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DICAS PARA RESOLUÇÃODICAS PARA RESOLUÇÃO
DAS PROVASDAS PROVAS

Só comece depois de ter desligado/silenciado
o celular, a tv e deixado os problemas lá fora.
Respire fundo e foque nos estudos. 

Não precisamos de muita coisa para estudar.
Separe o essencial: canetas, bloco de
anotações, água, uma fruta. Faça o seu
próprio ritual, crie a sua rotina. 

Procure um cantinho confortável, silencioso,
com boa iluminação e sem distrações. 

A concentração diminui após 50 minutos de
estudo consecutivos. Assim, faça uma pausa
de até 15 minutos, movimente-se, coma algo
bem leve e volte para o batente. Você ainda
pode fazer pequenas pausas de até 5 minutos
a cada 25 minutos estudados. 

O ideal é resolver todas as questões primeiro.
Isso fará a sua máquina cerebral trabalhar e
buscar os conhecimentos já memorizados. Na
sequência, assista às videoaulas, leia os
comentários das questões nos livros, elabore
os seus resumos e anotações.



COMBOCOMBO
ENFERMAGEMENFERMAGEM

T

U

D

O

 

P

O

R

 

R

$

 

4

9

9

,

9

0

+

 

M

E

N

T

O

R

I

A

S

+

 

P

L

A

N

O

 

D

E

E

S

T

U

D

O

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30/12/2021
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30/12/2021



TRATADO DETRATADO DE    
ENFERMAGEMENFERMAGEM

É

 

A

 

B

A

S

E

O Tratado de Enfermagem vem com as
videoaulas bônus na área do aluno. 

Os mapas mentais devem ser revisados a
cada duas semanas até a data da prova. 

O Tratado é a base da preparação, mas
deve ser estudado em conjunto com o
plano de estudo no Curso Completo, com
os livros básicos e com as Mentorias na
Coleção 2.100 Questões.

Estudar e revisar todos os capítulos
cobrados no seu edital (teoria, questões e
mapas mentais).



COLEÇÃO DECOLEÇÃO DE  
ENFERMAGEMENFERMAGEM

Resolver todo o caderno com as 420
questões da banca CESPE-CEBRASPE cujas
videoaulas estão disponíveis na Mentoria no
conteúdo on-line bônus da Coleção de
Enfermagem. 
Todas as questões que você apresentar
dificuldade ou vier a errar devem ser
separadas para revisão e aprofundamento. 

Resolver as questões da Coleção de
Enfermagem após o estudo do capítulo do
mesmo tema no Tratado de Enfermagem (A
BASE DA PREPARAÇÃO).

Resolver as questões dos volumes I, II, III e
IV para ampliar a sua base com questões
de diversas bancas.
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LIVROS BÁSICOSLIVROS BÁSICOS

Cada livro vem com um curso on-line bônus
em videoaulas (acesso por 2 anos).

No acesso on-line do livro de Português para
Concursos, disponibilizamos o Curso on-line
de Língua Portuguesa para Iniciantes. 

Além do conteúdo dos livros báscos 
 comentado em videoaulas, disponibilizamos
videoaulas direcionadas para diversas
bancas. 
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Simulado de Enfermagem CESPE-CEBRASPE 2021 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de ambulância, veículo de atendimento pré-hospitalar móvel, julgue o item 
subsequente. 
 
1. As ambulâncias do tipo A deverão estar equipadas com itens como sinalizador óptico e acústico, 
equipamento de radiocomunicação, maca com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
2. As ambulâncias do tipo B são destinadas ao transporte simples, ou seja, ao transporte de pacientes sem 
maiores riscos e de caráter eletivo. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
3. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Determinada situação caracteriza-se 
pela necessidade de ação imediata, existindo risco iminente de morte do paciente, que deve ser avaliado 
quanto ao nível de consciência, aos parâmetros vitais e à permeabilidade das vias aéreas. É correto 
associar a descrição precedente ao 
a) conceito de urgência. 
b) estado de paciente que apresenta luxação ou torção em membros. 
c) quadro de paciente com crise de asma brônquica. 
d) conceito de emergência. 
e) quadro de paciente diagnosticado com dengue. 
 
(DEPEN/CESPE/2021) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a 
um paciente que, segundo a pessoa que fez o chamado, estava armado e apresentava quadro de 
hiperatividade, irritabilidade exacerbada e atitude de franca agressão. 
Tendo como referência essa situação hipotética e os protocolos validados para o serviço em questão, 
julgue os itens que se seguem. 
 
4. A equipe do SAMU deve solicitar apoio da autoridade policial antes mesmo de avaliar o ambiente da 
cena. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
5. (DEPEN/CESPE/2021) Estando disponível suporte avançado à vida, deve-se, após o desarme, priorizar 
a contenção física do paciente, que somente deverá ser sedado em caso de ausência de acompanhamento 
policial na ambulância. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
6. (DEPEN/CESPE/2021) Para definir a conduta do SAMU na abordagem ao paciente, é irrelevante 
determinar se a arma é branca ou de fogo. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Mariana, com 76 anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de 
emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — 
segundo a paciente, há cerca de 30 minutos. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo 
acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, 
com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%. Acerca desse caso clínico, julgue o item 
a seguir. 
 
7. Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada na triagem inicial como paciente 
em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 10 minutos até que receba 
atendimento médico. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) De acordo com o método START (Simple Triage and Rapid Treatment), usado para 
classificar e identificar múltiplas vítimas, julgue os itens a seguir. 
 
8. Na avaliação da respiração, a vítima com frequência respiratória superior a 30 mvm deverá ser 
classificada e identificada com a cor amarela. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
9. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Considerando-se os protocolos 
multiprofissionais de suporte básico de vida validados pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que 
a) os esforços na ressuscitação cardiopulmonar devem ser breves em pacientes sob overdose de drogas. 
b) o monitoramento da glicemia é um dos cuidados a serem tomados após uma bem-sucedida 
ressuscitação cardiopulmonar. 
c) pacientes em parada cardiorrespiratória devem ser avaliados pela escala de coma de Glasgow antes da 
decisão de não ressuscitação cardiopulmonar. 
d) a conduta mais segura no atendimento a um paciente em choque é considerá-lo como não hemorrágico 
enquanto não se confirmar a existência de hemorragia. 
e) a decisão de não ressuscitação cardiopulmonar é respaldada em caso de sinais de morte evidente, 
como perda da consciência e abolição do tônus muscular com imobilidade. 
 
10. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) O técnico de enfermagem deverá 
acionar o Serviço Médico de Urgência (SAMU) quando, em visita domiciliar, o(a) paciente apresentar 
a) crise de enxaqueca. 
b) crises hipertensivas com dores no peito, de aparecimento súbito. 
c) cólica renal. 
d) queimaduras de segundo grau. 
e) hiperêmese gravídica. 
 
11. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Diante de uma situação de 
atendimento inicial a paciente politraumatizado, o primeiro passo do protocolo de atendimento, de 
acordo com o ATLS (Advanced Trauma Life Support), é a 
a) avaliação de vias aéreas. 
b) exposição imediata da vítima, cujas roupas devem ser cortadas com auxílio de tesoura. 
c) avaliação da circulação. 
d) avaliação da função neurológica. 
e) avaliação da respiração. 
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12. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Jorge, sexo masculino, com 52 anos 
de idade, buscou atendimento em uma unidade de pronto atendimento (UPA) após alta hospitalar por 
procedimento cirúrgico. Na UPA, ele foi diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) em membro 
inferior direito. Nesse caso, o técnico de enfermagem deve monitorar constantemente os sinais vitais e a 
saturação de oxigênio do paciente, pois umas das possíveis complicações da TVP é 
a) a amputação do membro inferior. 
b) a síndrome da veia cava superior. 
c) o derrame pleural. 
d) a incontinência urinária. 
e) a embolia pulmonar. 
 
13. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Socorrista foi chamado para atender 
vítima de acidente de moto, obesa, apresentando importante traumatismo torácico e parada 
cardiorrespiratória. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 
a) Para uma adequada ventilação dos pulmões, é importante realizar a hiperextensão da cabeça e 
elevação do queixo da vítima. 
b) As manobras de ressuscitação cardiorrespiratória em pessoa obesa são distintas das manobras em 
pessoas não obesas. 
c) Em caso de suspeita de pneumotórax, o socorrista deverá inicialmente realizar a descompressão com 
um objeto pontiagudo, no segundo espaço intercostal. 
d) A remoção da vítima somente poderá ser realizada após o acesso venoso, mesmo se houver dificuldade 
para a venóclise. 
e) Deve-se priorizar o tratamento de hemorragia cardíaca e hipovolemia antes das compressões cardíacas. 
 
(DEPEN/CESPE/2021) No atendimento a vítima de soterramento, os agentes do SAMU depararam-se com 
um paciente com trauma nos membros inferiores, comprometimento de circulação desses membros e 
expectativa de tempo prolongado para a retirada da pessoa da posição de esmagamento. 
Com base nessa situação hipotética e nos protocolos de suporte validados pelo SAMU, julgue os itens 
subsecutivos. 
 
14. Caso a situação do paciente evolua para parada cardiorrespiratória e não haja resposta após três ciclos 
de dois minutos de compressões e insuflações, deve-se interromper a ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP). 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
15. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Os aspectos fundamentais do suporte 
básico de vida a um indivíduo adulto incluem: reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória, 
contato com o sistema de emergência e início da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. A esse 
respeito, assinale a opção que apresenta um procedimento que, aliado aos anteriormente citados, tem 
proporcionado boas taxas de sobrevivência. 
a) uso do desfibrilador externo automático. 
b) intubação orotraqueal. 
c) acesso venoso. 
d) administração de medicação intracardíaca. 
e) oxigenioterapia. 
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(MPU/CESPE/2013) Julgue o item seguinte, referente ao atendimento em situações de urgência e 
emergência. 
 
16. Uma das grandes causas de dispneia, sobretudo em crianças, é a obstrução por corpo estranho. Nessa 
situação, a manobra de Heimlich pode ser aplicada para desobstruir a via aérea do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
17. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) De acordo com protocolos de suporte 
básico de vida validados pelo Ministério da Saúde,  
a) a entrevista SAMPLA é passo obrigatório na avaliação primária do paciente com suspeita de trauma. 
b) um critério de inclusão para suspeita de trauma raquimedular é a existência de fratura por impacto nas 
pernas. 
c) em traumas envolvendo pneumotórax aberto, a administração de oxigênio é prioritária em relação à 
cobertura do ferimento. 
d) em traumas cranioencefálicos, um resultado da escala de coma de Glasgow igual a 10 exige contato 
precoce com a regulação médica. 
e) na avaliação primária de paciente com suspeita de trauma, primeiramente se deve avaliar a circulação, 
para depois se avaliar a responsividade. 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Considerando que os agentes do SAMU tenham sido acionados para atender a um 
paciente com quadro de politraumatismo e trauma cranioencefálico, julgue os itens a seguir, com base 
nos protocolos que devem ser observados nesse tipo de atendimento. 
 
18. A determinação de pontuação da escala de coma do paciente deve ser feita de forma precoce, ou seja, 
na avaliação primária. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
19. Se, de acordo com a escala de coma de Glasgow, for atribuída ao caso do paciente a pontuação 9, o 
seu trauma cranioencefálico será considerado grave. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
20. Nessa situação, para garantir a estabilização da cabeça, deve-se colocar prioritariamente o colar 
cervical no paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
21. O paciente encontra-se no grupo de risco para hipotermia. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RESMULTI/CESPE/2020) Depois de passar por uma situação de estresse agudo, um jovem de 
14 anos de idade apresentou quadro de enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor 
abdominal. O jovem buscou atendimento de emergência, e lá se constatou que ele apresentava glicemia 
de 305 mg/dL, cetonemia e acidose metabólica. Após acompanhamento e realização de exames de 
avaliação dos índices glicêmicos, ele recebeu a confirmação de diabetes melito tipo 1 (DM1). Os últimos 
valores laboratoriais indicaram glicemia aleatória de 215 mg/dL e hemoglobina glicada (HbA1c) de 7%. Ele 
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estava acompanhado da mãe e se mostrava bem interessado em conhecer formas de controlar a doença. 
Agora, em consulta em uma unidade de saúde, ele aguarda as orientações da enfermeira responsável, 
para iniciar o tratamento medicamentoso. 
 
Considerando a situação hipotética apresentada e as diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento 
do DM1, julgue os itens subsequentes. 
 
22. Considerando-se os últimos dados laboratoriais, cabe a orientação de uso inicial de insulinoterapia, 
porém, futuramente, caso o jovem consiga adesão nutricional e pratique regularmente exercícios físicos, 
a insulinoterapia poderá ser substituída por tratamentos com hipoglicemiantes orais. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
23. O jovem deve ser orientado quanto aos tipos de insulina existentes e à possibilidade de fazer uso 
inicial de associações com insulinas NPH e análogo de insulina de ação rápida, como, por exemplo, a lispro 
e a glargina. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
24.  Na consulta, deve-se incentivar o autocuidado, com orientações ao jovem sobre como realizar, por si 
só, a aplicação subcutânea da insulina, que poderá ser feita nos braços, nas coxas, nas nádegas ou no 
abdome, sendo a velocidade de absorção maior nesse último local. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
25. Tanto a sintomatologia descrita, que levou ao atendimento de emergência, quanto os resultados 
laboratoriais indicam que o jovem apresentou cetoacidose, uma complicação aguda do DM1 que, no caso, 
pode ter sido desencadeada pelo estresse agudo sofrido. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
26. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial 
considera a pré-hipertensão como uma condição caracterizada por PA sistólica entre 130 mmHg e 139 
mmHg e/ou PA diastólica entre 90 mmHg e 99 mmHg.  
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
27. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Durante a medida, a PA sistólica deve ser estimada 
por meio do método palpatório, que consiste em posicionar o esfigmomanômetro, insuflá-lo até que não 
seja mais possível palpar a artéria braquial e identificar no manômetro o valor de pressão atingido.  
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
28. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Na consulta de enfermagem para a estratificação de 
risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham.  
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Com relação a classificação e tipos de cirurgia, julgue os itens subsecutivos. 
 
29. Cirurgias de urgência exigem intervenção imediata porque acarretam consequências que põem em 
risco a vida do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(SEDF/CESPE/2017) Com relação às emergências clínico-cirúrgicas e à assistência de enfermagem, julgue 
o item a seguir. 
 
30. A apendicite apresenta como sintomatologia náuseas, vômitos, febrícula e sinal de Blumberg; é uma 
emergência cirúrgica e o enfermeiro deve realizar o preparo intestinal do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
31. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) O preparo humanizado do paciente, 
pela equipe de enfermagem, para cirurgia inclui 
a) aguardar para fornecer orientações ao paciente depois de manifestação de interesse dele e de sua 
família. 
b) esclarecer ao paciente que a equipe de enfermagem não poderá fornecer orientações sobre exames, 
cirurgia e pós-operatório, visto que isso é atribuição privativa do médico. 
c) providenciar, independentemente de manifestação do paciente, assistência religiosa com visitas de 
equipe auxiliar de fiéis voluntários. 
d) limitar-se ao uso de comunicação verbal com o paciente, pois esta é menos sujeita a entendimentos 
errôneos. 
e) adotar postura de autoridade, para que o paciente siga todas as orientações que lhe tenham sido 
previamente fornecidas e não prejudique a cirurgia e a recuperação pós-operatória. 
 
32. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) De acordo com a lista de verificação 
de segurança cirúrgica estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, a equipe de enfermagem, no 
momento que antecede a saída do paciente da sala cirúrgica, deve 
a) confirmar a identidade do paciente, o sítio cirúrgico, o procedimento e o consentimento. 
b) confirmar se todos os membros da equipe se apresentaram por nome e função. 
c) revisar os materiais necessários, como, por exemplo, instrumentais e próteses. 
d) confirmar a esterilização dos equipamentos usados na cirurgia. 
e) confirmar verbalmente a integralidade da contagem final de compressas e agulhas. 
 
33. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Acerca de cuidados de enfermagem 
no pós-operatório imediato em unidade de terapia intensiva, assinale a opção correta. 
a) Para eventual correção rápida de temperatura corporal, recomenda-se o uso de bolsa térmica, já que 
a resposta fisiológica nesses casos encontra-se desacelerada. 
b) Para manter a integridade da sua pele, o paciente deverá ser reposicionado a cada hora, o que exige 
que as grades da cama sejam mantidas abaixadas a todo momento. 
c) Pacientes submetidos à anestesia geral devem ser acomodados na posição semi-Fowler, o que previne 
a ocorrência de esofagite de refluxo. 
d) O mais comum é que o paciente apresente febre na aferição de temperatura ao retornar da sala de 
cirurgia, em vista da resposta fisiológica de combate a infecções. 
e) Na primeira hora de recuperação pós-anestésica, o controle dos sinais vitais deve ser feito a cada quinze 
minutos. 
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34. (SE - DF/CESPE/2017) No pós-operatório neurocirúrgico de quadros agudos, o enfermeiro deve 
monitorar a pressão intracraniana, o que permite uma medida qualitativa e constante para a detecção 
precoce de hematoma intracraniano. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
35. (TRE - BA/CESPE/2017) As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 
a) apresentam-se sempre de maneira sintomática na mulher, o que diminui o risco de complicações 
graves. 
b) são assim denominadas por transmitirem-se exclusivamente por via sexual, como é o caso do 
papilomavírus humano (HPV). 
c) são insuscetíveis de transmissão da mãe infectada ao feto, tanto durante a gestação quanto no parto. 
d) podem, em alguns casos, evoluir para complicações graves e levar à morte, caso não sejam 
diagnosticadas e tratadas a tempo. 
e) devem ser prevenidas, primariamente, por meio do uso de preservativos durante as relações sexuais 
extraconjugais. 
 
(SE - DF/CESPE/2017) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde 
pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo, atualmente, consideradas o principal fator 
facilitador da transmissão sexual do HIV. Algumas DST, se não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem 
evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito. Acerca das DST e do HIV, julgue o item que 
se segue. 
 
36. Os serviços de atenção básica à saúde devem realizar uma abordagem centralizada nos pacientes, 
deixando as ações de promoção, prevenção e assistência a seus familiares e à comunidade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
37. Aconselhamento é um diálogo embasado em uma relação de confiança que visa proporcionar à pessoa 
condições para que ela avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de 
enfrentar seus problemas relacionados a DST/HIV/AIDS. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
38. (TRE - BA/CESPE/2017) Clinicamente, a sífilis desenvolve-se em três estágios, caracterizados por 
diferentes sintomas. Na fase latente da doença, o paciente apresenta 
a) proliferação de treponemas nas lesões, o que justifica a titulação elevada nos exames sorológicos 
realizados nesta fase. 
b) uma ou mais erupções indolores na pele e na mucosa, denominadas cancros duros, com secreção 
serosa escassa e de curta duração. 
c) sinais subclínicos da doença, que, nesse estágio, é diagnosticada por meio de testes sorológicos, tais 
como o de imunofluorescência indireta. 
d) múltiplas lesões ulceradas, que provocam dor prolongada e intensa e apresentam base endurecida e 
fundo liso e brilhante. 
e) alta carga bacteriana no sangue, comprovável em exames sorológicos do tipo ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay). 
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(TCE - PA/CESPE/2016) Acerca da saúde sexual e reprodutiva da mulher, julgue o item subsequente. 
 
39. A sífilis ou cancro duro, doença infectocontagiosa sistêmica causada pelo Treponema pallidum, é 
transmissível por relação sexual (vaginal, anal e oral), por transfusão de sangue contaminado e por via 
transplacentária. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2015) A respeito da assistência aos pacientes com doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), julgue o próximo item. 
 
40. A maioria dos indivíduos com infecção aguda por HIV apresenta carga viral elevada, o que aumenta a 
chance de infecção de seus parceiros. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
41. Entre as formas de transmissão do vírus da hepatite B (HBV) estão as transmissões por relação sexual 
e por via parenteral. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Com relação a pessoas acometidas pela chikungunya, julgue os itens a seguir. 
 
42. A sintomatologia na fase aguda da doença pode incluir poliartralgia, febre, cefaleia, fadiga, exantema 
macular ou maculopapular, dores nas costas e manifestações cutâneas, como dermatite esfoliativa, lesões 
vesicobolhosas, hiperpigmentação, fotossensibilidade e úlceras orais. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
43. Durante a fase febril da doença, podem surgir alterações laboratoriais, como leucopenia com 
linfopenia e elevação da velocidade de hemossedimentação e da proteína C-reativa. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) A malária é um grave problema de saúde pública e existem várias 
estratégias instituídas pelo Ministério da Saúde no sentido de reduzir a mortalidade por essa doença, 
assim como sua incidência, e até mesmo de eliminá-la do Brasil. Acerca desse tema, julgue os itens 
subsequentes. 
 
44. Na segunda fase do ciclo da doença, conhecida como esquizogonia, surgem os sintomas da malária, 
momento em que os merozoítos caem na circulação sanguínea e invadem as hemácias. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
45. Tal qual ocorre com outras doenças infecciosas febris agudas, como dengue, chikungunya, zika e febre 
amarela, após o início do tratamento correto da malária, há destruição dos esporozoítos, não havendo 
possibilidade de recrudescência e recaída, desde que não haja nova inoculação pelo vetor. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 



 

www.romulopassos.com.br 10 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

46. As gestantes com malária, por representarem grupo de risco, devem usar a primaquina associada à 
cloroquina por três dias consecutivos e manter a cloroquina profilática semanalmente até um mês de 
aleitamento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
47. Em pessoa com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), após alguns dias do tratamento 
da malária com primaquina, pode ocorrer hemólise, que é um evento adverso sério, com sinais evidentes 
na urina (escurecimento), frequentemente associados a fadiga, malestar e febre. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) Julgue os itens a seguir, no que se refere à atenção à saúde do recém-
nascido e de crianças no contexto da infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), à luz das 
recomendações do Ministério da Saúde. 
 
48. O novo coronavírus, responsável pelo surto da covid-19, tem mostrado, até o momento, menor grau 
de comprometimento em crianças e recém-nascidos, comparativamente aos adultos, com apresentação 
clínica leve ou assintomática. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
49. Desde o início da infecção, têm sido observados casos graves e significativos de transmissão vertical 
do Sars-CoV-2, com sintomatologias descritas de síndrome inflamatória multissistêmica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
50. No caso de parturiente sintomática, ainda na sala de parto, deverão ser adotadas medidas rigorosas 
para a prevenção de infecção do recém-nascido, com abolição do contato pele a pele, devendo ser 
realizados, imediatamente, o clampeamento e corte do cordão umbilical, banho obrigatório do recém-
nascido logo após o nascimento e suspensão da amamentação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
51. Todo recém-nascido cuja mãe tenha diagnóstico confirmado de covid-19 deverá, obrigatoriamente, 
realizar exames laboratoriais para a investigação de Sars-CoV-2. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) Julgue os itens que se seguem, com base nas normas regulamentadoras 
do trabalho em vigor. 
 
52. A peça semifacial filtrante 3 (PFF3) é um equipamento de proteção individual para a proteção das vias 
respiratórias contra radionuclídeos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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53. Vírus humanos da família Coronaviridae inserem-se na classe de risco 3, por apresentarem elevado 
risco individual e de disseminação para a coletividade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
54. É obrigação do empregador fornecer gratuitamente vacinas de reconhecida eficácia contra agentes 
biológicos aos quais o profissional de enfermagem esteja sabidamente exposto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
55. É vedado o trabalho de gestantes em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores 
anestésicos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
56. Trabalho em contato permanente com material infectocontagiante não esterilizado de pacientes em 
isolamento caracteriza atividade de insalubridade de grau médio. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
57. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) De acordo com as recomendações 
do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose no Brasil, assinale a opção correta. 
a) O acompanhamento clínico de crianças com tuberculose deve ser feito com frequência maior do que o 
de adultos. 
b) O serviço de saúde deve responsabilizar-se pela adesão ao tratamento quando o paciente recusa o 
tratamento diretamente observado (TDO). 
c) Profissionais de enfermagem, por terem maior exposição laboral ao agente causador da tuberculose, 
devem ser imunizados com a vacina BCG. 
d) A internação compulsória deve ser empregada como alternativa para contornar deficiências da rede de 
atenção ou eventual despreparo das equipes envolvidas. 
e) Para fins de notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), considera-se 
tratamento diretamente observado (TDO) aquele executado apenas por profissionais de enfermagem. 
 
58. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) A respeito do planejamento na 
administração e assistência de enfermagem ao paciente com tuberculose pulmonar em nível 
ambulatorial, assinale a opção correta. 
a) Para diminuir o risco de transmissão, a unidade de saúde que atende esse paciente deve dispor de uma 
sala de espera e de uma sala de coleta de escarro, ambas fechadas e com, no mínimo, 3 m². 
b) Entre as medidas administrativas importantes a serem tomadas nesse contexto incluem-se o 
atendimento desse paciente em horários escalonados ao longo dos turnos e o oferecimento de máscara 
cirúrgica para que ele a use enquanto aguarda a consulta, não estando indicada máscara PFF2. 
c) Sendo negativo o resultado da baciloscopia do escarro colhida na primeira consulta de enfermagem, 
fica dispensada outra coleta, devendo-se apenas orientar o paciente a voltar no serviço após seis meses. 
d) Os frascos de tuberculina a serem utilizados para eventuais testes de Mantoux devem ser 
descongelados no início do plantão e descartados após sua abertura, no prazo de sete dias. 
e) Durante a consulta de enfermagem, o diagnóstico de tuberculose pulmonar deve ser elaborado pelo 
enfermeiro, que deve registrar como resultados esperados o desfecho dos exames de escarro e o teste 
tuberculínico. 
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59. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) No que diz respeito à tuberculose, é 
correto afirmar que 
a) sua incidência, desde a Segunda Guerra Mundial, mantém-se em queda no mundo, devido às medidas 
de prevenção e tratamento. 
b) o risco de transmissão dessa doença pelo infectado começa a diminuir apenas a partir do segundo mês 
de tratamento. 
c) o sucesso no diagnóstico de tuberculose pulmonar por métodos bacteriológicos convencionais 
independe da faixa etária. 
d) a tuberculose meningoencefálica é de difícil detecção, especialmente por não levar a um quadro de 
meningite. 
e) pacientes com tal doença devem ser testados para HIV o mais brevemente possível após o diagnóstico. 
 
(HUB/CESPE/2018) Acerca das diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase no Brasil, 
julgue os itens subsequentes. 
 
60. Para a confirmação do diagnóstico de hanseníase, é indispensável que a pessoa apresente, 
simultaneamente, os seguintes sinais: lesões na pele, com alteração da sensibilidade térmica, 
espessamento de nervo periférico e presença de bacilos M. leprae em esfregaço. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
61. Se em uma unidade de saúde, independentemente de ser pública ou privada, um paciente for 
diagnosticado com hanseníase, os profissionais dessa unidade deverão, na semana epidemiológica do 
diagnóstico, preencher a ficha de notificação/investigação do sistema de informação de agravos de 
notificação (SINAN). 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
62. As pessoas de convívio do paciente paucibacilar serão liberadas do período de vigilância se, após 
consulta, não tiverem sido diagnosticadas com a doença. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
63. O tratamento de criança multibacilar é ambulatorial e envolve o uso dos medicamentos rifampicina 
(RFM) e dapsona (DDS), únicos indicados, ambos com administração supervisionada 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
64. (IFF/CESPE/2018) Com relação à hanseníase, assinale a opção correta. 
a) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação 
facultativa, devido ao longo período de incubação. 
b) O homem e alguns animais silvestres, como o tamanduá e o tatu, são considerados fontes de infecção 
para hanseníase. 
c) O tratamento para hanseníase é focado na internação hospitalar ou no isolamento dos pacientes em 
leprosários. 
d) A confirmação da alta por cura da hanseníase deve ser realizada por um profissional médico. 
e) A vigilância epidemiológica da hanseníase, no Brasil, atualmente utiliza essencialmente o sistema 
universal com busca ativa, pautado na notificação dos casos suspeitos e confirmados. 
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65. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Com base nas normas 
regulamentadoras trabalhistas vigentes, especialmente as relativas à comissão interna de prevenção de 
acidentes (CIPA), assinale a opção correta. 
a) Qualquer enfermeiro que seja membro da CIPA é protegido de desligamento arbitrário ou sem justa 
causa enquanto estiver no exercício do mandato. 
b) O enfermeiro responsável de cada setor deve aguardar ser procurado pela CIPA para informá-la sobre 
acidentes ou incidentes com possível exposição a patógenos. 
c) Treinamentos para a CIPA de serviços de saúde devem incluir, especificamente, noções sobre a 
síndrome da imunodeficiência adquirida e medidas para sua prevenção. 
d) Trabalhadores de manutenção de equipamentos de serviços de saúde só devem receber capacitação 
em higiene pessoal caso sejam admitidos como membros da CIPA. 
e) Em estabelecimentos onde enfermeiros são contratados por empregadores distintos, é permitido que 
cada empregador implemente medidas de segurança independentes das medidas de prevenção de 
acidentes adotadas pela CIPA. 
 
(STJ/CESPE/2018) Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem, julgue o item subsequente. 
 
66. Entre as medidas de organização e de higiene adotadas no manejo de medicamentos, o técnico de 
enfermagem deve priorizar a antissepsia de artigos e superfícies por meio do uso de álcool 70%. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Com relação à segurança da pessoa idosa na atenção à saúde, julgue o próximo item. 
 
67. Complicações iatrogênicas em idosos raramente ocorrem em hospitais, mas são muito comuns no 
domicílio quando os idosos estão sob os cuidados dos familiares.. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
68. Nos casos em que o idoso apresentar diminuição da visão e confusão mental, é recomendada a fixação 
de faixa colorida nas portas de vidro e na altura que esteja dentro do campo visual do idoso. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
69. (UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) A notificação de violência contra idoso ao Conselho Nacional do 
Idoso dispensa a notificação à autoridade policial. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Com base nas diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo de útero, um 
dos tipos de câncer de maior incidência entre a população feminina no Brasil, julgue o próximo item. 
 
70. Em mulheres com mais de sessenta e quatro anos de idade que nunca tenham sido submetidas ao 
exame citopatológico, deve-se realizar esse exame com intervalo de três anos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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71. O rastreamento do câncer de colo de útero nas gestantes deve ser realizado até o segundo trimestre 
de gestação e após o parto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) A enfermeira de uma unidade de saúde atendeu, em 12/8/2016, uma gestante 
assintomática para iniciar o pré-natal. A gestante relatou seu desejo por um parto normal, contou que 
cinco anos atrás tinha realizado uma cesariana, mas que havia perdido o cartão de vacinas e os registros 
do pré-natal anterior. Informou, ainda, que o primeiro dia da sua última menstruação foi 1.º/7/2016, e 
expôs sua preocupação de o bebê nascer com microcefalia, pois havia incidência de dengue e zika no 
bairro onde ela reside.  
 
Acerca de aspectos técnicos de enfermagem relativos a esse caso clínico, julgue o item a seguir. 
 
72. De acordo com as orientações para a realização do exame especular, no caso clínico em apreço, não 
haveria restrição, quanto à idade gestacional, para a coleta de material para citologia nem 
contraindicação ao uso da escova endocervical como instrumento de coleta. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) No que se refere à detecção precoce e ao diagnóstico do câncer de mama no 
Brasil, julgue os itens subsequentes. 
 
73. Para o rastreamento do câncer de mama, em mulheres com risco-padrão, recomenda-se a utilização 
da termografia, exame de imagem, que registra a variação da temperatura cutânea. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e 
menopausa, julgue o item que se segue. 
 
74. Recomenda-se a realização de mamografia bienalmente para mulheres a partir dos quarenta anos de 
idade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve levar em 
consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o direito de todos poderem tomar decisões sobre a 
reprodução sem discriminação, coerção ou violência.  
 
Considerando esse assunto, julgue o próximo item, relativo ao planejamento reprodutivo. 
 
75. O DIU de cobre pode ser inserido até 48 h após o parto ou após a quarta semana pós-parto. Segundo 
o disposto nas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro, após treinamento 
específico, estará apto a realizar a consulta clínica, prescrever e inserir o DIU. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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76. O uso de anticoncepcional injetável trimestral pode ser iniciado a qualquer momento no pós-parto, 
desde que a mulher não esteja grávida e esteja amamentando de forma exclusiva ou parcialmente e que 
a menstruação não tenha retornado. No caso da opção por essa forma de contracepção, é recomendado 
o uso de algum método contraceptivo de apoio por sete dias. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
77. O anticoncepcional oral combinado não deve ser indicado para mulheres infectadas com o HIV que 
tenham AIDS ou estejam em terapia antirretroviral. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Paula, com vinte e seis anos de idade, compareceu a unidade básica de saúde com 
queixa de amenorreia havia cerca de vinte dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. 
Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de anticoncepcional oral de forma 
irregular e nunca ter engravidado. Acerca desse caso clínico, julgue o item que segue. 
 
78. Nesse caso, é indicado o teste rápido de gravidez. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
79. Paula deverá receber, com antecedência, informações sobre a maternidade, o parto e o direito de 
escolher um acompanhante, necessariamente mulher, para esse momento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o 
próximo item. 
 
80. Um feto normal de vinte semanas (com intervalo de confiança de mais ou menos duas semanas) deve 
apresentar, entre outros, coração com as quatro câmaras definidas, estômago, rins, bexiga e face com 
lábios. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
81. Decorridas vinte semanas de gestação, o líquido amniótico consiste, em grande parte, em urina fetal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
82. Microcefalia fetal pode ser resultado de diabetes gestacional não controlada. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
83. A coléstase obstétrica é uma doença benigna, que não apresenta riscos para o feto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Acerca do controle das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), cujas 
incidências têm tornado esse controle uma prioridade para os órgãos de vigilância epidemiológica 
brasileiros, julgue o item subsequente. 
 
84. Na rotina de assistência pré-natal, deve ser pesquisada a infecção pelo HIV na primeira consulta e no 
terceiro trimestre de gestação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o 
próximo item. 
 
85. Os problemas congênitos associados à hepatite B na gestação incluem a hipoplasia de membro.. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
86. Em caso de HBsAg (–) e Anti-HBs < 10, são recomendadas as três doses da vacina contra hepatite B, 
devendo a primeira delas ser realizada após a 14.ª semana de gestação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
87. O teste de tolerância a glicose (75 g de glicose anidro) deve ser realizado preferencialmente entre a 
27.ª e a 30.ª semana de gestação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
88. Caso apresente IgG e IgM reagentes para toxoplasmose, a gestante deve ser submetida ao teste de 
avidez. Se este forte for e a gestação, inferior a 16 semanas, não haverá necessidade de repetir o exame. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
89. Recomenda-se à gestante com quadro de anemia leve a moderada (entre 8 g/dL e 11 g/dL) a ingestão 
de 200 mg/dia de sulfato ferroso. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A respeito de epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue o item que se segue. 
90. A principal causa de anemia na gravidez é a derivada da deficiência de ferro. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
91. Os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres no período pós-parto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
92. A gestante que apresentar comprovação de esquema vacinal completo da vacina dT deverá ser 
dispensada da imunização com a vacina dTpa. 
(   ) Certo  
 (   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Segundo as recomendações de rotina no pré-natal, julgue o item a seguir. 
 
93. A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações, independentemente de já ter sido 
realizada em gestações anteriores. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
94. A vacina contra influenza deve ser administrada em qualquer período gestacional. Caso a gestante 
não tenha tomado no período gestacional, recomenda-se tomar no puerpério. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o próximo item, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no 
contexto da enfermagem obstétrica. 
 
95. Entre os métodos mais confiáveis para se confirmar tendência de parto prematuro está o teste de 
fibronectina fetal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica 
em enfermagem obstétrica. 
 
96. A classificação de risco das pacientes imunodeprimidas somente será elevada se elas estiverem em 
trabalho de parto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) A propósito de óbito fetal, julgue o item seguinte. 
Situação hipotética: Durante a consulta de pré-natal, uma gestante com vinte e nove semanas de 
gestação referiu que se sentia bem, mas que “não estava sentindo o bebê mexer”. No exame físico, o 
profissional de saúde não conseguiu ouvir os batimentos fetais.  
 
97. Nessa situação, o profissional deverá encaminhar a gestante imediatamente ao hospital para a 
constatação do óbito fetal tardio. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico, julgue o próximo 
item. 
 
98. Configuram sinais de violência contra a mulher o início tardio do pré-natal, lesões físicas que não se 
expliquem como acidentes e parceiro demasiadamente atento e controlador, que reage negativamente 
se for separado da mulher. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(HUB/CESPE/2017) A enfermeira de uma unidade de saúde atendeu, em 12/8/2016, uma gestante 
assintomática para iniciar o pré-natal. A gestante relatou seu desejo por um parto normal, contou que 
cinco anos atrás tinha realizado uma cesariana, mas que havia perdido o cartão de vacinas e os registros 
do pré-natal anterior. Informou, ainda, que o primeiro dia da sua última menstruação foi 1.º/7/2016, e 
expôs sua preocupação de o bebê nascer com microcefalia, pois havia incidência de dengue e zika no 
bairro onde ela reside. 
 
Acerca de aspectos técnicos de enfermagem relativos a esse caso clínico, julgue o item a seguir. 
 
99. Caso se constate, durante a gestação, a infecção pelo vírus zika ou a microcefalia, o desejo da gestante, 
de submeter-se a parto normal, não poderá ser atendido, pois, em qualquer um dos dois casos — zika ou 
microcefalia —, deve-se, necessariamente, optar pela operação cesariana. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
100. Considerando-se o dia do atendimento e a data inicial da última menstruação da gestante para 
calcular a idade gestacional, é correto afirmar que a gestante estava na quinta semana de gestação 
quando foi atendida na unidade de saúde. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
101. Ao aferir a PA da referida gestante, caso fizesse duas medidas e registrasse valores persistentes de 
PA sistólica: 160 mmHg e PA diastólica: 100 mmHg, o profissional responsável pela aferição deveria 
orientar a paciente a voltar à unidade para avaliações posteriores de saúde com aferições da PA, em dias 
diferentes, a fim de que pudesse ser ou não confirmado o caso como gestação de alto risco. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) Em relação às orientações nacionais para as gestações de alto risco, julgue os itens 
subsecutivos. 
 
102. O descolamento prematuro de placenta em grau 1 compromete a vitalidade do feto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
103. Casos de abortamento infectado são mais associados a ocorrências espontâneas, decorrentes da 
falta de higienização regular. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
104. Casos de crescimento intrauterino restrito grave, diagnosticado no segundo trimestre de gravidez, 
sugerem possibilidades de cromossomopatia ou de infecção congênita. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(HUB/CESPE/2017) Com relação à anemia gestacional, julgue o item a seguir, tendo como referência os 
protocolos de atenção básica do Ministério da Saúde. 
 
105. Para gestante com anemia de leve a moderada recomenda-se a administração de sulfato ferroso por 
via oral, preferencialmente com suco de frutas cítricas, juntamente às refeições. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
106. Gestante com taxa de hemoglobina de 10 g/dL apresenta anemia grave e deve ser encaminhada ao 
pré-natal de alto risco. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
107. (IHB - DF/CESPE/2018) Casos de abortamento infectado são mais associados a ocorrências 
espontâneas, decorrentes da falta de higienização regular. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública 
no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências 
obstétricas. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 
 
108. Em urgência ou emergência hipertensiva que requeira hospitalização, além do monitoramento 
intensivo, faz-se necessária a administração parenteral de anti-hipertensivos — preferencialmente, a 
metildopa. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
109. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a massagem uterina contínua é recomendada como 
intervenção para prevenir a hemorragia pós-parto em mulheres que tenham recebido ocitocina 
profilática. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico, julgue o próximo 
item. 
 
110. A gestante deverá ser encaminhada ao serviço de urgência/emergência obstétrica ao apresentar 
quadro de amniorrexe e pressão arterial acima de 130 mmHg × 90 mmHg associado a edema acentuado 
dos membros inferiores. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o próximo item, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no 
contexto da enfermagem obstétrica. 
111. Os teores de ureia e de creatinina na urina da gestante costumam apresentar-se elevados durante a 
gravidez normal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, no que tange a dor e analgesia no parto. 
 
112. Informar a gestante de forma adequada sobre o que esperar do parto pode contribuir para reduzir a 
estressante sensação de perda de controle. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Julgue os itens a seguir, que tratam da assistência de enfermagem à parturiente e 
ao recém-nascido. 
 
113. Entre as estratégias não farmacológicas para o alívio da dor no trabalho de parto que devem ser 
apoiadas incluem-se as técnicas de relaxamento e massagem, eletroestimulação transcutânea e injeção 
de água estéril. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
114. Quando possível e disponível, é correto utilizar a analgesia inalatória, na forma de óxido nitroso a 
50% em veículo específico, para alívio da dor no trabalho de parto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(TCE-PA/CESPE/2016) No que se refere à assistência da equipe no primeiro estágio do parto sob o modelo 
obstétrico e neonatal do HumanizaSUS, julgue o item que se segue. 
 
115. No manejo da dor da parturiente, a analgesia peridural ou a combinação de analgesias raquidiana e 
peridural devem ser os métodos farmacológicos de escolha, que só podem ser adotados após se obter o 
consentimento da mulher, que deve receber orientação detalhada sobre os riscos e benefícios e possíveis 
implicações de cada um desses métodos para o parto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
116. (EBSERH/CESPE/2018) A conduta ativa no terceiro período do parto — como, por exemplo, a tração 
controlada do cordão umbilical, na presença de qualificados profissionais de assistência ao parto — está 
associada ao menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico, julgue o próximo 
item. 
 
117. Os sinais característicos de trabalho de parto são: perda de tampão mucoso, sensação dolorosa nas 
costas e mudança progressiva no ritmo e na intensidade das contrações uterinas. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, no que tange a dor e analgesia no parto. 
 
118. Uma das vantagens da analgesia epidural é a possibilidade de contribuir para a redução da secreção 
de catecolaminas maternas, algo que pode ser positivo para o feto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
119. Consideradas técnicas anestésicas para cirurgias cesarianas, a raquidiana ou espinhal é tecnicamente 
mais complexa ou difícil de realizar que a epidural ou peridural. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no 
âmbito do SUS, julgue o item a seguir. 
 
120. Uma recomendação para o acolhimento da usuária e de seus familiares na porta de entrada de um 
hospital geral dotado de maternidade é que se construa um fluxo de entrada dirigido especificamente 
para a maternidade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica 
em enfermagem obstétrica. 
 
121. A primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar a ventilação e a respiração. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
122. O protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente a parada ou redução de movimentos 
fetais não inclui condições que elevem a classificação da paciente ao nível vermelho. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito 
do SUS, julgue o item a seguir. 
 
123. A classificação de risco realizada no acolhimento em maternidades deve priorizar o atendimento 
burocrático, justo e eficaz, por ordem de chegada. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Com relação ao climatério, julgue o item seguinte. 
 
124. A menopausa caracteriza o marco do período climatérico. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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125. São consideradas manifestações transitórias do climatério: calafrios, parestesias e menstruações 
abundantes e com maior período de duração. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A enfermagem obstétrica possui papel fundamental nos diversos ciclos de saúde 
da mulher, entre eles o puerpério. Acerca das transformações nesse período, julgue o próximo item. 
 
126. A atenção da enfermeira obstétrica no período puerperal inclui o apoio emocional, uma vez que 
ansiedade, medos e sensação de incapacitação na relação entre a mãe e o bebê são estados emocionais 
comuns às mães nesse período. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, concernente à Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PNAISM). 
 
127. O governo federal, a partir de 1998, passou a considerar prioritária a saúde da mulher dando ênfase, 
até 2002, à saúde reprodutiva e à busca por reduzir a mortalidade materna. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
128. A PNAISM foi elaborada tendo como referência a conclusão de que a mortalidade associada ao ciclo 
gravídico-puerperal e ao aborto consistia em uma das três maiores causas de óbito de mulheres em idade 
fértil. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
129. Definida pela Organização Mundial da Saúde e adotada pela PNAISM, maternidade precoce é aquela 
que ocorre na adolescência, isto é, até os dezessete anos de idade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca da assistência de enfermagem na vigilância em saúde e da saúde da criança 
e da mulher, julgue o item subsequente. 
 
130. O programa Rede Cegonha, vinculado ao Ministério da Saúde, reforça a rede hospitalar por meio da 
oferta de vagas para gestantes e recém-nascidos nas unidades de saúde e da criação de novas estruturas 
de assistência e acompanhamento, como são exemplos a Casa da gestante, do bebê e puérpera, e os 
centros de parto normal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
131. Inclui-se na estratégia Rede Cegonha do SUS a atenção a crianças de até vinte e quatro meses de 
idade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(DEPEN/CESPE/2021) Julgue os itens a seguir, que tratam da assistência de enfermagem à parturiente e 
ao recém-nascido. 
132. Promovendo o contato pele a pele, a posição canguru proporciona ao recém-nascido e aos seus pais 
a sensação de vínculo e proteção; contudo somente deve ser usada quando não houver complicações e é 
contraindicada a recém-nascidos sob suporte ventilatório. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico, julgue o próximo 
item. 
 
133. Na condição de ingurgitamento mamário, deve-se orientar a puérpera a realizar a ordenha e oferecer 
o leite materno em copinho para a criança.. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A enfermagem obstétrica possui papel fundamental nos diversos ciclos de saúde 
da mulher, entre eles o puerpério. Acerca das transformações nesse período, julgue o próximo item. 
 
134. Em caso de ingurgitamento mamário, entre algumas orientações recomendadas estão mamadas 
frequentes sem horários estabelecidos, uso de sutiã com alças largas, compressas mornas/quentes e 
ordenha manual antes da mamada. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
135. Para alívio da queixa clínica de dispareunia, deve-se recomendar o uso de preservativo na relação 
sexual. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Julgue o próximo item, relativo à atenção à saúde do recém-nascido e da criança. 
 
136. Entre os parâmetros para a avaliação das situações de vulnerabilidade à saúde do recém-nascido 
estão incluídos os seguintes: residência da criança em área de risco; baixo peso ao nascer — inferior a 
1.500 g —; prematuridade — menos de trinta e oito semanas gestacionais —; asfixia grave ou índice de 
Apgar menor que sete no quinto minuto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
137. (EBSERH/CESPE/2018) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados 
com o recém-nascido, sendo a utilização de nitrato de prata a 1% a recomendação ideal segundo as atuais 
diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
138. (EBSERH/CESPE/2018) Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da 
doença metabólica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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139. (EBSERH/CESPE/2018) Durante a recepção do recém-nascido em sala de parto, a frequência 
respiratória (FR) é o principal parâmetro de indicação de manobras de reanimação, sendo necessária a 
intubação traqueal quando a FR for inferior a 60 irpm. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Julgue os itens a seguir, que tratam da assistência de enfermagem à parturiente e 
ao recém-nascido. 
 
140. Com o recém-nascido na incubadora, é possível acomodá-lo confortavelmente no ninho, 
confeccionado com um círculo de tecido macio de medidas maiores que as do bebê, devendo as 
mudanças de decúbito contemplar apenas a posição supina, devido ao risco de morte súbita. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A respeito da atuação do profissional de enfermagem junto a crianças e 
adolescentes e suas famílias, julgue o item subsecutivo. 
 
141. Observados os devidos cuidados, crianças de pele negra necessitam se expor à luz solar por tempo 
superior ao indicado para crianças de pele branca para produzir a mesma quantidade de vitamina D. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
142. (TER - BA/CESPE/2017) O tratamento da icterícia neonatal é tipicamente realizado por fototerapia. 
Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais, como 
 
I. hipertermia. 
II. aumento da perda hídrica. 
III. constipação intestinal. 
 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas o item I está certo. 
b) Apenas o item II está certo. 
c) Apenas os itens I e II estão certos. 
d) Apenas os itens I e III estão certos. 
e) Todos os itens estão certos. 
 
(STJ/CESPE/2018) A respeito da assistência de enfermagem a crianças e adolescentes, julgue o item a 
seguir. 
 
143. Conforme a divisão em ciclos de vida adotada pelo Ministério da Saúde, é considerada criança a 
pessoa de zero a onze anos de vida, e adolescente, a pessoa entre doze anos de idade e dezenove anos 
de idade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item 
subsequente. 
 
144. O teste de triagem neonatal biológica, conhecido popularmente como teste do pezinho, apresenta 
em seu escopo várias doenças, que incluem deficiência da biotinidase, hiperplasia adrenal congênita e 
hipotireoidismo congênito. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
145. De acordo com o parâmetro atual preconizado pelo Ministério da Saúde, a coleta do material para o 
teste do pezinho deve ser feita até o sétimo dia de vida do recém-nascido. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) No que se refere a doenças prevalentes na infância e na adolescência, julgue o 
item subsecutivo. 
 
146. As alterações da pele na dengue estão relacionadas à presença de petéquias, e não de exantemas. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos 
e crianças, julgue o item a seguir. 
 
147. Enquanto a proteção oferecida pelo leite materno contra mortes por infecções respiratórias diminui 
com a idade, a proteção desse alimento contra mortes por diarreia se mantém constante nos primeiros 
dois anos de vida. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
148. A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da síndrome do 
desconforto respiratório. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
149. A frequência respiratória considerada normal para crianças de doze meses a cinco anos de idade é 
entre trinta e sessenta movimentos por minuto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, relativo a doenças respiratórias que podem acometer 
a criança. 
 
150. A pneumonia caracteriza-se por sinais e sintomas de desconforto respiratório e pela presença de 
opacidades na radiografia de tórax, sendo seu diagnóstico feito com base na história clínica, no exame 
físico e na radiografia de tórax. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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151. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) A respeito da alimentação saudável 
para bebês com idade entre 7 meses e 12 meses, assinale a opção correta. 
a) A ingesta de líquidos entre as refeições é importante, podendo ser oferecidos chás, sucos e água como 
líquido-fonte. 
b) O bebê deve ingerir duas papas de fruta por dia, que podem ser substituídas por sucos, caso não haja 
boa aceitação. 
c) Por ser um adoçante natural e saudável, o mel deve ser oferecido a bebês nessa faixa etária, em 
substituição ao açúcar. 
d) A papa de almoço e jantar deve ser composta apenas por uma fonte de carboidrato, uma leguminosa 
e legumes, alimentos que devem ser cozidos com pouco sal e passados na peneira. 
e) Pode-se oferecer o ovo inteiro (clara e gema) ao bebê, como fonte de proteína. 
 
(TJ - DFT/CESPE/2015) Com relação à assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal e 
no climatério, julgue o seguinte item. 
152. Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir 
a “boa pega", os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A enfermagem obstétrica possui papel fundamental nos diversos ciclos de saúde 
da mulher, entre eles o puerpério. Acerca das transformações nesse período, julgue o próximo item. 
 
153. O leite materno para doação poderá ficar, após a coleta, até dez dias no congelador ou no freezer. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A respeito da atuação do profissional de enfermagem junto a crianças e 
adolescentes e suas famílias, julgue o item subsecutivo. 
 
154. A amamentação como método para confortar a criança e diminuir sua irritabilidade no horário de 
dormir deve ser incentivada por profissionais de enfermagem, mesmo porque o leite materno noturno 
tem a vantagem de proteger a criança contra fatores cariogênicos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) Julgue o item seguinte, relativo a assistência materno-infantil. 
 
155. O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento 
quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano 
de células-T). 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) A respeito da assistência de enfermagem a crianças e adolescentes, julgue o item a 
seguir. 
156. O quadro de criança com queimadura por líquido quente cuja distribuição na pele não mostre sinais 
de ação da gravidade é característico de violência física. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 



 

www.romulopassos.com.br 27 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

(EBSERH/CESPE/2018) Com relação a situações de violência contra crianças, julgue o seguinte item. 
 
157. Cobranças e punições exageradas são formas de violência psicológica que podem trazer graves danos 
ao desenvolvimento da criança. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a 
vacinas. 
 
158. A sala de vacinação é classificada como área crítica, devendo ser destinada exclusivamente à 
administração dos imunobiológicos, mas, excepcionalmente, considerando-se os diversos calendários de 
vacinação existentes, ela pode ser compartilhada com a administração dos imunobiológicos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Acerca das doenças de interesse da saúde pública, julgue o item a seguir. 
 
159. A vacina BCG oferece alguma proteção contra a hanseníase. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Julgue os itens subsequentes, que tratam dos procedimentos técnicos em 
enfermagem. 
 
160. A vacina BCG deve ser aplicada por via intradérmica, na inserção inferior do músculo deltoide do 
braço direito, sendo esperada uma lesão vacinal cuja evolução frequente se dá de uma mácula 
avermelhada para pústula, depois úlcera e cicatrização. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
161. A administração de imunobiológicos deve ser feita como primeira escolha na região dosoglútea, na 
área do quadrante superior interno, tomando-se o cuidado de fazer a aspiração para verificar se nenhum 
vaso foi atingido. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Julgue o seguinte item acerca da administração de vacinas que constam do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 
 
162. Crianças infectadas por HIV que estiverem assintomáticas e sem sinais de imunodepressão não 
podem receber a vacina BCG. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
163. É atualmente recomendado que a imunização contra febre amarela seja feita a partir dos nove meses 
de idade e em dose única 
(   ) Certo   
(   ) Errado 



 

www.romulopassos.com.br 28 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

(STJ/CESPE/2018) Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas. 
164. No caso de vacinas inativadas — como a vacina contra hepatite B, tétano e difteria —, é necessária 
a aplicação de mais de uma dose para a adequada proteção; no caso das vacinas virais atenuadas, 
geralmente, basta aplicar dose única para a adequada proteção. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, relativo à vacinação no Brasil, de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde. 
 
165. A vacina VIP contra poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é administrada exclusivamente por via oral, em 
três doses, com intervalo entre as doses. 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
166. Pessoas com imunodepressão não devem ser vacinadas contra a febre amarela. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
167. A vacina tríplice viral, contra caxumba, sarampo e rubéola, é contraindicada para gestantes e crianças 
com menos de seis meses de idade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
no Brasil, julgue os itens a seguir. 
 
168. A vacina quadrivalente papilomavírus humano (HPV recombinante) deve ser administrada 
exclusivamente por via subcutânea, no esquema estendido 0, 6 e 60 meses, podendo o paciente que a 
tome apresentar reações como dor no local da aplicação, edema e eritema de intensidade moderada. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a 
vacinas. 
 
169. Após a administração de uma vacina, a ocorrência, no vacinado, de temperatura acima de 38,5 °C 
constitui contraindicação à aplicação de dose subsequente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(TJ - DFT/CESPE/2015) A atuação dos técnicos em enfermagem está fundamentada em um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas, tendo por base leis e códigos que regem as condutas desses 
profissionais. Acerca desse assunto, julgue o próximo item. 
170. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar 
de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação segundo a Lei n.º 
7.498/1986, a qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Com base na Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem, julgue os itens que se seguem. 
 
171. Cuidados diretos de enfermagem de pacientes graves com risco de vida são atividades privativas do 
enfermeiro. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de 
saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. 
 
172. Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
173. O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas 
instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão 
subordinados ao diretor médico. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
174. O enfermeiro participa de bancas de concursos para o provimento de cargos de técnico ou auxiliar 
de enfermagem, exceto no recrutamento e seleção para o graduado em enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Com base na Resolução COFEN n.º 564/2017, que dispõe sobre o novo Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, e na Lei n.º 7.498/1986, que trata do exercício profissional da 
enfermagem, julgue os itens subsequentes. 
 
175. A prescrição de medicamentos por enfermeiros, mediante protocolos, é legalmente assegurada 
desde a regulamentação da profissão na década de 80 do século passado. No entanto, ainda há discussões 
que questionam a legalidade e a efetivação dessa atribuição. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e 
dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. 
 
176. Deontologicamente, o aborto é proibido por esse código de ética, embora o Código Penal o permita 
nos casos de estupro e risco de vida para a mãe. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
177. O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar 
a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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178. De acordo com os códigos de éticas das profissões de saúde, a reprodução humana deve observar a 
defesa à vida e o respeito à dignidade e à autonomia do ser humano. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Com relação à ética e à legislação em enfermagem, julgue o seguinte item. 
 
179. É direito do profissional de enfermagem obter, por meio do Ministério da Saúde, desagravo público 
por ofensa que atinja a profissão. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
180. A responsabilidade do técnico de enfermagem de conhecer a ação da droga antes de ela ser 
administrada a um paciente é facultativa. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, relativo ao Código de Ética e Deontologia da 
Enfermagem. 
 
181. É proibido ao profissional de enfermagem delegar suas atividades privativas a outro membro da 
equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
182. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar, exceto em situações de urgência e 
emergência, prescrição medicamentosa e terapêutica com base em documentos e formulários nos quais 
não constem a assinatura e o número de registro do profissional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
julgue o item subsequente. 
 
183. Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis 
ao processo de cuidar, de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) Julgue os itens subsequentes, acerca de aspectos legais e éticos do 
exercício profissional de enfermagem. 
 
184. As penas de suspensão do exercício profissional e de cassação do direito ao exercício profissional são 
da alçada do Conselho Federal de Enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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185. Ter bons antecedentes profissionais é uma circunstância atenuante na aplicação de penalidades em 
função de atos cometidos no exercício profissional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
186. Manter sigilo sobre fato de que o profissional de enfermagem tenha conhecimento em razão de sua 
atividade não é obrigatório caso tal fato seja de conhecimento público. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Julgue os próximos itens, acerca das teorias de enfermagem. 
187. Na teoria do conforto de Mishel, as variáveis intervenientes são definidas como forças de interação 
que influenciam a percepção do receptor acerca do conforto total, como experiências passadas, idade, 
postura, estado emocional e sistema de suporte. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
188. O modelo de adaptação de Roy pode ser considerado indutivo e dedutivo, em que os modos 
adaptativos desenvolvidos são utilizados na prática, ensino e investigação de enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida 
de uma assertiva a ser julgada, com base nos referenciais teóricos da enfermagem. 
189. Uma família cujo patriarca está com uma colostomia tem o suporte de um enfermeiro de cuidado 
domiciliar. Esse profissional propôs um planejamento embasado na ciência do ser humano unitário, 
considerando a família como seres abertos de energia, e a aplicação dos princípios hemodinâmicos e da 
pandimensionalidade. Nessa situação, a opção sugerida pelo enfermeiro condiz com as ideias de Martha 
Rogers. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
190. Um homem com câncer de esôfago em estágio avançado foi admitido em um hospital e está com 
muita dificuldade de aceitação da doença, mostrando-se irritado e se recusando a aderir ao tratamento 
terapêutico. Diante disso, a equipe de enfermeiros do serviço optou por utilizar os princípios da pessoa 
enquanto sistema adaptativo, elencando o nível adaptativo aos estímulos, mecanismos de coping 
utilizados pelo paciente, os efeitos voltados à função fisiológica (condições de deglutição, por exemplo), 
autoconceito, desempenho de papel e interdependência, bem como as respostas adaptativas. Nessa 
situação, a equipe aplicou os conceitos desenvolvidos por Orem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
191. Uma enfermeira de cuidado psiquiátrico, visando à formação das relações como elemento essencial 
ao cuidado de enfermagem, buscou identificar, junto a uma mulher jovem que apresentava ideias 
suicidas, as seguintes fases da relação enfermeiro-paciente: orientação, identificação, exploração e 
resolução. Nesse caso, todas essas fases são ligadas aos conceitos da enfermagem psicodinâmica de 
Peplau. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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192. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Assinale a opção correta, acerca das 
teorias de enfermagem. 
a) A teoria geral dos sistemas foi concebida originalmente por um físico, mas, na enfermagem, ela pode 
ser bem aplicada a partir dos conceitos desenvolvidos por Wanda Horta. 
b) Conhecidas por representarem a operacionalização da assistência de enfermagem, as teorias de 
enfermagem são de cunho abstrato, organizadas por conceitos, e tiveram seu apogeu com Florence 
Nightingale. 
c) O modelo de Roy traz em evidência as atividades de vida diária, o contínuo de dependência e 
independência da vida e os fatores que interferem nas atividades diárias. 
d) A teoria do déficit do autocuidado de enfermagem desenvolvida por Orem tem aplicação restrita a 
ambientes de terapia intensiva, devido à dependência do paciente, com pouca aplicação em ambientes 
de atenção básica ou clínicas de internação. 
e) Considerada a mãe da enfermagem psiquiátrica, Hildegard Peplau desenvolveu seu trabalho definindo 
a enfermagem psicodinâmica e descrevendo os conceitos estruturais do processo interpessoal. 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de 
enfermagem. 
193. A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência 
de enfermagem, que organiza o trabalho profissional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
194. Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o 
primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
195. A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados 
esperados das ações ou intervenções de enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
196. O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a 
base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
197. O registro formal de execução do processo de enfermagem será desnecessário quando o trabalho 
for realizado somente pelo enfermeiro responsável. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(SE - DF/CESPE/2017) No que se refere à consulta de enfermagem, julgue o item seguinte. 
198. Das cinco fases que constituem a consulta de enfermagem por meio de avaliação clínica estão fora 
do escopo das atividades privativas do profissional de enfermagem a formulação de diagnósticos e a 
avaliação do progresso do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(HUB/CESPE/2017) A respeito da sistematização da assistência de enfermagem, das bases teóricas da 
enfermagem e da implementação do processo de enfermagem, julgue o próximo item. 
199. O processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 
saúde, domicílios, escolas ou associações comunitárias corresponde à consulta de enfermagem, conforme 
a Resolução COFEN n.º 358/2009. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Uma paciente de sessenta e quatro anos de idade, com cirrose hepática 
descompensada, chegou ao serviço de emergência de um hospital com hematêmese de início súbito e 
redução do sensório. Apresentava pressão arterial de 90 mmHg × 60 mmHg, frequência cardíaca de 98 
bpm e saturação arterial de oxigênio de 85% em ar ambiente. Após intubação e reposição volêmica, a 
paciente foi encaminhada à endoscopia, exame que revelou múltiplas varicosidades na junção 
gastroesofágica. Após inúmeras tentativas de cessar o sangramento, instalou-se um tubo de Sengstaken-
Blakemore. Os exames laboratoriais foram compatíveis com uma baixa de hemoglobina e albumina, 
plaquetopenia e elevada razão normalizada internacional (INR). Foi indicada a realização de derivação 
(anastomose) portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS). 
A respeito desse caso clínico, julgue o item que se segue. 
 
200. De acordo com a taxonomia da NANDA-I, o enfermeiro poderá elaborar os diagnósticos de 
hemorragia e encefalopatia hepática. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Uma mulher de trinta anos de idade compareceu ao serviço de emergência por 
apresentar dor retroesternal havia dois dias. No atendimento, ela queixou-se de dor constante, sem 
relação com esforços, e relatou piora com respiração profunda e melhora em posição sentada inclinada 
para frente. Negou dispneia, náusea ou sudorese. A ausculta pulmonar encontrava-se normal, embora a 
paciente se queixasse de dores no tórax. Os sinais vitais eram 37,7 °C, 104 bpm, 120 mmHg × 78 mmHg. 
As conjuntivas estavam normais e a mucosa oral apresentava duas lesões aftosas. A ausculta cardíaca 
apresentou ruído áspero, como o atrito de couro, na borda esternal esquerda, durante a sístole e a 
diástole. O ritmo cardíaco estava regular. Foram constatados tumefação e calor nas articulações 
interfalangianas proximais de ambas as mãos. Os exames laboratoriais evidenciaram pancitopenia, 
protinúria e hematúria. O eletrocardiograma mostrou supradesnivelamento de ST. A paciente foi 
diagnosticada com pericardite aguda. A respeito desse caso clínico, julgue o item que se segue. 
 
201. Dor aguda, pela taxonomia da NANDA-I, é um diagnóstico de enfermagem presente, e os fatores 
relacionados são o autorrelato da intensidade e a posição de alívio da dor. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2017) Julgue o seguinte item, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na 
assistência à saúde. 
 
202. Uma das linguagens padronizadas para a classificação dos diagnósticos de enfermagem é aquela 
proposta pela NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International), que possui, em sua 
estrutura taxonômica, domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) Um homem de 71 anos de idade procurou o serviço de atendimento de 
emergência de um hospital, com queixa de dificuldade miccional. Informou que, havia cerca de um ano, 
tinha observado diminuição do jato urinário e que, naquela época, ao procurar uma unidade de saúde, 
havia sido diagnosticada hiperplasia prostática benigna. Ele, porém, não deu continuidade ao tratamento. 
Segundo relato do paciente, os sintomas pioraram nas últimas 24 horas antes do atendimento, com 
micção em gotas, dor intensa na região suprapúbica e sensação de enchimento da bexiga. Ele negou 
comorbidades. Os sinais vitais avaliados indicaram: pressão arterial de 130 mmHg × 80 mmHg, frequência 
cardíaca de 90 bpm, frequência respiratória de 22 irpm, temperatura axilar de 37 °C e dor referida de 6, 
com base na escala visual de dor (0 a 10).  
Ao exame físico, o paciente apresentou ruídos hidroaéreos presentes, abdome plano, distensão vesical 
palpável. O médico solicitou exames laboratoriais e instalação de cateter de longa permanência (Foley). 
Exames laboratoriais indicaram hemograma dentro da normalidade, elevação de ureia e creatinina 
séricas, e a ultrassonografia de vias urinárias indicou hidronefrose bilateral. 
Considerando esse caso clínico hipotético e o plano de cuidados a ser elaborado, fundamentado nas 
taxonomias dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, dos resultados (NOC) e das intervenções (NIC), 
julgue os itens a seguir. 
 
203. Deve ser elaborado o diagnóstico de enfermagem com foco no problema denominado retenção 
urinária, pois existem características definidoras suficientes para sua confirmação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
204. O resultado esperado de armazenar e eliminar urina deverá apresentar como indicadores a 
quantidade, o odor e a coloração da urina, sendo 5 correspondente a gravemente comprometido e 1, a 
não comprometido. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
205. Dor aguda e risco de infecção são exemplos de diagnósticos de enfermagem com foco no problema 
e de suscetibilidade, respectivamente, a serem considerados e incluídos no planejamento do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
206. Os cuidados na retenção urinária incluem as atividades de inserção de sonda vesical (Foley) e de 
monitoramento do grau de distensão da bexiga urinária por palpação e percussão. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2021) Uma senhora de 71 anos de idade, pesando 73 kg e com 1,53 m de altura, foi 
admitida em uma clínica médica com insuficiência cardíaca congestiva, apresentando dispneia, fadiga e 
edema no tornozelo. Queixava-se de dificuldades para dormir, tendo que utilizar dois travesseiros, se 
sentia muito inchada e não estava se alimentando bem devido à falta de apetite. O exame físico revelou 
sons respiratórios diminuídos e finos estertores na base dos dois pulmões, presença de terceira bulha 
cardíaca (B3), temperatura de 37,2 °C, frequência cardíaca de 130 bpm e pressão arterial de 150/64 mm 
Hg. Os exames laboratoriais de interesse foram: albumina: 1,82 g/dL; hemoglobina: 11,5 g/dL; 
hematócrito: 34%; e SaO2: 89%. Como terapia medicamentosa, foram prescritos enalapril, furosemida, 
digoxina e oxigênio suplementar. 
Considerando esse caso clínico, assim como o planejamento da assistência de enfermagem, julgue os itens 
que se seguem. 
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207. Nesse caso, devem-se incluir intervenções relacionadas à terapia nutricional, cabendo uma dieta de 
alto teor proteico, hipossódica, oferecida em intervalos menores e frequentes, além de restrição hídrica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
208. O acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais dos pulmões é um dos fatores causais do 
diagnóstico troca de gases prejudicada a ser incluído no plano de assistência dessa paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
209. O diagnóstico de enfermagem débito cardíaco diminuído deve ser levantado nesse caso, tendo como 
evidências clínicas a presença de 3.ª bulha cardíaca, dispneia, fadiga e edema no tornozelo. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com 
fundamentação na legislação e na normatização em vigor. 
 
210. A anotação de responsabilidade técnica é um documento por meio do qual se materializa o ato 
administrativo do Conselho Regional de Enfermagem de concessão de responsabilidade técnica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
211. A organização do trabalho e o gerenciamento no setor saúde, especialmente no ambiente hospitalar, 
sofre, até hoje, forte influência do modelo taylorista/fordista, da administração clássica e do modelo 
burocrático. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item subsequente, referente à administração em enfermagem. 
 
212. No desenvolvimento da função de supervisão, devem ser consideradas as diferenças 
comportamentais dos funcionários e os fatores extra e intraorganizacionais geradores dessas diferenças. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca dos indicadores hospitalares, julgue o próximo item. 
 
213. Para calcular o indicador da relação de funcionários por leito em determinado período deve-se dividir 
o número total de funcionários constantes da folha de pagamento do hospital no período pelo número 
de leitos existentes em operação nesse mesmo período. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
214. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Considerando-se os parâmetros 
mínimos de dimensionamento de recursos humanos em enfermagem estabelecidos pelo Conselho 
Federal de Enfermagem, é correto afirmar que 
a) apenas centrais de materiais e esterilização de classe II requerem enfermeiro em todos os turnos. 
b) é vedado o recrutamento de auxiliares de enfermagem para atuarem no cuidado de alta dependência. 
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c) todo recém-nascido em berçário deve ser considerado paciente demandante de cuidados de alta 
dependência. 
d) apenas nos cuidados intensivo e semi-intensivo exige-se que a maioria dos profissionais recrutados seja 
de nível superior. 
e) o total de profissionais estabelecido para recrutamento deve ser acrescido do índice de segurança 
técnica, referente a férias e faltas. 
 
(DEPEN/CESPE/2021) No que se refere à atuação do enfermeiro no gerenciamento dos ambientes de 
saúde e ao uso consciente, explícito e judicioso das pesquisas científicas para uma prática de cuidados 
baseada em evidências, julgue os itens seguintes. 
 
215. A inadequação numérica e(ou) qualitativa de pessoal de enfermagem pode ocasionar sobrecarga de 
trabalho aos integrantes da equipe, comprometendo a saúde dos pacientes e a qualidade de vida dos 
profissionais.  
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
216. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se em características 
relativas aos serviços de saúde (missão, visão, estrutura organizacional), ao serviço de enfermagem 
(modelo gerencial e assistencial, índice de segurança técnica) e ao paciente (grau de dependência e 
realidade sociocultural). 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
217. A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem deve seguir o grupo de pacientes 
que apresentar a menor carga de trabalho, tendo em vista que, no quantitativo de profissionais, deverá 
ser acrescido o índice de segurança técnica de, no mínimo, 15% do total. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item a seguir, concernentes a custas hospitalares. 
218. O sistema de saúde tradicional não incentiva os médicos e pacientes a pensar sobre custos; por isso, 
os médicos podem prescrever qualquer procedimento sem levar em conta o custo do tratamento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) No que se refere ao gerenciamento de recursos materiais nas unidades de saúde, 
julgue os itens subsequentes. 
 
219. O conceito de logística é empregado para o armazenamento de produtos não acabados e a 
distribuição física até o cliente. O objeto de atenção está mais relacionado à estocagem e à distribuição 
interna do material produzido, incluídas a programação e as compras. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
220. Entre as estratégias de administração e controle de custos da organização está a dispensa de 
orçamento hospitalar. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 



 

www.romulopassos.com.br 37 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

221. A gestão de custos na área hospitalar lida com um dos seus principais desafios, que é a complexidade 
de seus serviços, porque existe uma gama de profissionais voltados à atividade-fim, cujo desempenho se 
reflete diretamente nos custos hospitalares. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
222. A probabilidade de um paciente ser internado em um hospital diminui com a disponibilidade de leitos 
e de unidades de atenção básica, e aumenta com a distância entre o município onde vive o paciente e o 
local onde o serviço está disponível. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item seguinte, no que tange à auditoria em saúde. 
223. A auditoria retrospectiva verifica os fatos passados, situando a observação quanto ao tempo, em 
períodos já vividos; não vai diretamente ao fato, mas aos elementos que o evidenciam. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) No que tange à área de atuação do profissional enfermeiro-auditor, julgue o 
próximo item. 
 
224. É um objetivo da atuação do enfermeiro-auditor adequar o custo por procedimento, por meio da 
elaboração de relatórios e planilhas nos quais se define o perfil do prestador, considerando-se critérios 
como custo por dia, custo por procedimento e comparativos entre prestadores por especialidade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca da bioética e da regulamentação da auditoria em enfermagem, julgue o 
item subsequente. 
 
225. Em trabalhos de auditagem em equipe, um enfermeiro-auditor, no desempenho das suas funções, 
dependerá da prévia autorização de outro membro auditor, que pode ser enfermeiro ou multiprofissional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
226. O enfermeiro-auditor, ao participar da interação interdisciplinar e multiprofissional, contribuindo 
para o bom entendimento e desenvolvimento da auditoria de enfermagem e da auditoria em geral, 
poderá delegar ou repassar as suas atividades fins para garantir a melhor efetividade do processo de 
auditoria. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item seguinte, no que tange à auditoria em saúde. 
227. Os cuidados prestados ao paciente pela equipe de enfermagem são anotados no prontuário, sendo 
imprescindíveis tais anotações para a auditoria, porque elas identificam a assistência realizada, servem 
como parâmetro para os cálculos dos honorários e ainda se prestam como comunicação entre todos os 
membros da equipe multiprofissional envolvida no tratamento do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em 
políticas públicas, julgue o item subsequente. 
 
228. A assistência humanizada em enfermagem deve se integrar ao trabalho em equipe multiprofissional, 
com valorização da transdisciplinaridade. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
229. Uma das razões pelas quais se devem definir protocolos clínicos para a assistência humanizada em 
enfermagem é a de eliminar ações e intervenções desnecessárias. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
230. Usuário com quadro clínico de alta vulnerabilidade deve receber atenção especial quanto à 
elaboração de plano terapêutico de forma conjunta por equipe multiprofissional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(SE - DF/CESPE/2017) Julgue o próximo item, relativos ao trabalho em equipe na saúde e na educação. 
 
231. O preparo do enfermeiro e dos outros profissionais de saúde para atuar como líder na equipe 
multiprofissional em saúde impõe que esse profissional respeite os próprios limites, de forma realista, 
com atitudes como, por exemplo, delegar a administração de conflitos gerados em reunião e no trabalho 
cotidiano da equipe para outro colega da equipe. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(UnB-HUB-RMULTI/CESPE/2020) No que se refere à vigilância em saúde, julgue os itens seguintes. 
 
232. A notificação compulsória de uma doença só é permitida para profissionais da área de saúde: 
médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros 
no exercício da profissão. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(IHB - DF/CESPE/2018) Em relação aos indicadores de nível de saúde da população, julgue os itens a 
seguir. 
 
233. Os coeficientes expressam o risco de acometimento de determinado evento; nesse sentido, o 
coeficiente de prevalência é utilizado para comparar o risco de ocorrências de doenças entre populações. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
234. (Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros - SE/CESPE/2020) Em um ensaio clínico destinado a 
comparar a eficácia de um produto à base de camomila (tratamento novo) com o creme de ureia 
(tratamento tradicional) para a prevenção de radiodermite em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 
submetidos à radioterapia, foram compostos dois grupos — controle e experimental —, descritas as 
hipóteses nula e alternativa e estabelecido nível de significância p < 0,05 para todos os testes estatísticos. 
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 
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a) Esse estudo é conhecido na estatística como do tipo descritivo. 
b) Quanto menor for o valor de p, menor será a significância dos resultados. 
c) É correto formular a hipótese nula (H0) de que a proporção de pacientes com radiodermite aguda é 
igual nos dois grupos avaliados. 
d) Se em todas as comparações estatísticas forem obtidos valores de p menores que 0,05, será correto 
concluir que a investigação não apresentou viés. 
e) O grupo controle é o que receberá o produto à base de camomila. 
 
(HUB/CESPE/2020) O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) tem como objetivo o enfrentamento das DCNT. Entre as frentes de ação desse 
plano está o monitoramento da morbimortalidade, que pode ser realizado por diversos meios, como 
sistemas de informações, pesquisas e inquéritos de saúde. No que tange a esse assunto, julgue o próximo 
item. 
 
235. A amostra da investigação de fatores de risco na população escolar compreende estudantes a partir 
da educação infantil, investigação essa que é feita por meio da pesquisa nacional de saúde escolar 
(PENSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério 
da Saúde, com apoio do Ministério da Educação. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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Simulado de Enfermagem CESPE-Cebraspe 2020 
 

Fundamentos de Enfermagem 
(Instituto Hospitalar de Base - IHB/DF/CESPE/2018) Acerca de procedimentos de enfermagem 
relacionados aos sinais vitais, julgue o item a seguir. 
 
1. A verificação da temperatura corpórea superficial periférica, por via oral, é contraindicada em pacientes 
que tenham realizado cirurgias na região ou que apresentem dificuldade de respirar. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(IHB/DF/CESPE/2018) Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue o 
item a seguir. 
 
2. Com relação à frequência cardíaca, a ausência de pulso pode indicar uma oclusão arterial. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A respeito do estudo dos sinais vitais como fundamento básico para o profissional 
de enfermagem, julgue o próximo item. 
 
3. A temperatura, o pulso, a respiração e a pressão arterial são os sinais das funções orgânicas básicas que 
refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma 
determinada doença; a dor aparece como o quinto sinal vital, tornando-se um desafio para a assistência 
em enfermagem. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Na avaliação do sistema cardiovascular, consideram-se 
os dados oriundos da anamnese, do exame físico e de outras fontes provenientes de exames diagnósticos. 
A respeito desse assunto, julgue o item subsecutivo. 
 
4. O pulso em martelo d’água, também chamado de pulso de Corrigan, é indicativo de insuficiência aórtica. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Julgue os itens seguintes acerca da fisiologia 
respiratória e do cuidado com o paciente com necessidades de oxigenação. 
 
5. A oxigenoterapia fornece suplementação de oxigênio para o alívio ou a prevenção da hipóxia, mas, em 
se tratando de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), a administração de uma alta 
concentração de oxigênio remove o impulso respiratório, podendo levar à insuficiência respiratória 
aguda. Assim, no caso desses pacientes, quando se administra oxigênio, são utilizadas taxas baixas, além 
de monitoração da frequência respiratória e da saturação de oxigênio. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
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6. A oximetria de pulso é um método eficaz, confiável, prático e não invasivo para detectar a percentagem 
de hemoglobina saturada com oxigênio em pacientes graves ou conscientes, em casos de parada cardíaca, 
choque ou no acompanhamento de doentes com DPOC em uso de suplementação de oxigênio. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(EMAP/CESPE/2018) Julgue o item a seguir, a respeito das técnicas fundamentais de enfermagem. 
7. O funcionamento da máscara de Venturi obedece ao princípio de Bernoulli, na medida em que 
possibilita que uma concentração de oxigênio constante seja oferecida ao paciente independentemente 
da profundidade ou da frequência respiratória dele. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
8. (TRE/BA/CESPE/2017) São denominadas lesões por pressão os danos localizados na pele e/ou em 
tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, causados por pressão intensa 
e/ou prolongada, em combinação com o cisalhamento do tecido. Classifica-se como lesão de estágio 3 a 
lesão por pressão caracterizada por: 
a) pele intacta ou não, com presença de bolha com exsudato sanguinolento. 
b) perda da pele em sua espessura total e perda tissular. 
c) pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece. 
d) perda da pele em sua espessura total, com visibilidade do tecido adiposo. 
e) perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Recentemente, a terminologia “úlcera por pressão” foi 
modificada para “lesão por pressão”, tendo sido revisada também a nomenclatura dos estágios do 
sistema de classificação. Considerando o novo sistema de classificação de lesão por pressão, julgue os 
itens seguintes. 
 
9. Considera-se que todas as pessoas que se encontram internadas em serviços de saúde estão em risco 
no que se refere ao desenvolvimento de lesão por pressão. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
 
10. A escala de Braden é um dos principais instrumentos de avaliação do risco de desenvolvimento de 
lesão por pressão e deve ser aplicada em pessoas com risco de desenvolvimento dessa lesão no momento 
da admissão para a internação hospitalar e em intervalos regulares. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
11. A lesão por pressão ocorre geralmente sobre uma proeminência óssea, como resultado da pressão 
intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
12. O estágio 1 da lesão por pressão é caracterizado por pele íntegra com área localizada de eritema que 
não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura, podendo as mudanças visuais 
serem precedidas de alteração de sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento). 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
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13. A lesão por pressão tissular profunda é caracterizada por perda da pele em sua espessura total e perda 
tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, do músculo, do tendão, do ligamento, da cartilagem 
ou do osso, ocorrendo frequentemente epíbole (lesão com bordas enroladas), descolamento e/ou túneis. 
(   ) Certo              
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca do uso de curativos na enfermagem, julgue o item a seguir. 
 
14. As coberturas de alginatos são um tipo de curativo indicado para feridas com pouca exsudação; por 
isso, o seu uso pode prolongar-se por até sete dias. 
(   ) Certo              
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue os itens subsequente, acerca de curativos e coberturas em feridas. 
 
15. A terapia com pressão negativa tem como principais efeitos o aumento do tecido de granulação e a 
redução da área da ferida. 
(   ) Certo              
(   ) Errado 
 
16. O carvão ativado é indicado para uso em feridas recobertas por tecido necrótico seco. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
17. A sulfadiazina de prata deve ser usada continuamente em queimaduras, independentemente do 
tempo, até que ocorra a cicatrização. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EMAP/CESPE/2018) Julgue os itens a seguir, a respeito das técnicas fundamentais de enfermagem. 
 
18. A pacientes com úlceras arteriais com tecido necrótico de coloração preta, é indicado o desbridamento 
mecânico. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
19. Na inserção de um cateter urinário de longa permanência, deve-se garantir a lubrificação do cateter 
durante a inserção e inflar o balão de retenção do cateter apenas quando se certificar da adequada 
posição, a fim de evitar o traumatismo nos tecidos uretrais. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(STJ - SP/CESPE/2018) Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem, julgue o item 
subsequente. 
 
20. Para realizar o procedimento de punção venosa periférica, deve-se fazer a desinfecção da pele, com 
uso de álcool 70% ou utilizar gluconato de clorexidina tópico. 
(   ) Certo              
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) A nutrição enteral (NE) e a nutrição parenteral (NP) são mecanismos utilizados 
para oferecer ao paciente a quantidade adequada de nutrientes e medicamentos por meio de intubação 
gastrintestinal e de infusão venosa, respectivamente. Acerca da assistência de enfermagem aos pacientes 
em uso desses métodos, julgue os itens que se seguem. 
 
21. O enfermeiro deve avaliar regularmente, por meio de aferição do volume gástrico residual, as 
quantidades de alimento ou de líquido aceitas pelo paciente em uso de NE. Nenhum líquido aspirado deve 
ser readministrado ao paciente, devido ao risco elevado de broncoaspiração. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
 
22. Trocar a fórmula administrada por uma fórmula fresca, a cada 4 horas, e substituir o recipiente da 
alimentação por sonda e o equipo a cada 24 h/72 h são medidas de controle para evitar a proliferação de 
bactérias em um sistema de NE aberto. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
23. A administração de medicamentos com apresentação líquida por NE não requer preparos adicionais; 
comprimidos simples, sublinguais, de liberação programada e cápsulas devem ser esmagados e/ou seus 
conteúdos devem ser liberados para a devida absorção. Após a medicação, 30 ml a 50 ml de água devem 
ser administrados. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

1. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial 
considera a pré-hipertensão como uma condição caracterizada por PA sistólica entre 130 mmHg e 139 
mmHg e/ou PA diastólica entre 90 mmHg e 99 mmHg.  
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
2. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Durante a medida, a PA sistólica deve ser estimada 
por meio do método palpatório, que consiste em posicionar o esfigmomanômetro, insuflá-lo até que não 
seja mais possível palpar a artéria braquial e identificar no manômetro o valor de pressão atingido.   
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
3. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) É recomendada a medição da PA, pelo menos a cada 
dois anos, para adultos com PA igual ou inferior a 120 mmHg × 80 mmHg e, anualmente, para adultos 
com PA maior que 120 mmHg × 80 mmHg e menor que 140 mmHg × 90 mmHg.  
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
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(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Julgue os próximos itens com base nas estratégias 
validadas pelo Ministério da Saúde para o cuidado da pessoa com hipertensão arterial sistêmica. 
 
4. A pessoa com pressão arterial ótima, menor que 120 mmHg × 80 mmHg, precisa verificar a pressão 
anualmente; ao passo que a pessoa considerada normotensa, de pressão arterial abaixo de 130 mmHg × 
85 mmHg e não classificada como ótima, precisa aferir a pressão em todas as consultas de rotina.  
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
5. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Na consulta de enfermagem para a estratificação de 
risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham.  
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(HB - DF/CESPE/2018) Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação 
sustentada dos níveis pressóricos de 140 mmHg e/ou 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) 
dos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 
doença cardiovascular (DCV). Sobre esse assunto, julgue o item a seguir. 
 
6. O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos, que 
pode levar ao aumento predominante da pressão arterial sistólica, com a manutenção ou queda da 
pressão arterial diastólica.  
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(SEE - DF/CESPE/2017) As crises hipertensivas podem representar até 25% de todos os atendimentos 
hospitalares de urgência e emergência, contribuindo com o aumento das estatísticas em primeiros 
socorros. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir.  
 
7. A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) consiste no registro direto da pressão arterial 
durante 12 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e 
sono. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 

Diabetes Mellitus 

(EBSERH/CESPE/2018) No que concerne a diabetes mellitus, julgue os itens seguintes.  
 
8. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
9. (EBSERH/CESPE/2018) Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são: 
poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável de peso. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
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10. (EBSERH/CESPE/2018) A glicemia pós-prandial é o teste recomendado para o diagnóstico de diabetes 
mellitus gestacional, por apresentar a melhor relação sensibilidade-especificidade.  
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
11. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Antidiabéticos orais, como metformina, constituem 
opção preferencial em relação à insulina em pacientes com DM do tipo 2, nos quais as medidas não 
farmacológicas isoladas não tenham demonstrado resposta.  
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
12. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Entre os critérios para o rastreamento de DM em 
adultos assintomáticos está a presença de síndrome de ovários policísticos em mulheres com excesso de 
peso.  
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional/SES - DF/CESPE/2016) Julgue os itens a seguir, com relação ao diabetes 
mellitus (DM). 
 
13. Um dos critérios aceitos pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Diabetes 
para o diagnóstico de DM, com a utilização do teste de glicemia, inclui sintomas de poliúria, polidipsia e 
perda ponderal acrescidos de glicemia casual > 200 mg/dL.  
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
14. (Residência Multiprofissional/SES - DF/CESPE/2016) Lispro, um tipo de insulina disponível no Brasil, 
possui ação prolongada, que se inicia em menos de trinta minutos após a sua administração e produz 
efeito terapêutico por 24 horas. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
15. (Residência Multiprofissional/SES - DF/CESPE/2016) A metformina, uma biguanida indicada para o 
tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), é capaz de reduzir a produção hepática de glicose, com 
menor efeito sensibilizador da ação insulínica.  
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Acerca do pé diabético, julgue os itens subsequentes.  
16. A doença arterial periférica muitas vezes está expressa nas queixas de claudicação intermitente e na 
ausência de pulsos arteriais nos pés, o que aumenta o risco de amputação do membro. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
17. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Havendo suspeita de neuropatia, deve-se aplicar o 
teste com monofilamento de 10g sobre a pele, nas áreas de calosidades ou ulceradas, 
perpendicularmente, sem que haja a curvatura do fio. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
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18. (Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Os principais mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos nessa condição são a neuropatia, a isquemia e a infecção.  
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 

Biossegurança e Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o próximo item, referente à biossegurança em saúde. 
 
1. Os agentes biológicos, que podem causar danos à saúde do ser humano, distribuem-se em classes de 
risco, que vão da classe 1 a 4, de menor risco até a de alto risco individual. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 
 
2. (SESA - ES/CESPE/2018) Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção 
correta. 
a) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área 
contaminada. 
b) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco. 
c) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado. 
d) Não há ordem para a secagem das mãos, apenas para a lavagem. 
e) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a 
lavagem. 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item a seguir, referentes à infecção hospitalar.  
 
3. Durante a higienização das mãos, é importante que o visitante mantenha adornos como anéis e alianças 
nos dedos, para garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de contaminantes depois do 
contato com a água ou com o álcool. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem, julgue o seguinte item. 
 
4. Recomenda-se que um sistema de precauções padrão seja adotado por todos os profissionais de saúde 
envolvidos na assistência aos pacientes atendidos, em instituições de saúde, independentemente da 
doença inicialmente diagnosticada. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
5. (SESA-ES/CESPE/2018) As medidas de prevenção de contato são indicadas para pacientes com infecção 
ou colonização por microrganismos com importância epidemiológica e que são transmitidos por contato 
direto ou indireto. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. 
a) O uso de óculos, máscara cirúrgica e avental só são indicados para quando houver risco de contato com 
sangue ou secreções. 
b) O uso de luvas e avental só é indicado quando houver contato com o paciente, não sendo necessário 
para a manipulação do equipamento ventilatório ou de outras superfícies próximas ao leito. 
c) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser 
de quatro metros. 
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d) Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio não devem ser de uso exclusivo 
do paciente, até porque os hospitais não têm materiais suficientes para tal. 
e) As principais doenças que necessitam de precauções de contato adicionadas ao padrão incluem: 
rotavírus, estreptococcia, estafilococcia, hepatite A, hepatite B com sangramento, HIV com sangramento, 
cólera e bactérias multirresistentes. 
 
(Instituto Hospitalar de Base-IHB-DF/CESPE/2018) No que se refere a procedimentos técnicos de 
enfermagem, julgue os itens subsequentes. 
 
6. A remoção do cateter periférico é indicada quando não há medicamentos endovenosos prescritos e se 
esse cateter não tiver sido utilizado nas últimas vinte e quatro horas. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2019) Julgue os itens a seguir, com base nas normativas 
nacionais acerca do gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde e nos centros de material e 
esterilização. 
 
7. O enfermeiro que atua temporariamente em um hospital tem a obrigação de conhecer o sistema 
adotado pela instituição, quanto ao gerenciamento de resíduos. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
8. Um hospital deve ter um plano de medidas preventivas e corretivas de controle de insetos e de 
roedores, ainda que tais medidas não façam parte de seu plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 
 
9. Centros de material e esterilização de hospitais militares têm regras próprias, estando desobrigados do 
cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
10. Nos serviços de saúde que devem constituir comitê de processamento de produtos para saúde, a 
legislação exige que no mínimo um representante do serviço de enfermagem componha tal comitê. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 
 

Central de Material Esterilizado (CME) 
(STJ/CESPE/2018) Julgue os itens a seguir, acerca de classificação e processamento de artigos utilizados 
nos serviços de saúde. 
 
11. Classificados como artigos semicríticos, os aparelhos de medir pressão arterial devem ser submetidos 
à desinfecção de médio nível. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 



 

www.romulopassos.com.br 48 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

12. Máscaras para inaloterapia são considerados artigos semicríticos e não devem ser submetidas à 
esterilização por imersão química no formaldeído. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
(TCE - PA/CESPE/2016) Julgue os itens subsequentes, relativos ao processamento de produtos para saúde 
e a centros de material e esterilização (CME). 
 
13. A diferença entre as duas classes de CME está na competência para realizar o processamento de 
produtos críticos para a saúde, autorizado apenas para os CMEs classe II. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
14. Profissionais que atuem diretamente no processamento de produtos para saúde devem receber 
capacitação específica e periódica em conceitos básicos de microbiologia, entre outros temas. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 
 
(Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) Com relação à esterilização, desinfecção e aos 
materiais utilizados em estabelecimentos de saúde, julgue o item a seguir. 
 
15. Antes da esterilização ou desinfecção de materiais de elevado grau de contaminação para a saúde, 
deve-se colocar luvas, enxaguar os materiais com água corrente fria, depois lavá-los com água morna e 
sabão, utilizando-se escova de cerdas apropriadas, e, em seguida, enxaguá-los e secá-los. 
(    ) Certo    
(    ) Errado 
 
(MPU/CESPE/2013) Com relação à central de material e esterilização (CME) e aos processos de 
esterilização de produtos para a saúde, julgue o item seguinte. 
 
16. A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói micobactérias e fungos presentes 
em artigos semicríticos. No entanto, esse tipo de desinfecção não destrói um número elevado de esporos 
bacterianos. 
(    ) Certo   
(    ) Errado 
 

Urgência e Emergência - Parte 1 

1. (TRT 8ª Região/CESPE/2016) De acordo com as novas diretrizes, de 2015, da American Heart 
Association a respeito do suporte básico de vida, ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, 
o profissional de saúde deve: 
a) aplicar a sequência universal de A–B–C (via aérea, respiração, compressões). 
b) garantir a segurança do local de atendimento e, em seguida, ligar para o resgate, que dará por telefone 
as orientações que deverão ser seguidas. 
c) realizar compressões cardíacas na taxa de 80 a 100 por minuto. 
d) alternar, a cada dez compressões, uma ventilação intensa, interrompendo-a para a verificação do pulso. 
e) checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada 
a parada cardiorrespiratória. 
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(Residência Multiprofissional/SES - DF/CESPE/2016) A avaliação de Suporte Básico de Vida (SBV) é uma 
abordagem sistemática que todo profissional de saúde treinado deve saber realizar. Em 2015, 
comemorou-se a 49ª publicação da American Heart Association, desde as primeiras diretrizes de 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes. 
 
2. Para a realização de uma RCP de qualidade em um adulto, devem ser feitas compressões torácicas a 
uma taxa de frequência adequada, maior que 140 por minuto. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
3. Durante a RCP realizada em um adulto médio, deve-se fazer compressões torácicas de profundidade 
acima de 6 cm. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
4. Na ausência de pulso em um adulto, é correto administrar, com um desfibrilador externo automático 
(DEA), dois choques seguidos, independente do ritmo detectado no paciente e, depois, voltar a realizar 
compressões, verificando-se a pulsação do paciente a cada quatro minutos. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
5. A abordagem de SBV enfatiza a realização de RCP e desfibrilação precoces, e não inclui as técnicas de 
vias aéreas avançadas; assim, sua aplicação aumenta substancialmente a chance de sobrevivência do 
paciente. 
(   ) Certo             
(   ) Errado 
 
(TJDFT/CESPE/2015) A realização dos primeiros socorros a vítimas de maus súbitos ou situações de 
urgência e emergência podem reduzir a morbidade e a mortalidade, bem como favorecer o alívio do 
sofrimento desses indivíduos. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos. 
 
6. O socorrista treinado para atender vítimas de parada cardiorrespiratória adulta deve realizar 
compressões torácicas a uma frequência de 100 bpm a 120 bpm, e observar a necessidade de ventilação 
do paciente, sendo necessário realizar duas respirações após 30 compressões torácicas. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
7. Ao identificar vítimas adultas com desconforto torácico, os prestadores de primeiros socorros são 
incentivados a acionar o sistema médico de emergência, bem como aconselhar o paciente consciente a 
mastigar uma aspirina para adultos ou duas aspirinas infantis de dosagem mais baixa, observando se o 
paciente não tem histórico de alergia à aspirina ou de hemorragia gastrointestinal recente. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) No que diz respeito à parada cardiorrespiratória (PCR) e à ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) de indivíduo adulto, julgue os itens que se seguem, considerando as diretrizes da 
American Heart Association, suas alterações e atualizações. 
 
8. Considera-se atendimento de qualidade na RCP de indivíduo adulto as situações em que os socorristas 
realizam compressões torácicas na frequência de 80 a 100 compressões por minuto, deprimindo o tórax 
em 5 cm a 6 cm, com retorno completo. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
9. Na RCP, são consideradas eficientes e de boa qualidade as insuflações realizadas pelo socorrista de um 
segundo cada uma delas, em que seja constatada elevação do tórax. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
10. Na PCR com ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso registrado no monitor 
cardíaco, deve-se desfibrilar a vítima com choque único na potência máxima do aparelho (360 J, no 
monofásico, e 200 J, no bifásico). 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(MPU/CESPE/2013) Considerando que um enfermeiro tenha encontrado, caído em uma rua, um homem 
inconsciente, sem sinais de respiração e pulso em grandes artérias, julgue os itens a seguir. 
 
11. O enfermeiro deve realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória, de forma ininterrupta, 
exceto, por exemplo, se a vítima se movimentar, no período de análise do desfibrilador e na chegada da 
equipe de resgate. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
12. Para que as compressões torácicas sejam efetivas, a compressão deve ocorrer de forma rápida e forte, 
no centro do peito, sobre a linha intermamilar, em uma frequência de 100 bpm, com uma profundidade 
de aproximadamente 4 a 5 cm, de modo a permitir o alívio do tórax. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
13. A primeira atitude a ser tomada pelo enfermeiro é a aplicação imediata de três manobras de 
ventilação de resgate, de forma vigorosa, com o objetivo de atender à demanda metabólica basal do 
paciente. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(MPU/CESPE/2013) Julgue o item seguinte, referente ao atendimento em situações de urgência e 
emergência. 
 
14. Uma das grandes causas de dispneia, sobretudo em crianças, é a obstrução por corpo estranho. Nessa 
situação, a manobra de Heimlich pode ser aplicada para desobstruir a via aérea do paciente. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
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15. (IFF/CESPE/2018) De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do Sistema Único de Saúde (SUS), em caso de obstrução de vias áreas por corpos 
estranhos, o enfermeiro deve: 
a) incentivar a tosse vigorosa em quaisquer pacientes responsivos. 
b) executar a manobra de Heimlich em quaisquer pacientes com obstrução grave. 
c) executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos, sem respiração, mas com pulso. 
d) reconhecer como obstrução leve aquela que permite ao paciente respirar, ainda que de forma ruidosa. 
e) abster-se de recorrer à manobra de Heimlich nos casos de obstrução em que o paciente seja obeso ou 
uma gestante no último trimestre. 
 
17. (TRT 8ª Região/CESPE/2013) A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um bloqueio 
total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. Com relação a esse tema, assinale 
a opção correta. 
a) Para desobstrução de via aérea obstruída por corpo estranho em lactentes irresponsivos, devem-se 
realizar dez compressões torácicas, seguidas de dez golpes nas costas. 
b) Se um indivíduo adulto ficar inconsciente, em decorrência de obstrução das vias aéreas por corpo 
estranho, o profissional da saúde deve checar seus pulsos e iniciar, imediatamente, a ressuscitação 
cardiopulmonar. 
c) Estando a vítima com obstrução grave das vias aéreas por corpo estranho consciente, pode-se utilizar 
a manobra de Heimlich, com o objetivo de criar uma tosse artificial e provocar a expulsão do corpo 
estranho. 
d) A obstrução das vias aéreas pode decorrer de causas intrínsecas como aspiração de alimentos, 
conhecida como broncoaspiração. 
e) Os sinais clássicos de obstruções de vias aéreas leves incluem tosse silenciosa, cianose e incapacidade 
de falar. 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Mariana, com 76 anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de 
emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — 
segundo a paciente, há cerca de 30 minutos. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo 
acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, 
com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%. Acerca desse caso clínico, julgue o item 
a seguir. 
 
18. Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada na triagem inicial como paciente 
em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 10 minutos até que receba 
atendimento médico. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) De acordo com o método START (Simple Triage and Rapid Treatment), usado para 
classificar e identificar múltiplas vítimas, julgue os itens a seguir. 
 
19. Conforme a classificação proposta pelo método em apreço, o adulto que, embora vitimado, consiga 
andar deverá ser classificado e identificado com a cor verde. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) De acordo com o método START (Simple Triage and Rapid Treatment), usado para 
classificar e identificar múltiplas vítimas, julgue os itens a seguir. 
 
20. Na avaliação da respiração, a vítima com frequência respiratória superior a 30 mvm deverá ser 
classificada e identificada com a cor amarela. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) De acordo com o método START (Simple Triage and Rapid Treatment), usado para 
classificar e identificar múltiplas vítimas, julgue os itens a seguir. 
 
21. Na avaliação da capacidade de cumprir ordens, vítimas que obedeçam a comandos simples deverão 
ser classificadas e identificadas com a cor amarela. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
22. Na triagem de múltiplas vítimas que envolvam crianças, a criança que estiver alerta ou responder a 
chamado verbal ou a estímulo doloroso com localização do estímulo deverá ser classificada e identificada 
com a cor amarela. 
(   ) Certo              
(   ) Errado 
 
23. Na avaliação dos sinais vitais, se a criança apresentar ausência de pulso, deverá ser imediatamente 
classificada e identificada com a cor amarela. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EMAP/CESPE/2018) Julgue os itens a seguir, quanto ao socorro de pessoas adultas em situações especiais 
por acidentes com múltiplas vítimas. 
 
24. Situação hipotética: Um veículo com trabalhadores envolveu-se em um acidente de tráfego e ficou 
tombado de lado na pista. Assertiva: Nessa situação, deve-se, primeiramente, quebrar os vidros do veículo 
e retirar as vítimas o mais rápido possível, devido ao risco de incêndio. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
25. Em um sistema de triagem que prioriza a cena segura, é feito primeiramente o direcionamento de 
todas as vítimas que estejam em condições de andar, para que estas saiam da cena e, em seguida, 
procede-se a uma avaliação rápida, a fim de se identificar aqueles que necessitam de atendimento 
urgente/imediato, os que podem aguardar, os de prioridade leve e as vítimas inviáveis/mortas. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
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Urgência e Emergência - Parte 2 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Com relação aos procedimentos de enfermagem e à 
aplicação de escalas de avaliação, julgue o item a seguir. 
 
1. Ao aplicar a escala de coma de Glasgow a um paciente, o enfermeiro encontrará respostas aos 
parâmetros de abertura ocular, nível de consciência e pressão intracraniana. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
 
2. (TRT - 8ª Região/CESPE/2016) Assinale a opção em que é apresentada corretamente a menor 
pontuação possível, indicadora de coma profundo, de paciente com lesão cranioencefálica, conforme a 
escala de coma de Glasgow. 
a) 4. 
b) 5. 
c) 1. 
d) 2. 
e) 3. 
 
(Instituto Hospitalar de Base-IHB/DF/CESPE/2018) Considerando-se as orientações nacionais de suporte 
básico de vida, julgue o próximo item. 
 
3. Quando o paciente com trauma cranioencefálico apresenta 8 pontos ou menos na escala de Glasgow, 
considera-se o trauma grave. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
4. É obrigatória a aplicação da escala de Cincinnati após manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Mariana, com 76 anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de 
emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — 
segundo a paciente, há cerca de 30 minutos. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo 
acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, 
com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%. Acerca desse caso clínico, julgue os 
itens a seguir. 
5. O quadro apresentado por Mariana pode ser corretamente classificado como uma urgência 
hipertensiva. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(DEPEN/CESPE/2013) Acerca do atendimento de paciente em situações de emergências relacionadas aos 
sistemas respiratório e circulatório, julgue o item. 
 
6. Os quadros de hipertensão arterial leve, ou seja, pressão arterial diastólica acima de 130 mmHg, 
associados a alterações na retina, insuficiência renal, alterações neurológicas, anemia e insuficiência 
ventricular não são considerados crises hipertensivas. 
(   ) CERTO              
(   ) ERRADO 
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7. (TRE-BA/CESPE/2017) Muito frequentes na terapia intensiva, os choques podem ser classificados de 
acordo com sua etiologia, independentemente da causa básica da internação do paciente. A partir dessas 
informações, assinale a opção que indica, corretamente, a causa prevalente e a respectiva classificação 
do choque. 
a) Infarto do miocárdio - choque neurogênico. 
b) Queimaduras extensas - choque hipovolêmico. 
c) Ingestão de alergênicos - choque obstrutivo. 
d) Infecção generalizada - choque cardiogênico. 
e) Lesões medulares - choque distributivo. 
 
8. (SESA - ES/CESPE/2013) Com relação à descrição dos tipos de choque, assinale a opção correta. 
a) Choque anafilático é um estado de choque circulatório que resulta em reação alérgica leve, produzindo 
vasoconstrição sistêmica e hipovolemia grave. 
b) O choque resultante do volume intravascular aumentado em decorrência da perda de líquidos é o 
choque hipovolêmico. 
c) Choque cardiogênico é aquele decorrente do comprometimento ou da falência do epicárdio. 
d) O choque resultante da perda do tônus parassimpático que provoca hipovolemia relativa é denominado 
neurogênico. 
e) Choque séptico é um estado resultante da infecção grave que provoca hipovolemia relativa. 
 
(MPU/CESPE/2013) A respeito da assistência de enfermagem em situação de trauma, julgue os próximos 
itens. 
 
9. No choque hipovolêmico provocado por hemorragia, deve-se realizar a imediata reposição de líquidos 
por meio de punção de acesso venoso, seguida de coleta de amostra de sangue para verificar tipagem, 
hematócrito e hemoglobina e para realizar teste de compatibilidade sanguínea. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
10. Indivíduos com hemorragias apresentam sinais e sintomas como pele pálida, úmida e viscosa, 
hipotermia, pulso lento, sede, respiração lenta e profunda, tonturas e desmaios, além de pressão arterial 
alta. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
11. (TRE - BA/CESPE/2017) O atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma é frequentemente 
realizado com base em protocolo que compreende uma avaliação primária e uma secundária. A avaliação 
primária é baseada no método ABCDE, que compreende cinco etapas, entre elas, a etapa de circulação e 
controle de hemorragias, que: 
a) deve ser realizada após a exposição do paciente, a fim de se detectarem outras lesões. 
b) dispensa a infusão de solução cristaloide, realizada somente na avaliação secundária. 
c) dispensa a determinação exata de pressão arterial, para que se proceda imediatamente à ressuscitação 
do paciente. 
d) é prioritária em relação às demais. 
e) deve ser realizada após a avaliação neurológica. 
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(MPU/CESPE/2013) A respeito da assistência de enfermagem em situação de trauma, julgue o próximo 
item. 
 
12. Se o paciente estiver inconsciente e apresentar dificuldade para respirar ou períodos de apneia, o 
enfermeiro deverá utilizar um tubo endotraqueal para estabilizá-lo. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(EBC/CESPE/2011) Acerca do transporte de acidentados em caráter emergencial, julgue o item a seguir. 
 
13. A avaliação secundária, uma sistematização conhecida mundialmente como ABCDE, deve ser realizada 
antes de o paciente politraumatizado ser conduzido para o hospital. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(SEGESP - AL/CESPE/2013) Julgue o próximo item, relativo à assistência de enfermagem em situação de 
trauma. 
 
14. No caso de politraumatismo, a equipe de enfermagem deve acompanhar rigorosamente a evolução 
dos sinais e sintomas, com atenção para nível de resposta, calor da pele, enchimento capilar, queixa de 
dor abdominal, rigidez muscular, alterações dos sinais vitais, hematúria e oligúria. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
 
(HUB/CESPE/2015) Com relação à assistência em urgências e emergências nos incidentes com múltiplas 
vítimas, julgue o item subsequente. 
 
15. A vítima, em situação de emergência, deve passar por avaliação primária, que consiste na realização 
das seguintes ações: verificar a permeabilidade das vias aéreas com controle da coluna cervical, avaliar a 
respiração e ventilação, controlar as hemorragias, verificar o estado neurológico e controlar o ambiente 
de maneira a prevenir a hipotermia. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(STM/CESPE/2011) Acerca dos procedimentos relacionados a primeiros socorros, julgue os itens 
subsequentes. 
 
16. A entorse caracteriza-se pela distensão dos ligamentos e pelo deslocamento completo dos ossos da 
articulação acometida, o que não ocorre nas luxações. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(EBC/CESPE/2011) Acerca do transporte de acidentados em caráter emergencial, julgue o item a seguir. 
 
17. No percurso entre o atendimento pré-hospitalar e hospitalar de paciente vítima de traumatismo 
cranioencefálico, apenas as funções respiratórias precisam ser monitoradas, para se evitar uma eventual 
asfixia por meio de secreções. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) No que tange ao trauma cranioencefálico, julgue o próximo item. 
 
18. A estabilização da coluna cervical não é conduta indicada no caso de trauma cranioencefálico, sendo 
necessária apenas em casos de suspeita de trauma raquimedular. 
(   ) Certo               
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) No que concerne ao trauma raquimedular, julgue os itens subsecutivos. 
 
19. No caso de trauma raquimedular, na imobilização, o alinhamento da cabeça deve ser mantido mesmo 
se ocorrer piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência voluntária ao movimento, início 
ou aumento de déficit neurológico e espasmos dos músculos do pescoço. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
20. Durante a imobilização, o alinhamento cervical poderá não ser possível em casos de torcicolo 
congênito ou outra malformação ou de deformidades degenerativas preexistentes. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) No atendimento inicial às emergências, a avaliação objetiva identificar 
rapidamente o principal problema associado à lesão ou ao agravo clínico, para uma tomada de decisão 
quanto ao atendimento e/ou a remoção da vítima. Com relação a esse tema, julgue os itens subsequentes. 
 
21. Os sinais e sintomas mais comuns de pneumotórax hipertensivo incluem respiração superficial, queixa 
de dor torácica e hipóxia ou cianose. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
22. No pneumotórax aberto, cobrir o ferimento com curativo oclusivo de três pontos constitui 
procedimento imediato. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Os traumas abdominais, classificados em abertos ou fechados, muito 
frequentemente caracterizam situações de emergência. No que se refere a traumas abdominais, julgue 
os itens seguintes. 
 
23. Entre os sinais sugestivos de lesão fechada no abdome, encontram-se: sinais do cinto de segurança 
em forma de equimose linear transversal, dor e sensibilidade à palpação abdominal e rigidez ou distensão 
abdominal. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
24. No caso de evisceração — uma complicação comum do trauma abdominal aberto —, os primeiros 
cuidados são, entre outros, os seguintes: não tentar recolocar os órgãos ou as estruturas de volta na 
cavidade abdominal e cobri-los com compressas estéreis umedecidas com soro fisiológico a 0,9%. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
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(DEPEN/CESPE/2013) Um homem de quarenta e sete anos de idade deu entrada em uma unidade de 
pronto-socorro após sofrer trauma automobilístico. O paciente chegou acompanhado de uma equipe de 
atendimento especializado pré-hospitalar que, após empregar as medidas de avaliação primária, fez 
imobilização cervical completa e controle ventilatório com máscara facial. Na admissão, foi realizada 
avaliação do paciente e confirmado traumatismo craniencefálico (TCE). Após algumas horas, o paciente 
evoluiu com perda da consciência (escore 5 na escala de coma de Glasgow) e instabilidade hemodinâmica. 
Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados devidos em casos de trauma, julgue os itens 
de 25 a 27. 
 
25. Os parâmetros utilizados na escala de coma de Glasgow envolvem capacidade de resposta pupilar e 
respostas verbal e motora. No caso descrito, o escore identificado é considerado moderado. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
26. As medidas de avaliação primária, instituídas durante o atendimento pré-hospitalar, constituem-se de 
exame físico detalhado da cabeça aos pés e reavaliações dos sinais vitais. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
27. A imobilização cervical feita no paciente durante o atendimento pré-hospitalar indica que a equipe de 
atendimento já suspeitava de TCE. O equipamento usado na estabilização da coluna restringiu-se ao colar 
cervical, com o intuito de impedir os movimentos de lateralidade da cabeça. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 

Saúde da Criança 

1. (SESA - ES/CESPE/2013) A escala ou índice de Apgar, que é um método de avaliação sistemática do 
recém-nascido logo após o parto e deve ser utilizado rotineiramente para identificar os recém-nascidos 
que necessitem de reanimação e cuidados especiais, é composta pelos seguintes quesitos: batimento 
cardíaco, atividade reflexa, 
a) esforço respiratório, tônus muscular e cor da pele. 
b) respiração, pressão arterial e cor da pele. 
c) respiração, tônus muscular e temperatura corpórea. 
d) respiração, temperatura corpórea e tônus muscular. 
e) esforço respiratório, pressão arterial e cor da pele. 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue os itens 
subsequentes. 
 
2. O teste de triagem neonatal biológica, conhecido popularmente como teste do pezinho, apresenta em 
seu escopo várias doenças, que incluem a deficiência da biotinidase, a hiperplasia adrenal congênita e o 
hipotireoidismo congênito. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
3. (EBSERH/CESPE/2018) De acordo com o parâmetro atual preconizado pelo Ministério da Saúde, a 
coleta do material para o teste do pezinho deve ser feita até o sétimo dia de vida do recém-nascido. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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4. (TRE - BA/CESPE/CEBRASPE/2017) O tratamento da icterícia neonatal é tipicamente realizado por 
fototerapia. Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais, como: 
 
I. hipertermia.  
II. aumento da perda hídrica.  
III. constipação intestinal. 
 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas o item I está certo. 
b) Apenas o item II está certo. 
c) Apenas os itens I e II estão certos. 
d) Apenas os itens I e III estão certos. 
e) Todos os itens estão certos. 
 
Texto para as questões 5 e 6 
(EBSERH/CESPE/2018) Uma jovem, com 17 anos de idade, levou seu filho, que nasceu há 2 meses, com 
35 semanas e 4 dias de gestação, para ser avaliado em uma consulta de enfermagem na unidade básica 
de saúde mais próxima de sua casa. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 
 
5. (EBSERH/CESPE/2018) O enfermeiro atendente deverá indicar para a criança a 1º dose de 
suplementação de vitamina A. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
6. (EBSERH/CESPE/2018) Espera-se que a criança tenha ganhado pelo menos 2,5 kg desde o seu 
nascimento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) Com relação a doenças diarreicas e respiratórias 
prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue os itens a seguir. 
 
7. Doenças diarreicas no 1ª ano de vida são comumente associadas a mamadeiras mal higienizadas e à 
ocorrência de contaminações de alimentos complementares. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
8. (Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) A frequência respiratória considerada normal 
para crianças de 12 meses a 5 anos de idade é entre 37 movimentos respiratórios por minuto. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
9. (Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) O consumo excessivo de sucos por crianças com 
faixa etária entre 2 anos de idade e 6 anos de idade se correlaciona com diarreia crônica e baixo 
crescimento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(TJDFT/CESPE/2015) Com relação à assistência de enfermagem à mulher, no ciclo gravídico-puerperal e 
no climatério, julgue o seguinte item. 
 
10. Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir 
a “boa pega”, os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo. 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
(Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) Julgue os itens seguintes, relativos à assistência 
materno-infantil. 
 
11. Aleitamento materno complementado é o termo utilizado para definir a situação em que a criança 
recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões) e sucos 
de frutas. 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
12. (Instituto Hospitalar de Base - IHB - DF/CESPE/2018) O aleitamento materno é contraindicado em 
condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de 
infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de células-T). 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
(IHB/CESPE/2018) A respeito do aleitamento materno, julgue os próximos itens. 
 
13. Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê, com 
prolongamento até os 2 anos de idade. Somente depois do 6º mês de vida, recomenda-se a introdução 
de outros alimentos na rotina da criança. 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
14. (IHB/CESPE/2018) A maioria dos medicamentos utilizados pela lactante é transferida em grande 
quantidade para o leite materno, podendo comprometer significativamente a saúde do bebê. 
(   ) Certo  
(   ) Errado 
 
15. (EBSERH/CESPE/2018) A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim como ocorre 
contra a diarreia, é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
16. (EBSERH/CESPE/2018) A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 12 
meses depois do parto, desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada 
exclusiva ou predominantemente com leite materno. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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Clínica Médica 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue o item que se seguem, acerca das complicações após intervenções 
coronarianas percutâneas. 
 
19. A isquemia do miocárdio manifesta-se por dor torácica, com a presença de arritmias e alterações 
isquêmicas no eletrocardiograma, e pode decorrer de reestenose da artéria coronária. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Com relação às vias de acesso para o cateterismo cardíaco, julgue o item a seguir. 
 
20. O acesso femoral, quando comparado ao acesso radial, proporciona menores riscos de sangramento 
no local, exige uma exposição estimada à radiação mais longa e tem uma curva de aprendizagem maior. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Tendo em vista que procedimentos de intervenções coronarianas percutâneas são 
realizados na presença de doença da artéria coronária, julgue o próximo item. 
 
21. Nas referidas intervenções, é contraindicada a administração de antitrombóticos antes do 
procedimento. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional HUB/CESPE/2018) Uma mulher de trinta anos de idade compareceu ao 
serviço de emergência por apresentar dor retroesternal havia dois dias. No atendimento, ela queixou-se 
de dor constante, sem relação com esforços, e relatou piora com respiração profunda e melhora em 
posição sentada inclinada para a frente. Negou dispneia, náusea ou sudorese. A ausculta pulmonar 
encontrava-se normal, embora a paciente se queixasse de dores no tórax. Os sinais vitais eram 37,7 °C, 
104 bpm, 120 mmHg × 78 mmHg. As conjuntivas estavam normais e a mucosa oral apresentava duas 
lesões aftosas. A ausculta cardíaca apresentou ruído áspero, como o atrito de couro, na borda esternal 
esquerda, durante a sístole e a diástole. O ritmo cardíaco estava regular. Foram constatados tumefação e 
calor nas articulações interfalangianas proximais de ambas as mãos. Os exames laboratoriais 
evidenciaram pancitopenia, proteinúria e hematúria. O eletrocardiograma mostrou supradesnivelamento 
de ST. A paciente foi diagnosticada com pericardite aguda. 
 
A respeito desse caso clínico, julgue o item que se seguem. 
 
22. (Residência Multiprofissional HUB/CESPE/2018) Nesse caso, as medidas de cuidado recomendadas 
incluem o alívio da dor com uso de corticosteroides sistêmicos em doses altas, a diminuição da 
temperatura corporal com compressas úmidas e o uso de trombolíticos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Um homem de setenta anos de idade, com hipertensão arterial e diabetes 
mellitus, buscou atendimento médico com relato de dor torácica, retroesternal, desencadeada por 
esforços moderados. Relatou uso contínuo de inibidor da enzima conversora de angiotensina e 
metformina. Como o resultado do seu teste ergométrico mostrou-se inconclusivo, foi indicada a 
realização de angiografia coronariana. No dia seguinte ao desse procedimento, ele retomou as atividades 
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laborais e o uso dos medicamentos de rotina. Dois dias depois do cateterismo, esse paciente apresentou 
náuseas, vômitos e redução do volume urinário. Após avaliação e realização de exames, foi diagnosticada 
insuficiência renal aguda (IRA). 
A respeito desse quadro clínico, julgue os itens seguintes. 
 
23. (EBSERH/CESPE/2018) A IRA desenvolvida pode estar associada ao contraste utilizado na angiografia 
coronariana, que pode causar toxicidade direta no epitélio tubular renal e isquemia da medula renal. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
24. (EBSERH/CESPE/2018) A peritonite é uma das complicações frequentes em diálise peritoneal, por isso 
é inviável a realização desse procedimento em domicílio. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue os itens subsequentes. 
 
25. O acesso vascular indicado ao paciente com insuficiência renal crônica é realizado por cateteres 
venosos de duplo lúmen, por via percutânea em veia jugular interna, subclávia ou femoral. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
26. A anticoagulação extracorpórea com enoxaparina deve ser realizada em todos os casos de diálise com 
circulação extracorpórea, pelo baixo risco de evento adverso. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 

Teorias de Enfermagem 
(SEE-DF/CESPE/2017) A respeito do ensino ao cliente tendo em vista o autocuidado, julgue os itens 
subsequentes. 
 
1. O autocuidado é a promoção de um comportamento saudável por meio da educação que permite aos 
pacientes assumir mais responsabilidades por sua saúde, ficando, assim, mais propensos a procurar 
diagnósticos precoces de seus problemas. 
(   ) Certo    
(   ) Errado 
 
2. Na educação para o autocuidado, uma prática constante do enfermeiro, devem-se considerar os valores 
psicossociais, espirituais e culturais do indivíduo-alvo, como também o seu desejo de participar, 
ativamente, no processo educacional. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
3. Os cuidados de enfermagem são imprescindíveis quando o paciente é incapaz de satisfazer as 
necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. A estimulação do autocuidado deve 
ocorrer quando o paciente demonstra vontade em aprender, já que é ele quem mais conhece sua própria 
condição e sabe o que precisa para se sentir bem. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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4. Conforme a definição de Martha Rogers, o autocuidado consiste em uma atividade aprendida, 
orientada por metas, direcionada para o próprio indivíduo no interesse de manter a vida, a saúde, o 
desenvolvimento e o bem-estar. 
(   ) Certo    
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca dos modelos de gestão relacionados à saúde e à enfermagem, julgue o item 
a seguir. 
5. No século XIX, o modelo proposto por Florence Nightingale instituiu a divisão entre o trabalho 
intelectual e o manual e a hierarquização no trabalho da enfermagem, o que já foi superado nos tempos 
atuais. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 

Processo de Enfermagem e SAE 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Conforme a regulamentação brasileira da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, julgue os próximos itens. 
 
1. Na sistematização da assistência de enfermagem, o Processo de Enfermagem é organizado nas três 
seguintes etapas recorrentes: diagnóstico, execução e avaliação. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
2. O Processo de Saúde de Enfermagem, denominado consulta de enfermagem, deve ser realizado 
integralmente em ambiente hospitalar. 
(   ) CERTO                 (   ) ERRADO 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) A respeito da sistematização da assistência de 
enfermagem, das bases teóricas da enfermagem e da implementação do processo de enfermagem, julgue 
os itens abaixo. 
 
3. O processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas ou associações comunitárias corresponde à consulta de enfermagem, conforme a 
Resolução do COFEN nº 358/2009. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
4. A Resolução do COFEN nº 358/2009 determina que o processo de enfermagem seja fundamentado em 
suporte teórico, de modo que todas as etapas possam ser realizadas adequadamente. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
(MPU/CESPE/2013) No que se refere às teorias e ao processo de enfermagem, bem como às taxonomias 
de diagnósticos de enfermagem, julgue o item a seguir. 
5. A North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) descreve os diagnósticos potenciais de 
enfermagem usando o título, a definição e as características definidoras da doença, ou seja, os sinais, 
sintomas e fatores relacionados com a causa da doença observados na fase de coleta de dados. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
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(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2017) Considerando o sistema de classificação dos 
diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional, julgue os próximos itens. 
 
6. Um diagnóstico de enfermagem com foco no problema será prioritário em relação a outro diagnóstico 
de risco em qualquer situação de atenção em saúde. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
7. Fatores de risco existem apenas em diagnósticos de risco, e fatores relacionados podem existir em 
diagnósticos com foco no problema e nas síndromes. 
(   ) CERTO                 
(   ) ERRADO 
 
8. (TRT 8ª REGIÃO/CESPE/2016) As taxonomias de enfermagem são linguagens padronizadas e 
nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a assistência de enfermagem. Segundo 
a classificação taxonômica da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association International), o 
diagnóstico de enfermagem compõe-se: 
a) das intervenções de enfermagem independentes ou interdependentes do indivíduo, família e 
comunidade. 
b) das intervenções de enfermagem em todos os cenários e especialidades da prática. 
c) das intervenções de cuidados diretos e indiretos. 
d) da condição de saúde de um paciente, do cuidador e da família ou da comunidade. 
e) por título, definição, características definidoras e fatores relacionados. 
 
(DEPEN/CESPE/2013) O alcoolismo é uma doença progressiva, caracterizada pela ingestão repetida de 
bebidas alcoólicas. Os pacientes apresentam dificuldade de abstenção e controle, sendo geralmente 
hospitalizados por disfunções metabólicas, digestivas e gastrintestinais. A respeito desse assunto, julgue 
o item a seguir. 
 
9. A tomada de decisão para a escolha de um diagnóstico NANDA requer o levantamento de dados e 
informações do paciente, a correlação dos grupos de sinais com a sua definição, as características 
definidoras e os fatores relacionados. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(SEE-DF/CESPE/2017) Julgue os próximos itens, com relação à sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE). 
 
10. Situação hipotética: João, com sessenta anos de idade, apresenta o seguinte diagnóstico de 
enfermagem: mobilidade física prejudicada em decorrência da alteração na integridade de estruturas 
ósseas e dor evidenciada por alterações na marcha e desconforto.  
 
Assertiva: Nesse caso, o resultado esperado é que João apresente mobilidade física melhorada em uma 
semana. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
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(SEE - DF/CESPE/2017) Julgue o próximo item, com relação à sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE). 
 
11. A Resolução do COFEN nº 358/2009 estabelece a mesma definição para planejamento e 
implementação de enfermagem, uma vez que ambos os conceitos se referem à determinação dos 
resultados que se espera alcançar e à realização das ações determinadas. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
(SEE - DF/CESPE/2017) No que se refere à consulta de enfermagem, julgue os itens seguintes. 
 
12. O enfermeiro deve comunicar-se de forma eficaz com o adolescente, estabelecendo um diálogo 
respeitoso, que inclui medidas e orientações preventivas como elemento da consulta, a fim de esclarecer 
questões de saúde e situações vulneráveis e promover o empoderamento e o protagonismo do 
adolescente em decisões pertinentes aos cuidados com sua saúde. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
13. A consulta de enfermagem, uma atividade privativa do enfermeiro, tem como característica um forte 
componente educativo, voltado à orientação de cuidados relacionados à promoção da saúde. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
14. Considerando-se que a consulta de enfermagem tem como fundamento os princípios da equidade, da 
legitimidade, da universalidade e da integralidade das ações de saúde, é correto afirmar que, durante o 
atendimento ao adolescente, o enfermeiro deve estabelecer um espaço de encontro para que haja a 
expressão e compreensão de necessidades e a troca mútua. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(STJ/CESPE/2018) Julgue o item a seguir, referente à organização do processo de trabalho em saúde e 
enfermagem. 
 
15. O técnico de enfermagem, enquanto agente do processo de trabalho de enfermagem na assistência, 
pode promover, manter e recuperar a saúde dos pacientes a partir da sistematização da assistência e de 
procedimentos de enfermagem. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Julgue os itens que se seguem, acerca da sistematização da assistência de 
enfermagem. 
 
16. A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de 
enfermagem, que organiza o trabalho profissional. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
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17. Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o 
primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
18. A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados 
esperados das ações ou intervenções de enfermagem. 
(   ) Certo                
(   ) Errado 
 
19. O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a 
base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou das intervenções 
de enfermagem. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 
20. O registro formal de execução do processo de enfermagem será desnecessário quando o trabalho for 
realizado somente pelo enfermeiro responsável. 
(   ) Certo                 
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Acerca do processo de enfermagem, julgue o item que se segue. 
 
21. O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, incluindo serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, 
fábricas, entre outros. 
(   ) Certo                  
(   ) Errado 
 

Segurança do Paciente 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Em relação à segurança do paciente durante a 
administração de medicamentos pela equipe de enfermagem, julgue os itens a seguir. 
 
1. A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração 
de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional/HUB/CESPE/2018) Em relação à segurança do paciente durante a 
administração de medicamentos pela equipe de enfermagem, julgue os itens a seguir. 
 
2. A antecipação ou o adiamento do horário predefinido para a administração de medicamentos somente 
poderá ocorrer se houver o consentimento do enfermeiro e do prescritor. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
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3. É permitida a administração de medicamento por ordem verbal em qualquer situação, desde que se 
utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
(Residência Multiprofissional do HUB/CESPE/2019) No que se refere a protocolos básicos de segurança 
do paciente, julgue o item que se segue. 
 
4. Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de 
administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na 
prescrição médica. 
(     ) Certo  
(     ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A respeito da qualidade dos serviços de saúde e da segurança do paciente, julgue 
os itens subsequentes. 
 
5. Acerca da segurança do paciente, considerando-se o modelo conhecido como modelo do queijo suíço, 
o psicólogo James Reason pressupõe que é impossível eliminar falhas humanas e técnicas, mas que há 
mecanismos, como profissionais atualizados, uso de protocolos clínicos e de check list cirúrgico, entre 
outros, para se evitar o erro e mitigar os eventos adversos. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
6. O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, 
que representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade da prestação dos cuidados em 
saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos 
na sua segurança. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
7. Foram adotadas, no Brasil, as seis metas internacionais de segurança do paciente, acrescentando-se a 
essas a prevenção do risco de queda. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
8. Para garantir a qualidade da assistência, os serviços de saúde devem assegurar que o prontuário seja 
preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, 
com aposição de assinatura e de carimbo em caso de prontuário em meio físico. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 
9. A cultura de segurança do paciente deve integrar as instituições de saúde para o alcance da qualidade, 
com o envolvimento de todos os atores, priorizando-se a segurança acima de metas financeiras e 
operacionais. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 



 

www.romulopassos.com.br 67 

 MENTORIA CESPE-CEBRASPE | CADERNO DE QUESTÕES 

(Residência Multiprofissional do HUB/CESPE/2019) No que se refere a protocolos básicos de segurança 
do paciente, julgue os itens que se seguem. 
 
10. Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, basta o uso de um 
identificador em pulseira branca padronizada, que deve ser colocada no tornozelo ou no braço. 
(     ) Certo    
(     ) Errado 
 

Enfermagem Cirúrgica 
(EBSERH/CESPE/2018) Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue 
os itens que se seguem. 
 
1. Áreas semirrestritas correspondem àquelas que têm limites definidos para a circulação de pessoal e de 
equipamentos, e que são destinadas ao uso privativo do pessoal vestido com a indumentária cirúrgica 
completa, com rígido controle de trânsito e de assepsia. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) A propósito dos períodos pré, intra e pós-operatório, julgue os itens subsecutivos. 
 
2. O período intraoperatório começa quando o paciente é transferido para a sala de cirurgia e termina 
quando ele é internado na sala de recuperação pós-anestésica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
3. Na fase pós-operatória mediata, o ponto central inclui a manutenção da via aérea do paciente e a 
avaliação dos efeitos anestésicos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(TER - BA/CESPE/2017) Acerca da assistência de enfermagem a paciente cirúrgico, julgue os itens que se 
seguem. 
 
4. A aplicação de agentes antimicrobianos, em áreas da pele, antes do procedimento cirúrgico caracteriza 
o processo de desinfecção. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Com relação a classificação e tipos de cirurgia, julgue os itens subsecutivos. 
 
5. Cirurgias de urgência exigem intervenção imediata porque acarretam consequências que põem em 
risco a vida do paciente. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
6. Cirurgias eletivas são procedimentos planejados com antecedência para corrigir problemas não agudos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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(EBSERH/CESPE/2018) Em 1970, Aldrete e Kroulik propuseram um sistema numérico de avaliação pós-
anestésica, que permite uma coleta de dados com critério definido realizado pelo enfermeiro da sala de 
recuperação pós-anestésica. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 
 
7. Esse sistema apresenta como proposta a avaliação dos sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso 
central e muscular de pacientes submetidos à ação dos fármacos e a técnicas anestésicas, por intermédio 
de parâmetros clínicos de fácil verificação com frequência respiratória, pressão arterial, atividade 
muscular e saturação periférica de oxigênio mediante oximetria de pulso. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
8. O valor acima de 6 no índice Aldrete e Kroulik é critério para alta do paciente da sala de recuperação 
pós-anestésica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(EBSERH/CESPE/2018) Com referência à analgesia e à anestesia, julgue os próximos itens. 
 
9. As drogas usadas para analgesia causam efeitos secundários como depressão respiratória, sedação, 
náuseas e vômitos. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
10. Na aplicação da raquianestesia, punciona-se a dura-máter e injeta-se no líquido cefalorraquidiano 
(LCR) uma solução anestésica. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
 
(TRE - BA/CESPE/2017) Acerca da assistência de enfermagem a paciente cirúrgico, julgue os itens que se 
seguem. 
 
11. Os cuidados de enfermagem em pacientes que estão nas unidades de recuperação pós-anestésica 
incluem avaliar os efeitos da anestesia, o quadro de orientação, os sinais vitais e se não há evidências de 
hemorragias ou outras complicações. 
(   ) Certo   
(   ) Errado 
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GABARITOS 
Simulado de Enfermagem CESPE-CEBRASPE 2021 
1 - C 
2 - E 
3 - D 
4 - E 
5 - E 
6 - E 
7 - E 
8 - E 
9 - B 
10 - B 
11 - A 
12 - E 
13 - E 
14 - E 
15 - A 
16 - C 
17 - B 
18 - C 
19 - E 
20 - E 
21 - C 
22 - E 
23 - E 
24 - C 
25 - C 
26 - E 
27 - E 
28 - C 
29 - E 
30 - E 
31 - A 
32 - E 
33 - E 
34 - E 
35 - D 
36 - E 
37 - C 
38 - C 
39 - C 
40 - C 
41 - C 
42 - C 
43 - C 
44 - C 
45 - E 
46 - E 
47 - C 

48 - C 
49 - E 
50 - E 
51 - E 
52 - C 
53 - E 
54 - C 
55 - E 
56 - E 
57 - B 
58 - B 
59 - E 
60 - E 
61 - C 
62 - C 
63 - E 
64 - D 
65 - C 
66 - E 
67 - E 
68 - C 
69 - C 
70 - E 
71 - E 
72 - C 
73 - E 
74 - E 
75 - C 
76 - C 
77 - E 
78 - C 
79 - C 
80 - C 
81 - C 
82 - C 
83 - E 
84 - C 
85 - E 
86 - C 
87 - E 
88 - C 
89 - E 
90 - C 
91 - E 
92 - E 
93 - C 
94 - C 

95 - C 
96 - E 
97 - C 
98 - C 
99 - E 
100 - E 
101 - C 
102 - E 
103 - E 
104 - C 
105 - E 
106 - E 
107 - E 
108 - E 
109 - E 
110 - E 
111 - E 
112 - C 
113 - E 
114 - C 
115 - C 
116 - C 
117 - C 
118 - C 
119 - E 
120 - C 
121 - E 
122 - C 
123 - E 
124 - C 
125 - C 
126 - C 
127 - C 
128 - E 
129 - E 
130 - C 
131 - C 
132 - E 
133 - E 
134 - E 
135 - E 
136 - E 
137 - E  
138 - E 
139 - E 
140 - E 
141 - C 

142 - C 
143 - E 
144 - C 
145 - E 
146 - E 
147 - E 
148 - C 
149 - E 
150 - C 
151 - E 
152 - E 
153 - C 
154 - E 
155 - C 
156 - C 
157 - C 
158 - C 
159 - C 
160 - C 
161 - E 
162 - E 
163 - C 
164 - C 
165 - E 
166 - C 
167 - C 
168 - E 
169 - E 
170 - C 
171 - C 
172 - E 
173 - E 
174 - E 
175 - C 
176 - C 
177 - C 
178 - C 
179 - E 
180 - E 
181 - C 
182 - E 
183 - C 
184 - E 
185 - C 
186 - E 
187 - E 
188 - C 

189 - C 
190 - E 
191 - C 
192 - E 
193 - C 
194 - E 
195 - E 
196 - C 
197 - E 
198 - E 
199 - C 
200 - E 
201 - E 
202 - C 
203 - C 
204 - E 
205 - C 
206 - C 
207 - C 
208 - C 
209 - C 
210 - C 
211 - C 
212 - C 
213 - C 
214 - E 
215 - C 
216 - C 
217 - E 
218 - C 
219 - E 
220 - E 
221 - C 
222 - E 
223 - C 
224 - C 
225 - E 
226 - E 
227 - C 
228 - C 
229 - C 
230 - C 
231 - E 
232 - E 
233 - E 
234 - C 
235 - E
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Simulado de Enfermagem CESPE-CEBRASPE 2020 
Fundamentos de Enfermagem 
1 - C 
2 - C 
3 - C 
4 - C 
5 - C 

6 - E 
7 - C 
8 - D 
9 - E 
10 - E 

11 - C 
12 - C 
13 - E 
14 - E 
15 - C 

16 - E 
17 - E  
18 - E 
19 - C 
20 - E 

21 - E 

22 - E 

23 - E

 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 

1 - E 

2 - E 

3 - C 

4 - E 

5 - C 

6 - C 

7 - E 

8 - C 

9 - C 

10 - E  

11 - C 

12 - C 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - C 

17 - E 

18 - C

 

Biossegurança e Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

1 - C 

2 - A 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - C

 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) 

07 - C 08 - E 09 - E 10 - C 

 

Central de Material Esterilizado (CME) 

11 - E 

12 - C 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

16 - C

 

Urgência e Emergência - Parte 1

1 - E 

2 - E 

3 - E 

4 - E 

5 - C 

6 - C 

7 - C 

8 - E 

9 - C 

10 - C 

11 - C 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - C 

17 - C 

18 - E 

19 - C 

20 - E 

21 - C 

22 - C 

23 - E 

24 - E 

25 - C

 

Urgência e Emergência - Parte 2 

1 - E 

2 - E 

3 - C 

4 - E 

5 - E 

6 - E 

7 - B 

8 - E 

9 - C 

10 - E 

11 - C 

12 - E 

13 - E 

14 - C 

15 - C  

16 - E 

17 - E 

18 - E 

19 - E 

20 - C 

21 - C 

22 - C 

23 - C 

24 - C 

25 - E 

26 - E 

27 - E

 

Saúde da Criança 

1 - A 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - E 

7 - C 

8 - E 

9 - C 

10 - E 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - E
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Clínica Médica 

19 - C 

20 - E 

21 - E 

22 - E 

23 - C 

24 - E 

25 - C 

26 - E

 

Teorias de Enfermagem 

1 - C 2 - C 3 - E 4 - E 5 - E

 

Processo de Enfermagem e SAE 

1 - E 

2 - E 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - E 

7 - C 

8 - E 

9 - C 

10 - C 

11 - E 

12 - C 

13 - C 

14 - E 

15 - C 

16 - C 

17 - E 

18 - E 

19 - C 

20 - E 

21 - C

 

Segurança do Paciente 

1 - E 

2 - C 

3 - E 

4 - C 

5 - C 

6 - E 

7 - E 

8 - C 

9 - C 

10 - E

 

Enfermagem Cirúrgica 

1 - E 

2 - C 

3 - E 

4 - E 

5 - E 

6 - C 

7 - C 

8 - E 

9 - C 

10 - C 

11 - C
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