 30 minutos após o início. 

 

 

104 

(RESMULTI-CE/2022) Paciente internado na 

clínica médica, com quadro de hemorragia 

digestiva secundária à cirrose hepática, 

apresentou anemia com valor de Hemoglobina 

de 6,5 g/dL, sendo prescritos 02 concentrados de 

hemácias. Considerando que a administração 

dos hemocomponentes é de responsabilidade do 

enfermeiro, qual dentre os cuidados deve ser 

realizado na transfusão de concentrado de 

hemácias?  

a) Iniciar a transfusão até 60 minutos após o 

recebimento do hemocomponente.  

b) Acompanhar a transfusão durante os 30 

(trinta) primeiros minutos à beira do leito.  
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c) Infundir cada unidade de 1h e 30min à 2h em 

pacientes adultos e pediátricos, e não ultrapassar 

4h.  

d) Administrar em acesso venoso concomitante 

com soluções cristaloides (soro fisiológico ou 

ringer lactato).  

 

105 

(MARINHA/2022) Quanto aos Cuidados de 

Enfermagem para as Reações Transfusionais, 

analise as afirmativas abaixo. 

I - Na suspeita de reação transfusional, a 

transfusão precisa ser administrada lentamente, 

não mais que 5 ml/min. Persistindo a reação, 

notifique ao banco de sangue. 

II - Enviar a bolsa de sangue e o equipo ao banco 

de sangue para repetir a tipagem e cultura. 

III - Interromper a transfusão. Manter a linha IV 

com soro fisiológico administrado em uma 

velocidade lenta, por meio de um novo equipo IV. 

IV - Certificar-se de que a transfusão de papa de 

hemácias é iniciada dentro de 30 min após a 

administração de antitérmico. 

V - Confirmar se a transfusão foi prescrita e 

verificar se o paciente assinou o formulário de 

consentimento por escrito. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) ll e III. c) I, II e III. e) II, III, IV e V. 

b) III e V. d) II, III e V. 

 

 

106 

(Residência FUNDATEC/2022) O 

desenvolvimento de uma clínica ampliada em 

saúde mental pressupõe a utilização de 

dispositivos como o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS), de maneira a deslocar-se do sintoma e da 

doença para o sofrimento e o contexto em que 

estes aparecem (Caderno de Atenção Básica nº 

34, 2013). Sobre o assunto, analise as assertivas 

abaixo:  

I - A utilização do PTS como dispositivo de 

intervenção desafia a organização tradicional do 

processo de trabalho em saúde, pois pressupõe a 

necessidade de maior articulação 

interprofissional e a utilização das reuniões de 

equipe como um espaço coletivo sistemático de 

encontro, reflexão, discussão, compartilhamento 

e corresponsabilização das ações com a 

horizontalização dos poderes e conhecimentos.  

II - O médico tem a responsabilidade privativa de 

coordenar o PTS, suas tarefas, metas e prazos por 

meio do acompanhamento, articulação, 

negociação pactuada e reavaliação do processo 

com a pessoa, seus familiares, a equipe de saúde 

e outras instâncias que sejam necessárias.  

III - O PTS pode ser utilizado como analisador 

qualitativo e apregoado para todos os usuários 

dos serviços estratégicos de Saúde Mental. Na 

Atenção Básica, é viável e necessário elaborar um 

PTS para todas as pessoas atendidas, 

considerando as diversas dimensões afetadas 

(biológica, psicológica e social).  

Quais estão corretas? 

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

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

 

107 

(Residência FUNDATEC/2022) Os psicofármacos 

são um recurso entre outros em Saúde Mental. 

Conhecimento sobre esses medicamentos é 

fundamental para desfazer mitos e tabus, 

assumir responsabilidade sobre o cuidado 

longitudinal e evitar referências e 

contrarreferências desnecessárias (Caderno de 

Atenção Básica nº 34, 2013). De acordo com os 

principais sintomas-alvo, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2.  

Coluna 1  

1. Haloperidol.  

2. Diazepam.  

3. Fluoxetina.  

4. Lítio.  

Coluna 2  

( ) Seu principal sintoma-alvo é a ansiedade. Por 

seu efeito sedativo e relaxante, também é 

utilizado para insônia.  

( ) Ação sobre sintomas psicóticos (delírios e 

alucinações). Entre os efeitos indesejados mais 

comuns estão os extrapiramidais.  

( ) Pode ser utilizado como potencializador de 

efeitos dos antidepressivos.  
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( ) Inibidor seletivo da receptação da serotonina. 

Entre os principais sintomas-alvo encontra-se os 

sintomas depressivos.  

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 4 – 3 – 1 – 2.  c) 3 – 4 – 1 – 2.  

b) 1 – 2 – 4 – 3.  d) 2 – 1 – 4 – 3.   

 

108 

(MARINHA/2022) Embora seja discutida como se 

fosse uma única doença, a esquizofrenia engloba 

um grupo de transtornos com etiologias 

heterogêneas e inclui pacientes com 

apresentações clínicas, resposta ao tratamento e 

cursos da doença variáveis. De acordo com 

Sadock, 2017, são subtipos da esquizofrenia: 

a) Desorganizado, Agudo, Indiferenciado, 

Catatônico e Residual. 

b) Paranoide, Desorganizado, Delirante, 

Diferenciado e Alucinante. 

c) Catatônico, Indiferenciado, Delirante, 

Alucinante e Residual. 

d) Paranoico, Desidual, Indiferenciado, 

Desorganizado e Delirante. 

e) Paranoide, Desorganizado, Catatônico, 

indiferenciado e Residual. 

 

109 

(Residência SES-GO/2022) As teorias de 

enfermagem refletem a base científica para 

orientar a prática, a realização de pesquisas e a 

reflexão dos profissionais. Estas possuem 

pressupostos que as identificam. O pressuposto 

diz que a pessoa está em constante interação 

com um meio em mudanças. Para enfrentá-las e 

responder positivamente a elas, faz-se 

necessário adaptar-se às mesmas por meio do 

uso de mecanismos biológicos, psicológicos e 

sociais.  

Estas considerações referem-se à teoria de  

a) Dorothea Orem.  c) Imogene King.  

b) Calixta Roy.  d) Madeleine Leininger. 

 

 

 

 

110 

(Residência UEPA/2022) A Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação 

do Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem é um processo de 

trabalho fundamental para a assistência de 

enfermagem. Sendo assim o processo de 

enfermagem organiza-se em etapas 

interrelacionadas, interdependentes e 

recorrentes. 

A respeito deste tema, é correto afirmar que: 

a) o processo de enfermagem é composto 

apenas por quatro etapas: coleta de dados, 

diagnóstico de enfermagem, implementação e 

avaliação de enfermagem. 

b) avaliação de Enfermagem é um 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. 

c) o diagnóstico de enfermagem 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. 

d) a coleta de dados é um processo de 

interpretação e agrupamento dos dados 

coletados na primeira etapa, que culmina com a 

tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem que representam, 

com mais exatidão, as respostas da pessoa ou 

coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença; e que constituem a 

base para a seleção das ações com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados. 

e) a implementação é a análise das respostas do 

paciente de forma sistemática diante do 

processo saúde e doença. 
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111 

(Residência SES-GO/2022) Para prestar 

assistência de enfermagem aos pacientes é 

recomendado ao enfermeiro utilizar o processo 

de enfermagem como instrumento. Este é 

desenvolvido em cinco etapas sequenciais e 

interrrelacionadas.  

Uma dessas etapas é a definição dos diagnósticos 

de enfermagem. Para isso é necessário 

identificar  

a) os objetivos a serem alcançados a curto, médio 

e longo prazos, os problemas de enfermagem do 

paciente, a prioridade dos diagnósticos de 

enfermagem e formular os diagnósticos de 

enfermagem de modo conciso e preciso.  

b) as características definidoras dos problemas 

de enfermagem, as intervenções de enfermagem 

apropriadas para os problemas identificados, a 

etiologia dos problemas de enfermagem e 

estabelecer os resultados esperados.  

c) a prioridade dos diagnósticos de enfermagem, 

os objetivos a serem alcançados a curto, médio e 

longo prazos, as intervenções de enfermagem 

apropriadas para os problemas identificados e 

estabelecer os resultados esperados.  

d) os problemas de enfermagem do paciente, as 

características definidoras dos problemas de 

enfermagem, a etiologia dos problemas de 

enfermagem e formular os diagnósticos de 

enfermagem de modo conciso e preciso. 

 

112 

(Residência INCA/2022) O processo de 

enfermagem é um método utilizado para se 

implantar, na prática profissional, uma teoria de 

enfermagem. Sobre o tema, analise as 

afirmativas a seguir: 

I - Na fase do histórico do paciente se coleta os 

dados.  

II - O processo de enfermagem é organizado em 

4 etapas. 

III - A sistematização da assistência de 

enfermagem é orientada por meio da prescrição 

médica. 

IV - As etapas do processo de enfermagem são 

interdependentes, inter-relacionadas e 

recorrentes. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) l e Il apenas.  c) III e IV apenas. 

b) II e III apenas.  d) l e IV apenas. 

 

113 

(RESMULTI-CE/2022) De acordo com a Resolução 

do Conselho Federal de Enfermagem Nº 

358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação 

do Processo de Enfermagem em ambientes 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem, o momento no qual 

são determinados os resultados que se espera 

alcançar e as 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, corresponde a qual etapa?  

a) Histórico de Enfermagem.  

b) Diagnóstico de Enfermagem.  

c) Implementação de Enfermagem.  

d) Planejamento de Enfermagem.  

 

114 

(Residência USP/2022) Constituem etapas 

importantes do processo de enfermagem: 

a) Histórico de enfermagem, diagnósticos 

médicos, diagnósticos de enfermagem, 

implementação e avaliação. 

b) Genograma, ecomapa, exames laboratoriais, 

histórico de enfermagem e evolução clínica. 

c) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e 

avaliação de enfermagem. 

d) Entrevista com a família, entrevista com o 

paciente, genograma, diagnósticos médicos e 

evolução clínica. 

e) Exame físico, histórico de enfermagem, 

exames laboratoriais, avaliação nutricional e 

dados antropométricos. 
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115 

(MARINHA/2022) Segundo a resolução COFEN 

0564/2017, é um direito do profissional de 

enfermagem: 

a) participar da prática multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade, 

observando os preceitos éticos e legais da 

profissão. 

b) prestar assistência de enfermagem sem 

discriminação de qualquer natureza. 

c) incentivar e apoiar a participação dos 

profissionais de enfermagem no desempenho de 

atividades em organização da categoria. 

d) exercer a profissão com justiça, compromisso, 

equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e 

lealdade. 

e) documentar formalmente as etapas do 

processo de enfermagem, em consonância com 

sua competência legal. 

 

116 

(Residência/UFG/2022) Leia o caso a seguir. 

Um enfermeiro que atua na unidade de terapia 

intensiva (UTI) de um hospital privado, ao trocar 

o curativo da punção arterial no punho direito de 

um paciente, deixou de forma inadvertida o 

curativo apertado, provocando o garroteamento 

do local e consequente lesão isquêmica na mão 

direita do paciente. A lesão precisou ser tratada 

com procedimentos cirúrgicos e trocas diárias de 

curativo. A situação provocou debilidade 

temporária do membro afetado, consequente 

grau de depressão e ansiedade no paciente, 

especialmente devido à perda financeira que 

sofreu provocada pela a incapacidade de exercer 

suas atividades laborais pelo dano sofrido.  

O caso apresentado mostra uma infração 

cometida pelo enfermeiro, em que a gravidade 

da infração é caracterizada por meio da análise 

do fato, do ato praticado ou ato omissivo e do 

resultado.  

De acordo com o artigo 111 da resolução COFEN 

nº 564/2017, o enfermeiro cometeu uma 

infração:  

a) gravíssima.   c) moderada.  

b) grave.   d) leve. 

 

117 

(Residência USP/2022) O enfermeiro da unidade 

de clínica médica estava realizando um extenso 

curativo no paciente, quando percebeu que a 

família estava filmando o procedimento. 

Imediatamente, ele pediu para parar de ser 

filmado e que as imagens não fossem publicadas 

em redes sociais. Segundo o código de ética dos 

profissionais de enfermagem (Resolução COFEN 

nº 564/2017), o enfermeiro agiu de forma 

a) correta, pois o profissional de enfermagem 

pode se negar a ser filmado, fotografado e 

exposto em mídias sociais durante o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

b) correta, pois o curativo era muito extenso e 

isso exporia o paciente, apesar de a filmagem ser 

um direito da família. 

c) incorreta, pois é um direito da família e do 

paciente filmar os procedimentos realizados pelo 

enfermeiro para garantir sua execução da melhor 

forma possível. 

d) incorreta, pois, apesar de estar filmando o 

procedimento, a família não estava postando em 

redes sociais. 

e) incorreta, pois o enfermeiro não deveria ter 

deixado a família presenciar o curativo, já que 

este era muito extenso. 

 

118 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) 

Despertar não intencional e Insatisfação com o 

sono, de acordo com a Taxonomia II da Nanda-I 

(2018-2020), são características definidoras do 

Diagnóstico de Enfermagem de 

a) privação do sono. 

b) dificuldade para iniciar o sono. 

c) distúrbio no padrão do sono. 

d) padrão de sono prejudicado. 
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119 

(Residência USP/2022) Os diagnósticos de 

enfermagem da Nanda I (North American 

Nursing Diagnosis Association – International) 

incluem três 

tipos: focados no problema, risco e promoção da 

saúde. A esse respeito, é correto afirmar: 

a) Um diagnóstico de enfermagem focado no 

problema descreve um julgamento clínico 

relativo a uma resposta humana indesejável para 

uma condição de saúde/ processo de vida que 

existe em um indivíduo, família ou 

comunidade; possui pelo menos uma 

característica definidora e um fator relacionado. 

b) Um diagnóstico de enfermagem de risco é um 

julgamento clínico sobre a vulnerabilidade de um 

indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 

desenvolvimento de uma resposta humana 

indesejável às condições de saúde/ processos 

vitais; possui pelo menos uma característica 

definidora mas não precisa ter um fator 

relacionado. 

c) Um diagnóstico de promoção de saúde é um 

julgamento clínico relativo à motivação e ao 

desejo de um paciente para aumentar o bem-

estar e atualizar o potencial para a saúde 

humana, que pode ser aplicado somente a 

grupos ou comunidades, não a indivíduos; possui 

pelo menos um fator relacionado, porém, pode 

não ter uma característica definidora. 

d) As características definidoras destes 

diagnósticos são pistas de avaliações 

observáveis, tais como comportamento do 

paciente e sinais físicos; elas estão presentes nos 

três tipos de diagnósticos de enfermagem. 

e) Um fator relacionado é um fator etiológico ou 

causal para o diagnóstico de enfermagem e, 

necessariamente, está presente nos três tipos de 

diagnósticos de enfermagem. 

 

120 

(Residência USP/2022) Após a realização do 

procedimento de punção intravenosa periférica, 

o enfermeiro realiza a seguinte anotação de 

enfermagem: 

“10:30 – Instalado dispositivo intravenoso calibre 

22G, na segunda tentativa, em (MSE) MSD e 

permeabilizado com solução fisiológica. (Carina, 

COREN 109234)”. 

A anotação de enfermagem realizada, conforme 

o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, 

a) contém as informações necessárias do 

procedimento realizado. 

b) identifica em detalhes o profissional de 

enfermagem que executou o procedimento. 

c) está incompleta, pois não há descrição da 

região anatômica em que foi instalado o 

dispositivo intravenoso. 

d) corrigiu o erro de grafia de forma adequada. 

e) caracterizou o procedimento realizado por um 

técnico de enfermagem. 

 

121 

(Residência SES-GO/2022) Os registros de 

enfermagem são essenciais para o processo de 

cuidar, possibilitam a comunicação segura entre 

os profissionais da equipe de saúde e servem 

ainda a inúmeras finalidades relacionadas ao 

ensino, pesquisa, esclarecimento de processos 

éticos e judiciais. Dentre esses registros, tem-se 

a evolução de enfermagem, que é ato  

a) elaborado por toda a equipe de enfermagem, 

engloba o registro de dados brutos, relevantes, 

processados e referentes ao período de 24 horas.  

b) privativo do enfermeiro, engloba o registro de 

dados processados, contextualizados, analisados 

e referentes ao período de 24 horas.  

c) elaborado por toda a equipe de enfermagem, 

engloba o registro de dados brutos, pontuais, 

relevantes e referentes a um momento 

específico.  

d) privativo do enfermeiro, engloba o registro de 

dados pontuais, contextualizados. 

 

122 

(RESMULTI-CE/2022) Em uma mesma UTI, havia 

dois pacientes internados com o mesmo nome 

(homônimos). Um deles era jovem, com 

diagnóstico de infecção por HIV e fazendo uso 

Anfotericina B, para tratamento de 
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histoplasmose disseminada. O outro, era um 

idoso utilizando Amoxicilina/clavulanato para 

tratar pneumonia. Ao liberar a prescrição do dia, 

o médico prescreveu, para o paciente idoso, a 

Anfotericina B que estava sendo utilizada pelo 

paciente jovem. A farmácia não identificou a 

troca e liberou o medicamento. A enfermeira 

aprazou a medicação na prescrição do idoso e 

não observou a ausência da droga como 

continuidade do tratamento do jovem. A técnica 

de enfermagem preparou e administrou a 

medicação, conforme prescrição e aprazamento. 

Durante a visita multidisciplinar, a prescrição foi 

revisada e percebeu-se o equívoco. A medicação, 

que ainda estava sendo infundida no idoso foi, 

imediatamente, suspensa e prescrita, em tempo 

hábil, para seguimento do tratamento do jovem.  

Ambos os pacientes evoluíram sem complicações 

ou repercussões clínicas secundárias ao 

incidente. De acordo com a Estrutura Conceitual 

da Classificação Internacional sobre Segurança 

do Paciente (OMS, 2019) e os Sistemas de 

notificação e aprendizagem de incidentes de 

segurança do paciente (OMS, 2021), como se 

classifica a situação descrita no caso acima?  

a) Evento adverso.  

b) Quase erro (“near-miss”).  

c) Incidente sem dano (“no harm incident”).  

d) Evento que nunca deveria ocorrer (“never 

event”).  

 

123 

(Residência Hospital Israelita Albert 

Einstein/Fundação Carlos Chagas/2022) Foi 

prescrito para um paciente heparina sódica 150 

UI/kg intravenoso. A unidade dispõe de heparina 

frasco-ampola de 5 mL com 25.000 UI. Sabendo 

que o paciente pesa 40 kg, o profissional de 

enfermagem deve aspirar do frasco-ampola de 

heparina, em mL, 

a) 2,0.           b) 6,0.     c) 3,3. d) 1,2. 

 

124 

(Residência USP/2022) Foram acrescentadas 2 

ampolas de 10 mL cada de NaCl 20% em 250 mL 

de SF 0,9%. Se o paciente receber o volume total 

dessa solução, quantos gramas de cloreto de 

sódio ele receberá? 

a) 10,9.     b) 4,25.      c) 6,25.    d) 20,9.     e) 12,5. 

 

125 

(Residência USP/2022) Hipodermóclise é uma via 

de administração de medicamentos e fluidos 

indicada para pacientes 

a) que estão em anasarca ou caquexia extrema, 

devido à dificuldade de acesso venoso central. 

b) em radioterapia, que apresentem lesões de 

pele que impossibilitem a punção venosa 

periférica. 

c) com disfagia avançada, sem dispositivo 

alternativo para dieta e sem condições de acesso 

endovenoso para medicações e hidratação. 

d) em situações de emergência, para reposição 

rápida de volumes. 

e) com plaquetopenia severa, devido ao risco de 

punção de um acesso venoso, seja ele periférico 

ou central. 

 

CORREÇÃO DO SIMULADO  

Segunda-feira (25/07), às 20h no YouTube.  

AULA GRATUITA  

Bons estudos!  
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