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TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

301 – Atenção Hospitalar - Enfermagem  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.3.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 
 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  .....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 
01 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo? 
 

a) Universalização do direito à saúde. 
►b) Descentralização com direção única para o sistema. 
c) Integralidade da atenção à saúde. 
d) Participação popular visando o controle social. 
e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

 
 

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens: 
 

1. Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos. 
2. Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 
3. Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
4. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 

 

O SUS é responsável pelas ações: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 3 e 4 apenas. 

 
 

03 - Sobre o financiamento da saúde no Brasil, é correto afirmar: 
 

►a) O gasto público com o SUS é menor do que a soma dos gastos privados com planos, seguros-saúde e desembolso direto. 
b) Na maioria dos países com sistemas nacionais universais de saúde, o gasto privado é maior do que o gasto público. 
c) Os dois modelos principais de financiamento de sistemas públicos de saúde são o bismarckiano, que recebe recursos de 

impostos gerais, e o beveridgeano, que utiliza os seguros-saúde como fonte. 
d) A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é a principal fonte de recursos para o SUS. 
e) Apenas o governo federal deve aplicar, por lei, um percentual mínimo no SUS. Não há a mesma exigência para estados e 

municípios. 
 

 
04 - Sobre o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo. 
 

1. O conselho de saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. Faz 
parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. 

2. O conselho de saúde deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas reuniões e infraestrutura que dê 
suporte ao seu funcionamento. 

3. O segmento dos usuários deve ser paritário com os demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes 
do conselho de saúde têm que ser usuários, 25% dever ser profissionais de saúde e os outros 25% devem ser de 
gestores e prestadores de serviço. 

4. O conselho de saúde somente ter caráter consultivo na organização dos serviços, das ações, programas e 
políticas de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

05 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) adotado no Brasil. Sobre a ESF, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) É responsável pelo cuidado programado das pessoas do seu território enquanto as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAS) atendem à demanda espontânea. 

b) É mais efetiva quando prioriza as atividades coletivas em detrimento das individuais. 
c) A atenção domiciliar é uma de suas atividades e deve ser realizada em função do planejamento da equipe e não de acordo 

com a demanda dos usuários. 
►d) Produz melhores indicadores de saúde quando comparada às unidades básicas tradicionais. 
e) É uma estratégia voltada para as populações de baixa renda e de maior vulnerabilidade social. 
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06 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais: 
 

a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia 
ocupacional. 

b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

►c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

 
 

07 - A Carta de Ottawa (1986) representa um amadurecimento do campo da promoção da saúde e agrega à noção de 
determinantes sociais da saúde o conceito político de: 

 

a) prevenção. 
b) hierarquização de serviços de saúde. 
c) universalidade. 
►d) empoderamento. 
e) estilo e hábitos de vida. 

 
08 - Com relação às políticas de saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Assistência médica mediante contribuição individual prévia, até 1988.
2. Detecção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da 

saúde individual e coletiva. 
3. Acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, a partir de 1988. 
4. Mudança do modelo assistencial na atenção básica, a partir dos anos 1990. 

(   ) Sistema Único de Saúde.
(   ) Vigilância da Saúde. 
(   ) INAMPS. 
(   ) Vigilância em Saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
09 - Sobre a Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar: 
 

a) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, e a redução de danos.  

b) Tem como objetivo de desenvolver uma atenção fragmentada que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

►c) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

d) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
profissional isolado, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

e) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades 
espontâneas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios, como ordem de chegada, 
e estabelecendo cotas para populações necessitadas. 

 
10 - Assinale a alternativa cujos itens são considerados atributos centrais da Atenção Primária à Saúde (APS). 
 

a) Acesso, coordenação do cuidado, vigilância em saúde. 
b) Abrangência do cuidado, orientação comunitária, atenção programática. 
►c) Longitudinalidade, acesso ou primeiro contato, abrangência do cuidado. 
d) Competência cultural, saúde da mulher, centralidade na família. 
e) Controle social, educação em saúde, prevenção e promoção. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil e seu diagnóstico é importante elemento para o controle e 

prevenção. Assinale a alternativa que corresponde à confirmação clínico-laboratorial de tuberculose pulmonar 
bacilífera. 

 

a) Uma cultura positiva. 
b) Uma baciloscopia direta positiva associada a imagem radiológica sugestiva. 
c) Uma baciloscopia direta positiva associada a uma cultura positiva. 
►d) Duas baciloscopias diretas positivas. 
e) Uma baciloscopia direta positiva. 

 
12 - Frente à transição epidemiológica no Brasil nas últimas décadas, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. Mudanças no perfil epidemiológico englobam aumento da morbimortalidade pelas doenças e agravos não 
transmissíveis e pelas causas externas. 

2. Observa-se mortalidade dominante em substituição à morbidade. 
3. Ocorrência de deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para grupos mais idosos. 
4. O prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional estão relacionados com a melhoria das 

condições econômicas e sociais. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
13 - O paciente cirúrgico pode agregar comorbidades e uso regular de medicamentos, cabendo ao cirurgião e anestesista 

a suspensão ou ajuste das doses no período pré-operatório, promovendo o processo de harmonização de 
medicamentos durante a hospitalização. Em relação aos efeitos dos fármacos durante a cirurgia, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Tratamentos à base de gengibre, ginkobiloba e ginseng podem aumentar a suscetibilidade a hemorragias. 
2. O uso prolongado de corticosteroides causa a atrofia adrenal e pode reduzir a capacidade do organismo de resistir 

a estresses. 
3. O uso continuado de aspirina pode aumentar o risco de hemorragia. 
4. Anti-inflamatórios inibem a agregação plaquetária e prolongam o tempo de sangramento. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
14 - O rastreamento, detecção e diagnóstico precoces de doenças é tema relevante na prática da atenção à saúde no Brasil. 

Considerando a população infantil, é correto afirmar que as doenças para as quais há indicação de rastreamento são: 
 

a) fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. 
►b) anemia falciforme, perda auditiva e fenilcetonúria em recém-natos; hipotireoidismo congênito; detecção de ambliopia, 

estrabismo e acuidade visual em crianças menores de cinco anos. 
c) anemia falciforme em recém-natos; hipotireoidismo congênito; detecção de ambliopia, estrabismo, acuidade visual e 

diabetes tipo 1 em crianças menores de cinco anos. 
d) fenilcetonúria e anemia falciforme em recém-natos; diabetes tipo 1. 
e) hipotireoidismo congênito, estrabismo e diabetes tipo 1. 

 
15 - No atendimento a pessoa em parada cardiorrespiratória, o número e profundidade das compressões torácicas 

constituem fatores determinantes à sobrevivência. Qual é a recomendação quanto à frequência das compressões e 
sua profundidade em adultos? 

 

a) Frequência mínima de 80 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 1 centímetro. 
b) Frequência mínima de 90 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 3 centímetros. 
►c) Frequência mínima de 100 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 5 centímetros. 
d) Frequência mínima de 120 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 7 centímetros. 
e) Frequência mínima de 140 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 9 centímetros. 
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16 - Em 2013, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente e instituiu protocolos 
básicos, publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O protocolo para a prática de higienização 
de mãos em serviços de saúde preconiza que as elas devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários, 
de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais. Quanto ao número de momentos para a higienização das mãos 
preconizados pela ANVISA, assinale a alternativa correta. 

 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
►d) 5. 
e) 6. 

 
17 - Traumatismos superficiais são assim conceituados por lesar a pele e tecido celular subcutâneo, podendo atingir 

aponeuroses e músculos. O tratamento visa à cicatrização, devendo ser usada a cobertura de acordo com o estágio 
da ferida. A respeito da ação principal de cada cobertura, numere a coluna da direita com base na informação da coluna 
da esquerda.  

 

1. Hidrocoloides. 
2. Ácidos graxos essenciais. 
3. Alginato de cálcio. 
4. Sulfadiazina de prata. 

(   ) Absorção de exudato.
(   ) Quimiotaxia. 
(   ) Ação bactericida imediata e ação bacteriostática residual. 
(   ) Desbridamento autolítico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.  
 

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

 
18 - O concentrado de plaquetas pode ser obtido a partir de unidade individual de sangue total ou por aferese, coletadas 

de doador único, e sua indicação está associada, basicamente, à plaquetopenia. Considerando as restrições de seu 
uso, de acordo com o Ministério da Saúde, é correto afirmar que a administração de concentrado de plaquetas é 
indicada para pacientes com:  

  

a) Coagulopatia intravascular disseminada.  
b) Dengue hemorrágica.  
c) Sarcoma de Kaposi.  
d) Falência medular por anemia aplástica, independentemente do resultado da contagem de plaquetas.  
►e) Circulação extracorpórea por tempos superiores a 90-120 minutos, independentemente do resultado da contagem de 

plaquetas. 
 
19 - Assinale a alternativa correta em relação à escala Braden, utilizada pela enfermagem para a avaliação preditiva de 

risco. 
  

a) A escala prediz o risco de queda do paciente. 
►b) Percepção sensorial, umidade, nutrição mobilidade e atividade física são parâmetros de avaliação.  
c) Esta escala é recomendada, exclusivamente, para pacientes adultos.  
d) A escala de Braden resultou da adaptação da escala de Norton. 
e) A pontuação máxima é de 25 escores.  

 
20 - O escore de Apgar é utilizado na avaliação do recém-nascido. Em relação a esse indicador, identifique as seguintes 

afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Avalia seis sinais clínicos do recém-nascido. 
(   ) Deve ser aplicado no primeiro e quinto minutos de vida após o nascimento. 
(   ) Para cada sinal clínico, atribui-se uma pontuação de zero a dois.    
(   ) Norteia a necessidade de reanimação de criança asfixiada.   

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

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

 
 
  



7/11 
 

21 - As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos, possuem distribuição universal e são 
observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico. Considerando os vírus mais relevantes, sua forma 
de transmissão e medidas de prevenção, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

 

1. Vírus da Hepatite A.  
2. Vírus da Hepatite B.  
3. Vírus da Hepatite C.  

(   ) A transmissão está relacionada às condições de saneamento básico.
(   ) O risco é maior para a transmissão vertical. 
(   ) Não há forma crônica de hepatite causada por este vírus. 
(   ) A transmissão não é prevenível pela vacina. 
(   ) Há maior chance de transmissão vertical quando coinfecção com o vírus da 

imunodeficiência adquirida.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.  
 

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

 
22 - O sarampo é uma doença infecciosa e prevenível por meio da vacinação. Em relação a esta patologia, considere as 

afirmativas a seguir:  
 

1. O período de incubação varia de 10 a 20 dias.  
2. Durante o período catarral ocorre a transmissão da doença.    
3. Manchas de Koplik precedem as erupções cutâneas. 
4. O agente causador é vírus.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
23 - O Conselho Federal de Enfermagem delibera sobre a residência de enfermagem por meio da seguinte resolução e ano: 
 

a) 388/2011. 
b) 196/2004. 
►c) 259/2001. 
d) 34/2007. 
e) 466/1999. 

 
24 - A canulação arterial é indicada para monitorar pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas e aquelas com risco 

de grandes alterações da pressão arterial sistêmica, quando da necessidade de rigoroso controle da pressão e gases 
arteriais. A verificação do fluxo sanguíneo é importante para prevenção de processo isquêmico da mão. Para verificar 
se a artéria ulnar promove irrigação satisfatória da mão utiliza-se o teste: 

 

a) Babinski. 
b) Coombs. 
c) Dob-Hoff. 
d) Beer-Lambert. 
►e) Allen. 

 
25 - A intensidade de ações preventivas de doenças cardiovasculares deve ser determinada pelo risco cardiovascular 

estimado para cada paciente, o qual pode ser classificado em baixo, médio e alto risco. Indicadores de risco 
indeterminado por meio do exame clínico em mulheres com idade ≥55 anos e homens com idade ≥45 anos exigem 
investigação por meio de exames laboratoriais. É correto afirmar que são exames complementares mínimos 
necessários frente ao exposto: 

 

a) Hemograma e glicemia de jejum.  
b) Glicemia de jejum e creatinina.  
c) Teste de tolerância à glicose e hemograma. 
►d) Colesterol total e glicemia de jejum. 
e) HDL e hemograma. 

 
26 - A Aids é uma doença pandêmica grave e a redução da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

é uma das prioridades do Programa Nacional de DST e Aids. Considerando essa prioridade, assinale a alternativa que 
corresponde a fator de risco associado à transmissão vertical do HIV. 

 

a) Relações sexuais desprotegidas. 
b) Compartilhamento e reutilização de seringas e agulhas. 
c) Acidente ocupacional com instrumento perfurocortante. 
►d) Gestação em mulheres HIV positivo. 
e) Múltiplos parceiros sexuais. 
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27 - A relação entre a força de trabalho e a complexidade do cuidado implica qualidade da assistência prestada. Nesse 
tema, é correto afirmar que o Nursing Activities Score (NAS) é um instrumento de medida de carga de trabalho de 
enfermagem na assistência a pacientes hospitalizados em unidades de: 

 

a) quimioterapia. 
►b) terapia intensiva. 
c) neonatologia. 
d) cardiologia. 
e) pediatria. 

 
28 - A meta geral do tratamento de acidente vascular encefálico/acidente vascular cerebral é: 
 

►a) minimizar a lesão cerebral aguda. 
b) reconhecer o acidente vascular. 
c) transportar a vítima para hospital de referência. 
d) controlar a pressão arterial. 
e) iniciar a administração do ativador do plasminogênio tecidual recombinante. 

 
29 - A senhora L.B.M. realizou o exame de Papanicolau e no laudo consta lesão intraepitelial de alto grau e carcinoma in 

situ. Do ponto de vista histopatológico, essa neoplasia intraepitelial cervical (NIC) é classificada como: 
 

a) NIC I. 
b) NIC II. 
►c) NIC III. 
d) NIC IV. 
e) NIC V. 

 
30 - Ao atender um operário com história de trabalho durante 15 anos em empresa que usava o amianto como matéria-

prima, a enfermeira deve estar atenta ao risco do paciente para: 
 

a) dislipidemia. 
b) hipertensão arterial sistêmica. 
c) ambliopia. 
►d) câncer de pulmão. 
e) diabetes. 

 
31 - A administração de vitamina K por via intramuscular no bebê logo após o parto tem por objetivo prevenir: 
 

a) doença gonocócica. 
b) hepatite C. 
c) tétano neonatal. 
d) defeitos da hemoglobina. 
►e) doença hemorrágica do recém-nascido. 

 
32 - A dor é uma experiência individual, subjetiva e desagradável, sendo necessária sua avaliação, intervenção e 

monitoração. Fisiologicamente, a dor nociceptiva (normal) compreende cinco etapas ou processos. A inibição da dor 
corresponde ao quarto processo, também denominado: 

 

a) percepção. 
►b) modulação. 
c) transdução. 
d) transmissão. 
e) sinapse. 

 
33 - A respeito dos preceitos éticos e legais da profissão, é vetado aos profissionais da equipe de enfermagem: 
 

a) preparar e administrar medicamentos prescritos verbalmente. 
►b) prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. 
c) comunicar ao paciente qual o medicamento que está sendo administrado. 
d) notificar eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. 
e) discutir a prevenção das interações medicamentosas com a equipe multiprofissional. 

 
34 - Quadro clínico, caracterizado por convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher, que ocorre, 

especificamente, durante a gravidez, parto ou puerpério imediato, com qualquer quadro hipertensivo, não causado por 
doença convulsiva, corresponde a: 

 

a) epilepsia. 
b) crise tireotóxica. 
►c) eclampsia. 
d) síndrome de Hellp. 
e) psicose puerperal. 
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35 - O exame físico é parte fundamental do cuidado de enfermagem pediátrico, com vistas à prevenção e detecção precoce 
de distúrbios de saúde. A hiperextensão da cabeça, com dor à flexão, é um sinal de alerta indicativo de: 

 

a) lesão ao músculo esternomastóideo. 
►b) irritação meníngea. 
c) ambliopia. 
d) hipocalcemia. 
e) síndrome de Cushing. 

 
36 - A respeito de situações testemunhadas ou suspeitas de aspiração de corpo estranho por crianças, considere as 

seguintes condições: 
 

1. A criança é incapaz de emitir som. 
2. A tosse é ineficaz. 
3. Há dificuldade respiratória progressiva. 
4. Os sons respiratórios apresentam estridor. 

 

A tentativa de desobstrução das vias aéreas é recomendada nas condições: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
37 - A vacinação está associada à prevenção primária, faz parte das políticas públicas no Brasil e deve ser considerada 

nas ações de prevenção secundária em pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A 
respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Para se vacinarem, pacientes em uso de antiagregantes plaquetários (ácido acetilsalicílico, por exemplo) não 
necessitam suspender essa medicação ou mudar a via de administração da vacina. 

2. As principais vacinas destinadas a cardiopatas são aquelas contra infecções respiratórias. 
3. Pacientes em uso de doses elevadas de imunossupressores deverão ter a vacinação adiada. 
4. A vacina pneumocócica não reduz a mortalidade de portadores de DCNT. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - A obesidade é um problema de saúde pública no mundo e crescente no Brasil. Esse agravo está associado com 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus, entre outras enfermidades. Com relação ao assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A obesidade é definida quando o índice de massa corpórea for maior ou igual a 30 kg/m2 em adultos. 
(   ) Adultos com índice de massa corpórea maior ou igual a 35 kg/m2 são considerados na condição de obesidade 

grau III. 
(   ) Adultos com índice de massa corpórea maior a 30 kg/m2 com comorbidades e que não responderam a outras 

modalidades de tratamento podem ser candidatos à cirurgia para a redução de peso. 
(   ) Índice de massa corpórea maior que 40 kg/m2 é condição para avaliação de cirurgia para a redução de peso. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

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

 
39 - O enfermeiro, ao realizar pesquisas com seres humanos, deve observar as normas nacionais, incluindo a aplicação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da pesquisa. Esse termo visa atender ao princípio 
ético da: 

 

a) não maleficência. 
b) justiça. 
c) equidade. 
►d) autonomia. 
e) beneficência. 
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40 - De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que dispõe sobre o exercício da enfermagem no Brasil, incumbe privativamente 
ao enfermeiro: 

 

a) elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 
b) execução de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 

daqueles prioritários e de alto risco. 
►c) execução de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
d) elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a 

assistência de enfermagem. 
e) desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras com vistas a atender às necessidades de saúde da população. 

 
41 - Presbiopia, nictúria e tempo de reação lentificado são condições fisiológicas que reduzem a segurança, quando da 

hospitalização, do seguinte grupo de pessoas: 
 

a) dependentes químicos em abstinência. 
b) gestantes. 
c) pacientes em pós-operatório imediato. 
►d) idosos. 
e) pacientes vítimas de acidente vascular encefálico. 

 
42 - Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e sofrem variações que devem ser conhecidas pelo enfermeiro 

para a adequada avaliação. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) A temperatura corporal pode sofrer alterações de acordo com o ritmo circadiano. 
(   ) Níveis reduzidos de hemoglobina aumentam a frequência respiratória. 
(   ) A posição supina reduz a frequência do pulso. 
(   ) A pressão arterial volta aos níveis basais entre 15 a 30 minutos após a pessoa parar de fumar. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

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

 
43 - O erro de medicação pode determinar uso inapropriado do fármaco e causar danos ao indivíduo. Várias são as 

estratégias para promover o uso seguro de medicamentos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O direito de recusar-se a executar prescrição em caso de identificação de erro de registro ou ilegibilidade está 
amparado legalmente no Brasil. 

2. Em situações de emergência, é facultada a prescrição verbal. 
3. A expressão “uso contínuo”, sem prazo para reavaliação, pode ser utilizada, exclusivamente, para prescrições 

ambulatoriais. 
4. O uso da expressão “se necessário” na prescrição deve ter, minimamente, as seguintes informações adicionais: 

dose, posologia e dose máxima diária. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
44 - A saturação de oxigênio no sangue pode ser medida indiretamente por meio de oxímetro de pulso, e sua leitura pode 

ser afetada por diversos fatores. Para alguns fatores não existem evidências científicas que os comprovem como 
intervenientes, permanecendo como mitos. Assinale a alternativa que apresenta um desses mitos. 

 

a) Movimentação do paciente. 
b) Fontes externas de luz. 
►c) Hipertensão arterial. 
d) Corantes intravasculares. 
e) Icterícia. 

 
45 - Ao admitir um paciente com história de dor e uso de opioides há dois dias, o enfermeiro deve estar atento aos possíveis 

efeitos colaterais do tratamento farmacológico. Assinale a alternativa que identifica um desses efeitos. 
 

►a) Constipação. 
b) Dependência física. 
c) Taquicardia. 
d) Incontinência urinária. 
e) Parestesia em extremidades. 
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46 - Ao admitir um paciente para cirurgia eletiva, o enfermeiro verifica a ausência do termo de consentimento cirúrgico. O 
procedimento adequado a ser adotado nesse caso é: 

 

a) encaminhar o paciente de volta à unidade de internação. 
b) solicitar ao enfermeiro supervisor para providenciar o termo. 
c) encaminhar o paciente para a sala cirúrgica e registrar a ocorrência. 
d) solicitar que o paciente assine o termo. 
►e) solicitar ao cirurgião para providenciar o termo. 

 
47 - Pacientes adultos ou pediátricos com estado crítico de saúde demandam seguro acesso venoso central para a 

administração de medicamentos, hemotransfusão, nutrição parenteral e reposição eletrolítica, entre outros 
procedimentos. O tipo de cateter que apresenta maior relação custo-benefício e menores riscos, dispensa a utilização 
de sala cirúrgica e exige apenas raios X simples para a confirmação de sua localização após ser inserido é o cateter: 

 

►a) venoso central de inserção periférica de longa permanência. 
b) venoso central totalmente implantado de longa permanência. 
c) venoso central semi-implantado de longa permanência. 
d) de Swan-Ganz. 
e) de Hickman. 

 
48 - Visando a segurança ambiental e do trabalhador de saúde, cuidados especiais devem ser adotados com 

quimioterápicos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os resíduos de quimioterapia devem ser encaminhados para o processo de incineração. 
(   ) Equipos, algodão, gaze e frascos vazios ou com resíduos de quimioterápicos devem ser desprezados em um 

recipiente rígido e impermeável, identificado corretamente com a simbologia padronizada que identifica o resíduo 
tóxico. 

(   ) Em situações de acidentes pessoais com quimioterápico, o vestuário deve ser removido imediatamente quando 
houver contaminação; as áreas de pele atingidas devem ser lavadas com agua e sabão neutro e as mucosas 
irrigadas com água ou solução isotônica. 

(   ) Nas áreas de preparação, armazenamento e administração e para o transporte, deve ser mantido um “kit” de 
derramamento identificado e disponível, contendo, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, 
compressas, proteção respiratória e ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e 
descrição do procedimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

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

 
49 - A hemorragia pode representar complicação gestacional, sendo mais frequentemente relacionada a descolamento 

prematuro de placenta e a placenta prévia, que correspondem a até 50% dos diagnósticos. É importante conhecer os 
fatores relacionados para traçar o plano de acompanhamento de enfermagem à gestante. Para placenta prévia, o 
principal fator de risco é: 

 

►a) cesariana prévia. 
b) uso de drogas. 
c) idade materna avançada. 
d) trauma abdominal. 
e) rotura prematura de membranas ovulares. 

 
50 - Considera-se que todos os pacientes atendidos em serviços de saúde têm risco para quedas. O Ministério da Saúde 

recomenda a avaliação do risco à admissão e diariamente para todos os pacientes. Ao avaliar um paciente recém-
admitido no serviço de emergência, a enfermeira o classifica como de baixo risco para queda e orienta medidas 
preventivas. São condições para essa classificação, paciente: 

 

a) acomodado em maca e sem fator de risco específico para quedas. 
►b) acamado, restrito ao leito, totalmente dependente da ajuda de terceiros. 
c) independente e com fator de risco para queda. 
d) acomodado e se locomovendo em cadeira de rodas. 
e) realizando as atividades e se locomovendo sem auxílio de terceiros, com história prévia de queda. 

 


