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Técnico em Enfermagem/Rede SARAH/2016 

 

1. (Rede SARAH/2016) J.A.C., 83 anos, 
diabético, obeso e hipertenso, deu entrada em 
uma unidade de saúde para realizar exames de 
lipidograma, glicemia e hemograma. S.L.C., 
técnico de enfermagem, encontrou dificuldade 
na realização da punção venosa e, após várias 
tentativas, optou por realizar coleta de sangue 
arterial, sensibilizado pelo sofrimento do idoso. 
De acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e com a Lei 
7.498/86, que regulamenta o exercício 
profissional em enfermagem, é correto afirmar 
que: 

a) S.L.C. agiu de acordo com o Código de ética, 
quando garantiu ao idoso um atendimento mais 
humanizado, ao mudar a técnica de coleta de 
sangue, demostrando autonomia e rapidez na 
tomada de decisão.  

b) Por ser um procedimento considerado de 
maior complexidade técnica, a coleta de sangue 
arterial, no âmbito da equipe de enfermagem, é 
de competência privativa do enfermeiro, sendo 
proibida ao técnico de enfermagem. 

c) S.L.C. agiu de acordo com a legislação 
profissional, uma vez que está entre suas 
atribuições colher material para exames 
laboratoriais e, na falta do enfermeiro, realizar 
tarefas de maior complexidade. 

d) Por ser procedimento rotineiro, a coleta de 
qualquer material para exames laboratoriais, 
incluindo a de sangue arterial, não exige 
supervisão do enfermeiro, sendo facultado, ao 
técnico de enfermagem, a livre escolha entre os 
procedimentos disponíveis. 

 

2. (Rede SARAH/2016) Segundo o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, as 
infrações éticas e disciplinares estão tipificadas 
em leves, graves e gravíssimas, de acordo com 
a natureza do ato e a circunstância de cada 
caso. As penalidades previstas são: advertência 
verbal, multa, suspensão ou cassação do direito 

ao exercício profissional. Sobre as penalidades, 
o Código de Ética determina que: 

a) Sua aplicação é de competência exclusiva do 
Conselho Federal de enfermagem. 

b) Sua aplicação vai depender da tipificação das 
infrações, sendo as leves da alçada do Conselho 
Regional de Enfermagem e as graves e 
gravíssimas da alçada do Conselho Federal de 
Enfermagem. 

c) A cassação do direito ao exercício profissional 
é de competência exclusiva do Conselho Federal 
de Enfermagem.  

d) Apenas o Conselho Federal de Enfermagem 
tem competência para suspender, ao cassar o 
exercício profissional, seguindo os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade na sua 
aplicação. 

 

3. (Rede SARAH/2016) A.L.B., técnica de 
enfermagem, trabalha em uma instituição de 
saúde que adota como prática um cuidado 
pautado na Humanização e na Integralidade da 
Assistência. Assim, ao assumir o plantão, A.L.B. 
fica responsável por quatro pacientes. Todavia, 
em um dia atípico, algumas intercorrências 
fizeram com que o cuidado prestado pela 
técnica de enfermagem ficasse atrasado. 
Preocupada com a situação, A.L.B. solicita ao 
colega T.A.C., também técnico de enfermagem, 
que assuma o preparo e a administração das 
medicações de dois de seus pacientes. Próximo 
ao término do plantão, A.L.B. verifica que o 
colega não checou as medicações por ele 
preparadas e administradas. Tendo como 
fundamento o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, assinale a atitude correta a ser 
tomada por A.L.B. 

a) Uma vez que os dois pacientes estavam sob 
sua responsabilidade, A.L.B. checa as 
medicações realizadas por T.A.C., pois, segundo 
o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é seu dever assegurar uma 
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assistência livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

b) Uma vez que foi T.A.C. quem preparou e 
administrou os medicamentos, A.L.B. solicita 
que o colega faça a devida checagem, pois, 
segundo o Código de ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é vedado ao profissional assinar 
ações que não executou, bem como permitir 
que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional. 

c) A.L.B. checa as medicações realizadas por 
T.A.C., mas informa à equipe de enfermagem 
que as medicações não foram administradas por 
ela, colaborando, assim, segundo o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, com a 
fiscalização do exercício profissional. 

d) A.L.B. comunica ao enfermeiro do plantão a 
ausência de checagem e solicita para este, que 
cheque a administração dos medicamentos 
feitos por T.A.C., pois, segundo o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, somente o 
enfermeiro pode checar informações sobre a 
assistência prestada pelos membros de sua 
equipe. 

 

4. (Rede SARAH/2016) A Resolução COFEN-
358/2009 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, e dá outras 
providências. Analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta, em relação ao 6° Artigo 
dessa resolução, o qual afirma que a execução 
do Processo de Enfermagem deve ser 
registrada formalmente, envolvendo: 

I. A integralidade dos dados coletados sobre a 
pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença. 

II. Os diagnósticos de enfermagem acerca das 
respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo 
saúde e doença. 

III. As ações ou intervenções de enfermagem 
realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 
identificados. 

IV. Os resultados alcançados como 
consequência das ações ou intervenções de 
enfermagem realizadas. 

a) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

5. (Rede SARAH/2016) Faça os cálculos para 
administrar os medicamentos prescritos e 
assinale a alternativa que indica as respostas 
corretas. 

I. Digoxina – 0,0625 mg, VO. A unidade dispõe de 
comprimidos de 0,125 mg. Quantos 
comprimidos devem ser administrados? 

II. Ondansetrona – 0,15 mg/kg é prescrito. O 
paciente pesa 30 kg. A unidade dispõe de 
ampolas de 4 ml com solução injetável a 8 mg. 
Quantos ml de solução devem ser 
administrados? 

III. Lisinopril – 40 mg, uma vez ao dia é prescrito. 
A unidade dispõe de solução oral 8 mg/ml. 
Quanto deve ser administrado via sonda de 
alimentação enteral? 

IV. 1000 ml de NaCl a 0,9% intravenoso em 6 
horas foi prescrito. Qual a velocidade de infusão 
que deve ser programada na bomba. 

a) 5 cp; 2,25 ml; 4 ml; 125 ml/hora. 

b) 0,5 cp; 2,25 ml; 5 ml; 334 ml/hora. 

c) 0,5 cp; 2,25 ml; 50 ml; 167 ml/hora. 

d) ½ cp; 2,25 ml; 5 ml; 167 ml/hora. 
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6. (Rede SARAH/2016) No CTI, um paciente 
apresenta quadro de hipocalemia de 2,1 mEq/l. 
O médico prescreveu uma solução de 250 ml de 
NaCl a 0,9 % e 3 gramas de KCl. A unidade 
dispõe de ampolas de 10 ml a 10 % de KCL. O 
volume de KCL, que deve ser acrescentado ao 
frasco de soro, em milímetros, é de: 

a) 20 ml. 

b) 30 ml. 

c) 40 ml. 

d) 60 ml. 

 

7. (Rede SARAH/2016) A Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência 
clínica e o seu manejo exige conhecimentos e 
habilidades para a pronta atuação da equipe de 
enfermagem. Em 2015 a American Heart 
Association (AHA) divulgou as diretrizes 
atualizadas que norteiam e sistematizam o 
atendimento às vítimas em situação de PCR. 
Diante dessas recomendações, no que se refere 
à qualidade de ressucitação cardiopulmonar 
(RCP) em adultos, partindo-se do 
reconhecimento da PCR em uma vítima sem via 
aérea avançada (não intubada) e a presença de 
um único socorrista, assinale a alternativa 
correta. 

a) Deve-se imediatamente acionar o serviço 
medico de emergência e solicitar o Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) e equipamentos de 
emergência. A seguir, inicia-se o atendimento à 
vítima, considerando-se a relação de 30 
compressões para 2 ventilações. A frequência 
das compressões é de 100 a 120 por minuto e a 
profundidade é de, pelo menos, 2 polegadas 
(5cm), mas não deve ser superior a 2,4 
polegadas (6cm). A ventilação deve ser de 1 
segundo, provocando a elevação do tórax. O 
DEA deve ser utilizado assim que estiver 
disponível. 

b) Deve-se imediatamente acionar o serviço 
medico de emergência e solicitar o Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) e equipamentos de 
emergência. A seguir, inicia-se o atendimento à 
vítima, considerando-se a relação de 15 

compressões para 2 ventilações. A frequência 
das compressões é de 100 a 120 por minute e a 
profundidade é de, pelo menos, 2 polegadas 
(5cm), mas não deve ser superior a 2,4 
polegadas (6cm). A ventilação deve ser de 1 
segundo, provocando a elevação do tórax. O 
DEA deve ser utilizado após as realização de 10 
ciclos de compressões/ventilações, ou seja, 
aproximadamente 5 minutos de atendimento. 

c) Deve-se imediatamente acionar o serviço 
medico de emergência e solicitar o Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) e equipamentos de 
emergência. A seguir, inicia-se o atendimento à 
vítima, considerando-se a relação de 30 
compressões para 2 ventilações. A frequência 
das compressões é de, no máximo, 100 por 
minute e a profundida deve ser inferior a 2 
polegadas (5cm). A ventilação deve ser de 1 
segundo, provocando a elevação do tórax. O 
DEA deve ser utiizado após a realização de 10 
ciclos de compressões/ventilações, ou seja, 
aproximadamnte 5 minutos de atendimento. 

d) Deve-se imediatamente acionar o serviço 
medico de emergência e solicitar o Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) e equipamentos de 
emergência. A seguir, inicia-se o atendimento à 
vítima, considerando-se a relação de 15 
compressões para 2 ventilações. A frequência 
das compressões é de, no máximo, 100 por 
minutO e a profundida deve ser inferior a 2 
polegadas (5cm). A ventilação deve ser de 1 
segundo, provocando a elevação do tórax. O 
DEA deve ser utilizado após a realização de 10 
ciclos de compressões/ventilações, ou seja, 
aproximadamnte 5 minutos de atendimento. 

 

8. (Rede SARAH/2016) O Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) é um importante problema de 
saúde pública, tanto pelos óbitos causados, 
quanto pela incapacidade gerada pela doença. 
Trata-se de uma emergência clínica, cuja 
abordagem exige preparo da equipe de saúde 
para o rápido reconhecimento do quadro 
agudo clínico agudo da doença, visando 
subsidiar a adoção de condutas terapêuticas 
adequadas. Diante da suspeita de AVC, assinale 
a alternativa correta. 
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a) Na triagem inicial à vítima, uma abordagem 
rápida que permite suspeitar de AVC refere-se à 
presença de um dos seguintes sinais: queda 
facial, fraqueza nos braços e fala anormal. 

b) O início preciso das manifestações clínicas 
deve ser identificado pela equipe de 
enfermagem, uma vez que será um dado 
importante a ser avaliado pela equipe médica na 
indicação das condutas terapêuticas. 

c) A presença de fatores de risco deve sempre 
ser investigada, em especial a Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

9. (Rede SARAH/2016) A sistematização da 
assistência à vítima de trauma baseia-se em 
uma ordem de prioridades pautadas na 
abordagem “ABCDE”, a qual é reconhecida 
mundialmente e ordena a avaliação e as 
intervenções necessárias durante o 
atendimento inicial. No que se refere às 
manobras “A”, ou seja, a manutenção e 
permeabilidade das vias aéreas e estabilização 
da coluna cervical, assinale a alternativa 
correta. 

a) Nesta etapa, diante da presença de corpos 
estranhos e sangue na cavidade oral da vítima, 
procede-se à aspiração das vias aéreas 
utilizando-se um cateter de ponta maleável, 
minimizando o risco de provocar lesões 
adicionais. 

b) Deve-se garantir a imobilização da coluna 
cervical com um colar semirrígido que seja 
adequado ao tamanho da vítima, além de 
instalar protetores laterais de cabeça (coxins) 
devidamente fixados nas laterais da maca ou da 
prancha rígida. Diante da necessidade de 
remoção do colar cervical para quaisquer 
intervenções, um membro da equipe deverá 
proceder à imobilização manual da coluna 
cervical até que o colar seja reposicionado. 

c) A queda da língua é um importante obstáculo 
à manutenção da permeabilidade das vias 
aéreas, assim, uma ação simples para os 
profissionais que atuam em uma situação de 

emergência é o uso da cânula orofaríngea, 
conhecida também como cânula de guedel. Este 
dispositivo deve ser utilizado em vítimas 
conscientes e a seleção do tamanho adequado 
deve ser estimada pela distância entre a rima 
labial e o lóbulo da orelha. 

d) A manutenção da permeabilidade das vias 
aéreas em vítimas de trauma, mediante a 
inserção da cânula orofaríngea ou de guedel 
para o adequado posicionamento da língua em 
vítimas conscientes, inicia-se pela abertura das 
vias aéreas com a manobra de elevação do 
mento. No adulto, a cânula deve ser introduzida 
com a concavidade voltada para baixo, com o 
auxílio de um abaixador de língua para evitar 
lesões. 

 

10. (Rede SARAH/2016) Ao se pensar nas 
complicações agudas de Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), destaca-se a crise 
hipertensiva, a qual é denominada como um 
estado hipertensivo crítico que requer atenção 
imediata da equipe de saúde Contudo, a 
abordagem clínico-terapêutica diante de uma 
crise hipertensiva implica, inicialmente, na 
diferenciação entre urgência e emergência 
hipertensiva. Diante do exposto, assinale a 
alternativa correta.  

a) A urgência hipertensiva consiste no aumento 
progressivo e gradual da pressão arterial 
sistólica e diastólica, superior a 2 mmHg por 
hora. Esta condição não se apresenta associada 
a quadros clínicos agudos, portanto, não há risco 
de morte ou danos em órgão-alvo. O indivíduo 
será liberado após a administração de 
medicamentos. Como cuidados de enfermagem, 
orienta-se o retorno no caso de dispneia e dores 
torácicas.  

b) A urgência hipertensiva consiste no aumento 
abrupto da pressão arterial sistólica e diastólica, 
superior a 2 mmHg por hora. Esta condição 
apresenta-se associada a quadros clínicos 
agudos, entretanto, a sua gravidade é leve. O 
indivíduo será liberado após a administração de 
medicamentos. Como cuidados de enfermagem, 
orienta-se o retorno no caso de dispneia e dores 
torácicas.  
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c) A emergência hipertensiva consiste em uma 
condição em que há elevação crítica da pressão 
arterial, com quadro clínico grave e progressiva 
lesão de órgãos-alvo. O tratamento 
medicamentoso consiste na redução imediata 
da pressão arterial (em minutos ou poucas 
horas) e é realizado por via parenteral. Dentre os 
cuidados da equipe de enfermagem, 
recomenda-se a monitorização dos sinais vitais 
a cada 30 minutos, a manutenção do indivíduo 
em repouso no leito e a adoção das estratégias 
de redução da ansiedade. 

d) A emergência hipertensiva consiste em uma 
condição em que há elevação progressiva e 
gradual da pressão arterial sistólica e diatólica. 
Esta condição não apresenta associação com 
quadros clínicos graves, portanto, não há risco 
de morte e as lesões em órgãos-alvo são 
mínimas. O tratamento medicamentoso 
consiste na redução da pressão arterial em 48 
horas e é realizado por via oral. Dentre os 
cuidados da equipe de enfermagem, 
recomenda-se a manutenção do indivíduo em 
repouso no leito e a adoção de estratégias de 
redução de ansiedade. 

 

11. (Rede SARAH/2016-Adaptada) A medida 
dos sinais vitais possibilita monitorar a 
condição do paciente ou identificar problemas 
e avaliar a resposta do paciente a uma 
intervenção. Analise as afirmações, classifique-
as em verdade (V) ou falsa (F) e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(   ) Febres e padrões de febre servem para o 
propósito de diagnóstico. Os padrões de febre 
diferem, dependendo do pirógeno, e podem ser 
classificados em sustentada, intermitente, 
remitente e recidivante. 

(    ) Duas anormalidades comuns da frequência 
cardíaca são a taquicardia e a bradicardia. Em 
um paciente adulto, interpreta-se como 
taquicardia a obtenção de uma frequência 
acima de 100 batimentos/min pela artéria radial 
e, da mesma forma, como bradicardia, a 
obtenção de uma frequência abaixo de 60 
batimentos/min. 

(   ) A dor aguda altera a frequência e o ritmo da 
respiração, causando uma diminuição da 
profundidade da respiração. 

(    ) A medição da saturação de oxigênio arterial 
pode ser obtida somente com um oxímetro de 
pulso. 

(   ) Os níveis normais de pressão arterial variam 
ao longo da vida. A pressão arterial aumenta 
durante a infância e deve ser avaliada em 
relação ao peso corporal e a idade. Durante a 
adolescência, a pressão arterial continua 
variando de acordo com o tamanho do corpo. 
Uma pressão arterial ótima para um adulto 
saudável, de meia-idade, é menor que 120/80 
mmHg. 

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

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

 

12. (Rede SARAH/2016) Em relação aos dados 
antropométricos e seu uso na assistência de 
enfermagem, analise as afirmações, 
classifique-as em verdadeira (V) ou falsa (F) e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) A pesagem diária é um importante indicador 
do estado hídrico do paciente. 

(  ) Coletar informações de altura e peso do 
paciente, em internação hospitalar, é necessário 
somente se o nutricionista for comparar essas 
informações com os valores da circunferência 
braquial e prega cutânea do tríceps para cálculo 
do peso corporal ideal. 

(   ) Nas situações clínicas, em que houver a 
necessidade de pesar o paciente diariamente, a 
pesagem deve ser feita na mesma forma todos 
os dias; o paciente deve usar as mesmas roupas 
ou roupas que tenham o mesmo peso, com a 
mesma balança, após o paciente ter esvaziado a 
bexiga. 

(   ) Avaliar e registrar toda a administração e 
eliminação de líquidos, durante um período de 
24 horas, é um aspecto importante da avaliação 
do equilíbrio hídrico. 
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(   ) O índice de massa corporal mede o peso 
corrigido pela altura e serve como uma 
alternativa às relações peso/altura tradicional. 

a) V, F, V, V, V.     b) V, V, F, V, F. 

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

13. (Rede SARAH/2016) Em relação aos 
cuidados de enfermagem, com a alimentação 
enteral, analise as afirmações, classifique-as 
em verdadeira (V) ou falsas (F) e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(    ) Uma fórmula de dieta enteral deve ser 
servida em temperatura ambiente. A fórmula 
fria pode causar cólica e aumentar o risco de 
diarreia. 

(  ) Durante a alimentação por sonda gástrica e 
por uma hora após a administração da dieta, a 
cabeceira do leito deve estar elevada em pelo 
menos 30 graus. 

(    ) Antes de introduzir a dieta, é necessário 
confirmar o posicionamento da sonda. Uma das 
maneiras seguras de fazê-lo é por meio de 
verificação do pH de conteúdo aspirado pela 
sonda. 

(   ) A sonda de alimentação enteral deve ser 
lavada uma vez ao dia. Oferecer água após as 
refeições pode alterar o equilíbrio de líquidos e 
eletrólitos. 

(    ) Os frascos com a fórmula enteral e os 
equipos de dieta não precisam ser substituídos, 
uma vez que o procedimento não é estéril. 

a) F, V, F, V, F. 

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

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

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

 

14. (Rede SARAH/2016) O técnico de 
enfermagem recebe o plantão pela manhã e 
assume uma enfermaria com quatro pacientes. 
Ao planejar os cuidados matinais, qual dos 
pacientes teria prioridade, para receber o 
banho, em primeiro lugar? 

a) O paciente que acabou de retornar à 
enfermaria, vindo do centro cirúrgico, e está 
com dor de nível 7, em uma escala de 0 a 10. 

b) O paciente que já relatou anteriormente que 
prefere tomar banho, quando sua esposa o visita 
e pode ajudá-lo. 

c) O paciente que está com incontinência fecal 
frequente de fezes diarreicas. 

d) O paciente que acabou de retornar de exames 
diagnósticos e que se queixa de estar muito 
cansado. 

 

15. (Rede SARAH/2016) Quanto às soluções 
utilizadas em terapia intravenosa, é correto 
afirmar que: 

a) Dextrose e glicose são sinônimos e, quando 
concentradas a 5% e 10% em solução de água, 
são hipertônicas. 

b) O Cloreto de sódio a 0,9% e o Ringer lactato 
expandem o volume de líquido extracelular. 

c) A solução de glicose a 5%, em cloreto de sódio 
a 0,45%, é uma solução hipotônica. 

d) A Dextrose a 5%, em Ringer lactato, é 
considerada uma solução isotônica. 

 

16. (Rede SARAH/2016) O paciente está com 
um cateter intravascular periférico, inserido há 
72 horas, para infusão de soro com eletrólitos. 
No início do plantão, o técnico de enfermagem 
avalia o sítio de inserção do cateter e observa 
hiperemia, edema e dor local; além disso, não 
há refluxo de sangue. Diante desses sinais e 
sintomas, qual é o cuidado de enfermagem que 
deve ser realizado? 

a) Observar aumento do edema. 

b) Trocar o curativo de estabilização do cateter. 

c) Aplicar calor local. 

d) Retirar o cateter intravascular. 
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17. (Rede SARAH/2016) Enquanto técnico de 
enfermagem, você está cuidando de uma 
senhora de 45 anos de idade, internada com 
enfisema pulmonar, recebendo oxigênio a 2 
l/min via cânula nasal. No momento em que 
você chega ao quarto, ela encontra-se no leito, 
pálida e referindo muito cansaço. Você verifica 
os sinais vitais da paciente e encontra os 
seguintes parâmetros: pressão arterial 136/78 
mmHg; pulso radial = 86 bpm (rítmico e forte); 
temperatura axilar 36,7 °C; frequência 
respiratória 28 mov/min (irregular e 
dificultosa), oximetria de pulso = 92% 
(saturação de oxigênio arterial). Em relação à(s) 
sua(s) conduta(s) imediata(s), analise a 
alternativa correta. 

I. Aumentar o fluxo de oxigênio para no mínimo 
4 l/min, a fim de melhorar o aporte de oxigênio. 

II. Abaixar a cabeceira do leito, pois manter o 
paciente em posição horizontal facilita a 
respiração. 

III. Acionar o enfermeiro do plantão para 
avaliação do paciente. 

IV. Interromper a administração de oxigênio 
para melhor avaliação do quadro respiratório. 

a) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

b) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) Somente a afirmação III está correta. 

 

18. (Rede SARAH/2016) Em relação às seis 
etapas de uma estratégia para prevenção de 
Úlcera por Pressão (UPP), do protocolo para a 
Prevenção de Úlcera por Pressão do Programa 
Nacional de Segurança do Paciente, analise as 
afirmações e assinale a alternativa correta. 

I. Na admissão, todos os pacientes devem ser 
avaliados quanto ao risco de desenvolvimento e 
existência de UPP ou lesões de pele já instaladas. 
A avaliação de risco deve contemplar os 
seguintes fatores: mobilidade; incontinência; 
déficit sensitivo e estado nutricional (incluindo 
desidratação). 

II. As escalas de Braden e Braden Q caracterizam 
o paciente sem risco, com risco baixo, 
moderado, alto ou muito alto para desenvolver 
UPP. Assim, quanto maior for a pontuação do 
paciente, maior será sua chance de ocorrência 
dessa lesão. 

III. A inspeção diária da pele deve ser feita nos 
pacientes que apresentam risco de 
desenvolvimento de UPP. Deve ser dada a 
atenção especial a áreas de alto risco para 
desenvolvimento de UPP. 

IV. Durante a hidratação da pele, deve-se 
massagear áreas de proeminências ósseas ou 
áreas hiperemiadas. A aplicação de hidratante 
deve ser realizada com movimentos suaves, no 
sentido do retorno venoso para melhorar a 
circulação local. 

V. Líquidos, proteínas e ingesta calórica são 
importantes aspectos para a manutenção de um 
estado nutricional adequado. 

VI. A mudança de decúbito deve ser executada 
para aumentar a duração e magnitude da 
pressão exercida sobre áreas vulneráveis do 
corpo. 

a) Somente afirmações I, III e V estão corretas. 

b) Somente as afirmações I, II e V estão corretas. 

c) Somente as afirmações II, IV e VI estão 
corretas. 

d) Somente as afirmações III, IV e VI estão 
corretas. 

 

19. (Rede SARAH/2016-Adaptada) Segundo o 
manual “Cirurgias seguras salvam vidas”, a 
maioria das feridas cirúrgicas é contaminada 
por bactérias, mas apenas uma minoria 
progride para infecção clínica. Em relação ao 
conceito de ferida pré-operatória, associe a 
primeira coluna com a segunda e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

A. Feridas limpas. 

B. Feridas limpas-contaminadas.   

C. Feridas contaminadas. 

D. Feridas sujas ou infectadas. 



 

www.romulopassos.com.br 8 

 MENTORIA REDE SARAH 

I. (   ) Feridas operatórias nas quais os tratos 
respiratório, alimentar, genital ou urinário são 
penetrados sob condições controladas e sem 
contaminação incomum. Especificamente, 
cirurgias envolvendo o trato biliar, apêndice, 
vagina e orofaringe são incluídas nesta 
categoria, contanto que nenhuma evidência de 
infecção ou de quebra importante na técnica 
seja encontrada. 

II. (  ) Incluem feridas traumáticas antigas com 
tecido desvitalizado ou aprisionado e as que 
envolvem infecção clínica existente ou vísceras 
perfuradas. Esta definição sugere que os 
microrganismos causadores de infecção pós-
operatória estavam presentes no campo 
operatório antes da cirurgia. 

III. (  ) Incluem feridas abertas, recentes e 
acidentais. Além disso, são cirurgias com 
quebras importantes na técnica estéril (Ex.: 
massagem cardíaca aberta) ou exposição 
grosseira do trato gastrointestinal e incisões 
com inflamação aguda não purulenta. 

IV. ( ) Uma ferida operatória não infectada na 
qual nenhuma inflamação é encontrada e os 
tratos respiratório, alimentar, genital ou 
urinário não infectados não são penetrados. São 
feridas fechadas por primeira intenção e, se 
necessário, drenadas por drenagem fechada. E 
as feridas incisas operatórias que são 
consequências de trauma não penetrante. 

a) B, D, C, A. 

b) B, C, D, A. 

c) A, D, C, B.  

d) A, C, D, B. 

 

20. (Rede SARAH/2016) Em relação ao 
procedimento de punção venosa para 
obtenção de amostra de sangue para exames 
laboratoriais, recomenda-se que sejam 
instituídas medidas de segurança para 
minimizar os riscos e complicações decorrentes 
desta atividade. Analise as afirmações e 
assinale a alternativa correta dentre as 
condutas relativas à prevenção de eventos 
adversos secundários à venopunção. 

I. A remoção da agulha sem retirar o torniquete 
previne a formação de hematomas. 

II. A antissepsia da pele no sítio de punção evita 
a contaminação direta do paciente e da 
amostra. 

III. A inserção profunda da agulha impede a 
lesão nervosa ou punção acidental de uma 
artéria. 

IV. Para que a punção seja efetiva, a agulha deve 
ultrapassar a parede posterior da veia 
puncionada. 

V. No momento da inserção da agulha, o sítio de 
punção deve estar seco para evitar exacerbação 
da dor. 

a) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações III, IV e V estão 
corretas. 

d) Somente as afirmações III e V estão corretas.  

 

21. (Rede SARAH/2016) A higienização das 
mãos é reconhecida, mundialmente, como uma 
medida primária, muito importante no 
controle de infecções relacionadas à assistência 
à saúde e considerada como um dos pilares da 
prevenção e controle de infecções, dentro dos 
serviços de saúde. Recentemente, o termo 
“lavagem das mãos” foi substituído por 
“higienização das mãos”, englobando a 
higienização simples, a higienização 
antisséptica, a fricção antisséptica e a 
antissepsia cirúrgica das mãos. Analise as 
afirmações e assinale a alternativa correta. 

I. Recomenda-se a higienização das mãos ao 
iniciar e terminar o turno de trabalho. 

II. Recomenda-se a higienização das mãos, com 
água e sabonete, quando as mãos estiverem 
visivelmente sujas ou contaminadas com sangue 
e outros fluidos corporais. 

III. Recomenda-se a higienização das mãos, com 
preparação alcoólica (sob a forma de gel ou 
líquida, 1-3% de glicerina), antes de calçar luvas 
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para inserção de dispositivos invasivos, que não 
requeiram preparo cirúrgico. 

IV. Recomenda-se a higienização das mãos, com 
preparação alcoólica (sob a forma de gel ou 
líquida, 1-3% de glicerina), antes de preparar 
e/ou manipular medicamentos. 

a) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações I, III e IV estão 
corretas. 

d) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

22. (Rede SARAH/2016) A transmissão aérea de 
microrganismos ocorre quando há a 
disseminação por aerossóis até a porta de 
entrada de um hospedeiro, em suspensão no 
ar, por longos períodos de tempo. No caso da 
transmissão por gotículas, elas têm tamanho 
maior de 5μm e podem atingir a via respiratória 
alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e 
mucosa da cavidade bucal. Para proteção dos 
profissionais da área da saúde, recomenda-se o 
uso correto de equipamentos de proteção 
individual, no caso máscaras/protetores que 
cobrem a boca e o nariz. Referente ao tipo de 
máscara indicada, para cada patologia, associe 
a coluna da direita com a coluna da esquerda e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

A. Máscara N95.    B. Máscara cirúrgica. 

(   ) Tuberculose laríngea. 

(   ) Tuberculose pulmonar. 

(   ) Rubéola. 

(   ) Varicela. 

(   ) Suspeita de tuberculose pulmonar. 

(   ) Caxumba. 

(   ) Coqueluche. 

(   ) Meningite por Neisseria meningitidis. 

a) A, A, B, A, A, B, B, B. 

b) B, A, A, B, B, B, A, A. 

c) A, A, A, B, A, A, B, A. 

d) B, A, B, A, B, A, A, B. 

 

23. (Rede SARAH/2016) A sífilis é uma infecção 
bacteriana curável, mas, como apresenta 
pouco sintomatologia, a maioria das pessoas 
não sabem que está com a doença. Durante a 
gravidez, é de extrema importância a avaliação 
desta doença, pois a gestante pode apresentar 
aborto ou parto prematuro, além das 
consequências para o feto, como alterações 
congênitas (sífilis congênita) e morte do recém 
nascido. Quanto à sífilis na gestação, é correto 
afirmar que: 

a) O tratamento de escolha para a gestante com 
teste positivo para sífilis é o uso de tratamento 
não penicilínico. 

b) Deve ser solicitada para a gestante, durante o 
pré-natal, sorologia para sífilis (VDRL), no 
primeiro, Segundo e terceiro trimestre de 
gestação. Quando disponível no serviço, o teste 
rápido 

para sífilis pode ser realizado no primeiro 
trimestre. 

c) O(s) parceiro(s) sexual(is) da gestante deve(m) 
ser acompanhado(s) e os que apresentarem 
testagem positive e sem sinais e sintomas não 
precisam ser tratados. 

d) Para o acompanhamento da gestante que foi 
diagnosticada e tratada de sífilis durante a 
gestação mantem-se a rotina de coleta de 
exames sorológicos para sífilis, preconizada para 
pré-natal. 

 

24. (Rede SARAH/2016) Assinale a alternativa 
correta, quanto ao tipo de desinfecção de 
manguito de pressão, segundo os critérios: 
grau de dificuldade para a limpeza, 
possibilidade ou não de imersão do produto, 
contaminação com substâncias orgânicas e 
frequência de contato direto do equipamento, 
com o paciente, durante a assistência 
intraoperatória. 

a) Desinfecção de nível baixo ou intermediário 
com álcool de 60 a 90%. 

b) Desinfecção de baixo nível com água e sabão 
ou detergente. 



 

www.romulopassos.com.br 10 

 MENTORIA REDE SARAH 

c) Desinfecção de alto nível. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

25. (Rede SARAH/2016) Em relação à solução e 
ao preparo de pele do paciente, no 
intraoperatório, é correto afirmar que: 

a) Este preparo é realizado por meio da 
degermação e antissepsia, com produto 
clorexidina tintura. 

b) A antissepsia é realizada, pela equipe 
cirúrgica, com luva estéril e clorexidina alcoólica 
estéril. 

c) A antissepsia é realizada com luva de 
procedimento, compressa e clorexidina 
alcoólica. 

d) A degermação é realizada com luva estéril, 
escova de degermação e clorexidina tópica. 

 

26. (Rede SARAH/2016) Paciente de 70 anos, 
diabético e hipertenso, com índice de massa 
corporal (IMC) de 16 kg/m², será submetido à 
cirurgia de Laparotomia exploradora sob 
anestesia geral. Em relação aos cuidados no 
posicionamento cirúrgico deste paciente, 
analise as afirmativas, classifique-as como 
verdadeira (V) ou falsa (F), e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(  ) Os evento adversos que deverão ser 
prevenidos relacionam-se com os sistemas 
circulatório, respiratório e dermatológico. 

(     ) O posicionamento deve ser iniciado quando 
o paciente é transferido de maca para a mesa 
cirúrgica. 

(    ) Deverá ser posicionado em decúbito dorsal, 
posição supina ou Trendelenburg reversa. 

(    ) Os dispositivos redutores de pressão à base 
de polímero viscoelástico, com visco de 20 a 
30%, são mais adequados que aqueles à base de 
espuma, gel e fluidos. 

( ) Ao final do procedimento anestésico-
cirúrgico, manter a cabeça lateralmente com 
uma cânula de Guedel para prevenir aspiração 
de vômito ou secreções. 

a) V, V, F, F, V.    b) F, V, V, F, F. 

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

 

27. (Rede SARAH/2016) Em relação à avaliação 
e evolução do paciente, no pós-operatório 
imediato, no serviço de recuperação pós-
anestésica, analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta. 

I. Quando o paciente realiza cirurgia eletiva com 
internação hospitalar, os parâmetros serão: 
atividade muscular, respiração, circulação, 
consciência e saturação de O2. Quando o escore 
do índice de Aldrete & Kroulik for igual ou 
superior a 8, o paciente é considerado apto para 
receber alta do serviço de recuperação pós-
anestésica. 

II. Quando o paciente realiza cirurgia 
ambulatorial, utiliza-se o índice de Aldrete & 
Kroulik, cujos parâmetros são: atividade 
muscular, respiração, circulação, consciência, 
saturação de O2, curativo, dor, deambulação e 
diurese, sendo que escore igual ou superior a 18, 
este paciente é considerado apto para receber 
alta do Serviço de Recuperação Pós-anestésica 
para o domicílio. 

III. O processo anestésico-cirúrgico provoca 
estritamente reações fisiológicas no paciente. 

IV. As complicações respiratórias, neste período, 
estão relacionadas aos fatores: idade avançada, 
obesidade, tabagismo, doenças pulmonares 
prévias, cirurgias de emergência, abdominais, da 
região da cabeça e pescoço, anestesia geral, uso 
de opioides e bloqueadores neuromusculares. 

a) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas. 

c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 
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28. (Rede SARAH/2016) Em relação à limpeza 
dos materiais utilizados na cirurgia e da sala de 
operações, analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta. 

I. Objetos reutilizáveis devem ser transportados 
em recipientes fechados, à prova de vazamento, 
com identificação. 

II. Paredes, portas e focos cirúrgicos são limpos 
ao final das cirurgias eletivas. 

III. Todos os objetos perfurocortantes 
descartáveis, como agulhas e lâminas de bisturi, 
devem ser acondicionados em recipientes 
resistentes e são considerados lixo infeccioso, 
por apresentarem material de risco biológico. 

IV. Materiais descartáveis, como luvas, cânulas e 
tubos de sucção, contaminados por sangue e 
outros fluidos orgânicos, por produzirem 
extravasamento por compressão, são colocados 
em recipientes resistentes e à prova de 
umidade, com códigos, de fácil identificação. 

V. A limpeza úmida, quer manual ou mecânica, é 
o método mais eficiente nas salas de operações. 

a) Somente as afirmações I, II, e III estão 
corretas. 

b) Somente as afirmações II, IV e V estão 
corretas. 

c) Somente as afirmações I, III e IV estão 
corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

29. (Rede SARAH/2016) Em relação à anestesia 
segura, analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta. 

I. Na anestesia regional do tipo raquianestesia, a 
agulha utilizada na punção do espaço 
subaracnóideo tem o calibre bem grosso para 
poder instalar um cateter para controle da dor 
pós-operatória. 

II. Um dos principais objetivos das anestesias 
seguras é proporcionar, ao paciente, conforto 
por meio da analgesia. Assim, a principal ação 
dos seguintes medicamentos é garantir a 

analgesia: tiopental; diazepam; midazolam; 
etomidato e propofol. 

III. O primeiro e mais importante componente 
da assistência perianestésica é a presença 
contínua de um anestesista qualificado e 
vigilante. Para atingir um dos objetivos da 
anestesia geral, que é o relaxamento muscular, 
o anestesista pode fazer uso de medicamentos, 
tais como a succinilcolina; o pancurônio; o 
rocurônio; o atracúrio e o vecurônio. 

IV. Em relação à anestesia regional peridural, 
que é realizada no espaço peridural, o 
anestésico atinge estruturas como vasos, 
gorduras e nervos mistos. 

a) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 

 

30. (Rede SARAH/2016) Em relação à assepsia 
cirúrgica, relacione a coluna da direita com a 
coluna da esquerda e assinale a alternativa 
correta. 

1. Estéril. 

2. Não estéril. 

(    ) Superfície inferior da mesa coberta por 
campos estéreis. 

(    ) Manutenção de 30 cm de distância do 
campo esterilizado. 

(    ) Laceração ou punção do campo estéril com 
acesso à região subjacente na parte inferior do 
campo estéril. 

(    ) As bordas dos campos estéreis após 
abertura. 

(    ) Região torácica anterior dos capotes da 
equipe cirúrgica até o nível do campo estéril. 

a) 1,1,1,2,2. 

b) 2,1,1,1,2. 

c) 1,2,2,1,1. 

d) 2,1,2,2,1. 
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31. (Rede SARAH/2016) Vários são os fatores 
de risco para pneumonia associada à 
assistência à saúde. Infecção esta que aumenta 
a mortalidade e os custos com a assistência, 
além de prolongar a internação. Em relação às 
diversas medidas específicas fortemente 
recomendadas para prevenção de pneumonia, 
analise as afirmações e assinale a alternativa 
correta. 

I. Ter uma equipe para avaliar diariamente a 
necessidade da sedação e diminuir sempre que 
possível. 

II. Realizar a aspiração da secreção acima do 
balonete (subglótica). 

III. Manter pacientes em posição de 
semirrecumbente, ou seja, com elevação da 
cabeceira em 45° a 90°. 

IV. Realizar a higiene oral com antissépticos 
(clorexidina veículo oral). 

a) Somente as afirmações II e II estão corretas. 

b) Somente as afirmações I, II e IV estão 
corretas. 

c) Somente as afirmações I, III e IV estão 
corretas. 

d) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

32. (Rede SARAH/2016) Assinale a alternativa 
correta em relação ao sítio frequente de 
infecção nosocomial e sua causa. 

a) Trato urinário relacionado ao posicionamento 
da bolsa coletora acima da bexiga. 

b) Infecção cirúrgica relacionada ao uso de 
técnica asséptica na troca do curativo. 

c) Sistema respiratório relacionado a pacientes 
que tossem sem cobrir a boca. 

d) Corrente sanguínea relacionada à 
autoadministração de insulina. 

 

33. (Rede SARAH/2016) Analise as afirmações e 
assinale a alternativa correta.  

A Sra. S.G.C, 71 anos, reside em uma casa 
geriátrica, lúcida, deambula sem auxílio, urina 

frequentemente e tem dificuldades de chegar a 
tempo no banheiro. A equipe de enfermagem 
que cuida da Sra. S.G.C deve estar ciente de 
que: 

I. A incontinência urinária deve ser esperada em 
uma mulher da idade da Sra. S.G.C e a opção de 
tratamento prioritária para ela envolve uso de 
produtos absorventes. 

II. Os exercícios de Kegel realizados em 
intervalos regulares ao longo do dia são uteis e 
a opção de tratamento prioritária para a 
senhora S.G.C envolve técnicas 
comportamentais. 

III. Um em cada 10 residentes em casa geriátrica 
apresenta incontinência urinária e a opção de 
tratamento prioritário para a Sra. S.G.C envolve 
medidas farmacológicas. 

IV. Um cateter de demora deve ser inserido tão 
logo seja possível e a opção prioritária é uma 
intervenção cirúrgica. 

Estão corretas: 

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

 

34. (Rede SARAH/2016) O esquema de 
vacinação contra a poliomielite, em vigor no 
Brasil a partir de janeiro de 2016, prevê a 
aplicação de doses de acordo com a idade e o 
tipo de vacina. Assinale a alternativa correta. 

a) Aos dois, quatro e seis meses de vida, 
aplicação da vacina oral poliomielite (VOP), e 
aos quinze meses e quatro anos de vida, 
aplicação da vacina inativada poliomielite (VIP).  

b) Aos dois, quatro e seis meses de vida, 
aplicação da vacina oral poliomielite (VOP), e 
aos dezoito meses e quatro anos de vida, 
aplicação da vacina inativada poliomielite (VIP). 

c) Aos dois, quatro e seis meses de vida, 
aplicação da vacina inativada de poliomielite 
(VIP), e aos quinze meses e quatro anos de vida, 
aplicação da vacina oral de poliomielite (VOP). 

d) Aos dois, quatro e seis meses de vida, 
aplicação da vacina inativada de poliomielite 
(VIP), e aos dezoito meses e quatro anos de vida, 
aplicação da vacina oral de poliomielite (VOP). 



 

www.romulopassos.com.br 13 

 MENTORIA REDE SARAH 

35. (Rede SARAH/2016) Segundo a Política 
Nacional de atenção básica de 2012, analise as 
afirmações, classifique-as em verdadeira (V) ou 
falsa (F) e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(  ) Nos grandes centro urbanos, recomenda-se 
como parâmetro a existência de uma unidade 
básica de saúde (UBS) sem equipe de saúda da 
família para , no máximo, 10.000 habitantes. 

( ) A educação permanente em saúde (EPS) é 
apresentada como uma importante estratégia 
de gestão para consolidação da atenção básica. 
Ela deve se dar “no trabalho”, “pelo trabalho” e 
promover aprendizagem significativa. 

(  ) Algumas atribuições comuns a todos os 
membros das equipes de atenção básica são: 
manter atualizado o cadastramento das famílias 
e dos indivíduos no Sistema de informação 
indicado pelo gestor e participar do processo de 
territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe. 

(   ) É atribuição dos auxiliaries e técnicos de 
enfermagem contribuir, participar e realizer 
atividades de educação permanente em saúde. 

a) F, V, V, V 

b)V,V,V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, F, V, V 

 

36. (Rede SARAH/2016) Um bebê de seis dias 
de vida está acompanhado por sua mãe e 
comparece para atendimento de enfermagem 
em uma unidade de saúde. Ele nasceu de parto 
normal, com 39 semanas de gestação, peso ao 
nascer de 2.950g e Apgar 9/10, sem 
intercorrências. Analise as características do 
recém-nascido e assinale a alternativa correta. 

I – O recém-nascido, de acordo com sua idade 
gestacional e peso ao nascer, foi classificado 
como a termo e baixo peso. O Apgar, um 
parâmetro comumente empregado para evitar 
as condições de vitalidade imediatas do recém-
nascido ao nascimento, relativas à frequência 
cardíaca, esforço respiratório, tonus muscular, 

irritabilidade, reflex e coloração da pele, foi 
considerado normal. 

II – No atendiment ode enfermagem foi 
considerada a temperature axillar, que estava 
dentro da faixa de normalidade para recém-
nascidos, 36,4 e 37,5ºC. 

III – No atendiment ode enfermagem foi 
observada a região do coto umbilical. Foi 
verificado que a mãe está utilizando álcool 70%, 
não usa faixas ou qualquer outro objeto ou 
substância no local. A orientação para a mãe foi 
realizada para estar atenta no domicílio para a 
presença de secreção amarelada, purulenta, 
com odor fédido, ou de eritema ao seu redor, 
apontando que esses sinais sugerem inecção. 

IV – No atendimento de enfermagem, foi 
observada a pele do recém-nascido, que estava 
com presença de icterícia na face, tronco e 
escleróticas. O recém nascido começou a 
apresentar icterícia no Segundo dia de vida, 
caracterizada como icterícia fisiológica, sendo 
recomendada a realização de banho de sol. 

a) Todas as afirmações estão corretas; 

b) Somente as afirmações I, II e III estão corretas; 

c) Somente as afirmações I e IV estão corretas; 

d) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas. 

 

37. (Rede SARAH/2016) Uma criança nasceu de 
parto normal, com 2.200g, 36 semanas de 
gestação, Apgar 8/9, semintercorrencias. A 
família está cadastrada emu ma unidade de 
saúde da família e realiza o acompanhamento 
da saúde da criança regularmente. Durante o 
atendimento de enfermagem, é importante 
converser com a mãe/cuidador e avaliar as 
habilidades da criança. Hoje essa criança está 
com 5 meses de idade. Considerando o 
processo de crescimento e dessenvolvimento 
infantil, analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta. 

I – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, verificou-se que ela sustenta a 
cabeça, sorri, procura fonte de som e 
acompanha objetos com o olhar. Considerou-se 
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que ainda está em defasagem em relação ao seu 
desenvolvimento; 

II – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, verificou-se que ela não sustenta a 
cabeça, sorri, procura fonte de som e rola sobre 
a cama. Considerou-se que está adequada ao 
seu desenvolvimento. 

III – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, verificou-se que ela tem costume 
de ficar dormindo na cama e no sofa enquanto 
sua mãe faz os afazeres da casa. Considerou que 
não há riscos porque crianças na idade dela não 
tem muitas habilidades; 

IV – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, o peso e o comprimento foram 
verificados e os dados foram inseridos no gráfico 
de crescimento. Observou-se que a crianá está 
no Percentil 50, com curva ascendente desde o 
nascimento e foi considerada dentro da faixa de 
normalidade. 

a) Somente as afirmações I e III estão corretas; 

b) Somente a afirmação IV está correta; 

c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas; 

d) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 

 

38. (Rede SARAH/2016) Uma criança de oito 
meses de idade é levada para atendimento por 
sua mãe, que comenta que a criança está com 
secreção nasal, tosse e dificuldade para 
respirar, e nos últimos dias apresentou 
episódios de fezes amolecidas. Analise as 
afirmações e assinale a alternativa correta. 

I – Durante o atendimento de enfermagem a 
essa criança, verificou-se que não estava com os 
sinais gerais de perigo ( estar letárgico/ 
inconsciente, vomitar tudo o que ingere, ter tido 
convulsão e não conseguir mamar ou ingerir 
nada). Observou-se que estava corada com a 
fontanela bregmática deprimida e afebrile. 
Concluiu-se que os dados gerais de sua saúde 
estavam dentro da normalidade. 

II – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, foi verificada a frequencia 
respiratória. Observou-se que o padrão 

respiratório estava abdominal, superficial e sem 
tiragens e foi considerado normal. 

III – Durante o atendimento a essa criança, 
verificou-se que estava com tosse e corisa em 
grande quantidade e procurou-se identificar a 
gravidade de sua situação. Os principais sinais 
respiratórios que possibilitam classificar a 
gravidade são: tiragem subcostal, sibilância, 
estridor em repouso e frequencia respiratória 
elevada. 

IV – Durante o atendimento de enfermagem a 
essa criança, verificou-se que ela preisava ser 
avaliada para identificar a presença e a 
gravidade de desidratação, observando e 
avaliando os sinais: olhos fundos, características 
da fontanela, turgor cutâneo, irritação/ 
sonolência, muita sede, pouca quantidade de 
saliva, pele seca. 

a) Somente as afirmações I e III estão corretas; 

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas; 

c) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas; 

d) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 

 

39. (Rede SARAH/2016) Os profissionais de 
enfermagem devem conversar com a mãe 
sobre a experiência de amamentar e identificar 
as dificuldades da amamentação e da 
alimentação complementar da criança. Analise 
as afirmações e assinale a alternativa correta. 

I- A técnica de amamentação está adequada 
quando: a cabeça do bebê está menos no 
mesmo nível da mama da mãe, o queixo está 
ocando a mama boca está bem aberta e o lábio 
inferior está virando para fora. vê-se pouco a 
aréola durante a mamada, mais a porção 
superior da aréola do que a inferior, a mãe está 
sentada de forma confortável. As rachaduras no 
mamilo podem ser sinal de que é preciso 
melhorar o jeito do bebê pegar o peito. 

II – Durante o atendimento de enfermagem a 
essa criança, foi verificada a frequencia 
respiratória. Observou-se que o padrão 
respiratório estava abdominal, superficial e sem 
tiragens, e foi considerado normal. 
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III – Durante o atendimento de enfermagem a 
essa criança, verificou-se que estava com tosse 
e coriza em grande quantidade e procurou-se 
identificar a gravidade de sua situação. Os 
principais sinais respiratorios que possibilitam 
classificar a gravidade são: tiragem subcostal, 
sibilancia, estridor em repouso e frequência 
respiratória elevada. 

IV – Durante o atendimento de enfermagem a 
esta criança, verificou-se que ela precisava ser 
avaliada para identificar a presença e a 
gravidade de desidratação, observando e 
avaliando os sinais: olhos fundos, características 
da fontanela, turgor cutâneo, irritação/ 
sonolência, muita sede, pouca quantidade de 
saliva, pele seca. 

a) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas. 

b) Somente as afirmações II, III e IV estão 
corretas. 

c) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

40. (Rede SARAH/2016) A Lei nº 12.845/2013 
considera como violência sexual qualquer 
forma de atividade sexual não consentida e 
afirma que toda pessoa vítima de violência 
sexual deve receber atendimento integral. A 
violência sexual, independentemente do sexo 
ou da idade, deve ser considerada uma 
prioridade na assistência, devido aos danos 
psicossociais, à gravidez indesejada e à 
aquisição de IST/HIV e complicações. Em 

relação ao atendimento à mulher adulta, 
vítima de violência, analise as afirmações e 
assinale a alternativa correta. 

I – Fazer uso de Imunoglobulina hiperimune para 
hepatite B (IGHAHB) em todas as mulheres em 
situação de violência sexual não imunizadas ou 
com esquema vicinal incompleto para hepatite 
B. 

II – Fazer uso de anticoncepção de emergência 
(levonorgestrel 0,75mg/comprimido, 2 
comprimidos, VO a cada 12 horas), iniciado o 
mais precocemente possível, preferencialmente 
em até 72 horas, excepcionalmente até 120 
horas após a violência sexual. 

III – Para prevenção de sífilis, gonorréia, infecção 
por clamídia e tricomoníase, a mulher deverá 
fazer uso de uma associação de medicamentos 
antibióticos, mesmo durante a gestação. 

IV – A quimioprofilaxia antiretroviral está 
recomendada em todos os casos de penetração 
vaginal e/ou anal nas primeiras 72 horas ap[os a 
violência, inclusive se o status sorológico do 
agressor for desconhecido. 

a) Todas as afirmações estão incorretas; 

b) Somente as afirmações I, II e IV estão 
corretas; 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas; 

d) Todas as afirmações estão corretas. 
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Leia o texto 1 para responder à questão 41. 

Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41. (Rede SARAH/2016) Neste cartaz, a palavra “princípios” foi acentuada porque: 

a) Se acentuam as oxítonas terminadas em “s”. 

b) Se devem acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

c) É uma palavra proparoxítona. 

d) Se acentuam as oxítonas terminadas em ditongo crescente. 

 

Texto 2 

Quem dorme até tarde não é vagabundo, diz 
ciência 

Segundo neurologistas, o que essas pessoas têm 
é distúrbio do sono atrasado 

Alvo de críticas de familiares e amigos, quem 
gosta de ficar na cama até a hora do almoço pode 
ter um motivo científico para a “vagabundagem”: 
o distúrbio do sono atrasado. O assunto foi um 
dos temas abordados no 6º Congresso Brasileiro 
do Cérebro, Comportamento e Emoções, que 
aconteceu recentemente em Gramado.  

O organismo humano tem um ciclo diário, de 
modo que os níveis hormonais e a temperatura do 
corpo se alteram ao longo do dia e da noite. 
Depois do almoço, por exemplo, o corpo trabalha 
para fazer a digestão e, consequentemente, a 
temperatura sobe, o que pode causar sonolência. 

Quando dormimos, a temperatura do corpo 
diminui e começamos a produzir hormônios de 
crescimento. Se dormirmos durante a noite, no 
escuro, produzimos também um hormônio 
específico chamado melatonina, responsável por 
comandar o ciclo do sono e fazer com que sua 
qualidade seja melhor, que seja mais profundo. 

Pessoas vespertinas, que têm o hábito de ir para 
a cama durante a madrugada e dormir até o meio 
dia, por exemplo, só irão começar a produzir seus 
hormônios por volta das 5 da manhã. 

Isso fará com que tenham dificuldade de ir para a 
cama mais cedo no outro dia e, 
consequentemente, de acordar mais cedo. É um 
hábito que só tende a piorar, porque a pessoa vai 
procurar fazer suas atividades durante o final da 
tarde e durante a noite, quando tem mais energia. 
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O pesquisador Luciano Ribeiro Jr. da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), especialista em 
sono, explica que esse distúrbio pode ser 
genético: “Pessoas com o gene da ‘vespertilidade’ 
têm predisposição para serem vespertinas. É claro 
que fator social e educação também podem 
favorecer”. Mas não se sabe ainda até que ponto 
o comportamento social pode influenciar o 
problema. 

A questão, na verdade, é que o vespertino não se 
encaixa na rotina que consideramos normal e 
acaba prejudicado em muitos aspectos. O 
problema surge na infância. A criança prefere 
estudar durante a tarde e não consegue praticar 
muitas atividades de manhã. Na adolescência, a 
doença é acentuada, uma vez que os jovens 
tendem a sair à noite e dormir até tarde com mais 
frequência. 

A característica vira um problema quando 
persiste na fase adulta. “O vespertino é aquele 
que já saiu da adolescência. Pessoas acima de 20 
anos de idade que não conseguem se acostumar 
ao ritmo de vida que a maioria está acostumada”, 
diz Luciano. Segundo ele, cerca de 5% da 
população sofre do transtorno da fase atrasada 
do sono em diferentes graus e apenas uma 
pequena parcela acaba se adaptando à rotina 
contemporânea. 

O pesquisador conta também que, além do 
preconceito sofrido pelos pais, professores e, 

mais tarde, pelos colegas de trabalho, o 
vespertino sofre de problemas psiquiátricos com 
maior frequência: depressão, bipolaridade, 
hiperatividade, déficit de atenção são os mais 
comuns. Além disso, a privação do sono profundo, 
quando sonhamos, faz com que a pessoa tenha 
maior susceptibilidade a vários problemas de 
saúde: no sistema nervoso, endócrino, renal, 
cardiovascular, imunológico, digestivo, além do 
comportamento sexual. 

O tratamento não envolve apenas remédios 
indutores do sono, como se fosse uma insônia 
comum. É necessária uma terapia 
comportamental complexa, numa tentativa de 
mudar o hábito, procurando antecipar o horário 
do sono. Envolve estímulo de luz, atividades 
físicas durante a manhã e principalmente um 
trabalho de reeducação. 

E as pessoas que têm o hábito de acordar às 4 ou 
5 horas da manhã? “O lado oposto do vespertino 
é o que a gente chama de avanço de fase. Só que 
esse não tem o problema maior no sentido social. 
Ele está mais adaptado aos ritmos sociais e 
profissionais. Os meus pacientes deste tipo têm 
orgulho, já ouvi mais de uma vez eles dizendo 
‘Deus ajuda quem cedo madruga’”, diz o 
neurologista. 

BERNACCHIO, Bruna. Revista Galileu. 

 

42. (Rede SARAH/2016) Em “É um hábito que só 
tende a piorar, porque a pessoa vai procurar 
fazer suas atividades durante o final da tarde e 
durante a noite, quando tem mais energia”, a 
palavra destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 

a) Pois. 

b) Contudo. 

c) Entretanto. 

d) Logo. 

 

 

 

43. (Rede SARAH/2016) Na afirmação presente 
no título “Quem dorme até tarde não é 
vagabundo, diz ciência”, subentende-se que 

a) As pessoas que dormem muito são 
vagabundas. 

b) Pessoas que dormem muito, segundo a ciência, 
são vagabundas. 

c) É comum as pessoas que dormem até tarde 
serem consideradas vagabundas. 

d) Todos os vagabundos dormem tarde, por isso 
acordam tarde. 
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44. (Rede SARAH/2016) Segundo o neurologista 
citado no texto, o oposto do vespertino chamado 
de avanço de fase, não tem problemas: 

a) De saúde, como os vespertinos, porque 
conseguem dormir mais. 

b) De saúde, porque acordam cedo. 

c) Sociais, porque madrugam e recebem ajuda de 
Deus. 

d) Porque estão mais adaptados aos ritmos 
considerados normais pela sociedade. 

 

45. (Rede SARAH/2016) O trecho “A questão, na 
verdade, é que o vespertino não se encaixa na 
rotina que consideramos normal [...]” pode ser 
reescrito, considerando o contexto e sem 
prejuízo de sentido, da seguinte forma: 

a) Em hipótese alguma, o vespertino se encaixa na 
rotina que consideramos normal. 

b) Independente da explicação, é fato que o 
vespertino não se encaixa na rotina que 
consideramos normal. 

c) O problema, na verdade, é que o vespertino 
não se encaixa na rotina, uma vez que é 
considerada normal. 

d) A questão, na verdade, é porque o vespertino 
não se encaixa na rotina considerada normal. 

 

46. (Rede SARAH/2016) Em “Pessoas 
vespertinas, que têm o hábito de ir para a cama 
durante a madrugada e dormir até meio dia”, por 
exemplo, só irão começas a produzir seus 
hormônios por volta das 5 da manhã, a oração 
destacada classifica-se como: 

a) Oração subordinada substantiva opositiva. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva 
direta. 

c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Leia o texto 3 para responder às questões de 47 a 49. 

Texto 3 

 

 

 

 

 

 

 

47. (Rede SARAH/2016) Neste texto, podemos 
inferir que: 

a) A atividade preferida do personagem é ficar no 
computador. 

b) O personagem é vagabundo, pois não gosta de 
ler, nem de estudar. 

c) O personagem sofre do distúrbio do avanço de 
fase. 

d) O personagem tem anemia. 

48. (Rede SARAH/2016) Na fala do último balão, 
é possível interpretar um tom de voz: 

a) Baixo, promovido pelo sinal de pontuação 
exclamação e pelo tipo de balão. 

b) Cochichando, promovido apenas pelo tipo de 
balão. 

c) Gritando, promovido pelo sinal de pontuação 
exclamação e pelo tipo de balão. 

d) Normal, promovido apenas pelo sinal de 
pontuação exclamação. 
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49. (Rede SARAH/2016) Em relação à fala do 
último balão, assinale a alternativa correta. 

a) O substantivo “computador” exerce a função 
de núcleo do sujeito. 

b) O substantivo “menino” exerce a função de 
vocativo. 

c) O verbo “desliga” é intransitivo. 

d) O substantivo “madrugada” exerce a função 
de objeto direto. 

 

50. (Rede SARAH/2016) Assinale a alternativa 
cuja fala em um contexto formal apresentaria 
uma inadequação quanto a regência verbal. 

a) “Ler me dá um sono...” 

b) “Desliga esse computador, menino. ” 

c) “Já é madrugada! ”  

d) “Assistir palestras me dá um sono...” 
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