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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES GERAIS
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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se
contém 50 (cinquenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de três horas e trinta minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas duas horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação e curso escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de
Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla marcação, marcação
rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas de
questões objetivas.
10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
11. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas de questões
objetivas e assine a Lista de Presença.
8.

13. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos,
após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
14. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

Número do documento de identificação:

Assinatura do(a) candidato(a):

Ex.: RG, CNH, CTPS etc.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
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Você confia no resultado!
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QUESTÃO 04 Assinale a afirmativa falsa sobre os direitos dos

CONHECIMENTOS GERAIS

usuários de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 01 Com relação à equipe multidisciplinar, assinale
a afirmativa falsa.
A) O principal aspecto positivo da atuação em equipe
interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias
especialidades que denotam conhecimentos e qualificações
distintas.
B) A integração da equipe de saúde é imprescindível para que
o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude do ser
humano, transcendendo a noção de conceito de saúde.
C) O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma
modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação
recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e
interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.
D) Por meio da comunicação, ou seja, pela articulação
simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações
multiprofissionais e a cooperação.
E)

A) Ser atendido, com atenção e respeito, de forma
personalizada e com continuidade, em local e ambiente
dignos, limpos, seguros e adequados para o atendimento.
B) Ter acesso ao atendimento ambulatorial em prazo razoável
para não prejudicar a sua saúde.
C) O usuário não será identificado e tratado pelo nome para
evitar que o sigilo de sua doença seja quebrado. Todo
usuário deve ser tratado de modo respeitoso.
D) Receber informações claras, objetivas, completas e
compreensíveis sobre o seu estado de saúde, hipóteses
diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos
ou procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e
riscos, urgência, duração e alternativas de solução. Devem
ser detalhados os possíveis efeitos colaterais de
medicamentos, exames e tratamentos que será submetido.
Suas dúvidas devem ser prontamente esclarecidas.
E)

A utilização do conceito de autonomia técnica na análise do
trabalho em saúde não procede, à medida que é possível
desenhar um projeto assistencial que seja definitivo e único
antes de sua implementação.

QUESTÃO 02 Assinale a afirmativa falsa.
A) A finalidade dos estudos descritivos é observar, descrever e
documentar aspectos da situação.

QUESTÃO 05 As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que integram
o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios, exceto:

B) A validade externa refere-se à generalização dos achados
da pesquisa a outros ambientes e amostras.
C) A validade interna refere-se à medida em que é possível
fazer-se uma inferência de que a variável independente
esteja realmente influenciando a variável dependente.
D) A principal função da randomização é garantir grupos
comparáveis, isto é, equalizar os grupos em relação às
variáveis alheias.
E)

O controle da pesquisa preocupa-se com a eliminação das
possíveis influências alheias sobre a variável independente,
para que o verdadeiro relacionamento entre as variáveis
dependente e independente possa ser entendido.

QUESTÃO 03 Assinale a afirmativa falsa.

A) universalidade de acesso aos serviços de saúde;
integralidade de assistência; igualdade da assistência à
saúde.
B) participação
da
político-administrativa.

D) As entrevistas fornecem um índice de resposta mais alto,
são adequadas para uma maior variedade de pessoas e
fornecem dados mais ricos do que os questionários.
E)

Os autorrelatos estruturados geralmente empregam um
instrumento formal – questionário ou roteiro de entrevista –
que pode conter uma combinação de questões abertas e
fechadas.

descentralização

D) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de
assistência.

A) Os métodos de coleta de dados variam em três dimensões:
espacial, instrumental, histórica.

C) Os questionários têm menor custo do que as entrevistas,
oferecem a possibilidade de anonimato e não correm o risco
de parcialidade do entrevistador.

comunidade;

C) formulação e execução da política de sangue e seus
derivados.

E)

B) Os dados de autorrelatos são coletados por meio de uma
entrevista oral ou um questionário escrito.

Ter acesso a informações claras e completas sobre os
serviços de saúde existentes no seu município. Os dados
devem
incluir endereços, telefones, horários de
funcionamento, mecanismos de marcação de consultas,
exames, cirurgias, profissionais, especialidades médicas,
equipamentos e ações disponíveis, bem como as limitações
de cada serviço.

direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.

QUESTÃO 06 O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
A) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
B) Conferência de Saúde, Conselhos de Saúde e Conselhos de
Secretários Municipais de Saúde.
C) Conselhos de Secretários
Intergestores Bipartite.

de

Saúde

e

Comissão

D) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores
Tripartite.
E)

Conselhos de Saúde nas três esferas de governo (federal,
estadual e municipal).
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QUESTÃO 07 Dados os itens sobre a competência da direção

QUESTÃO 10 São diretrizes gerais para a implementação da

municipal do Sistema Único de Saúde (SUS),

Política Nacional de Humanização (PNH) nos diferentes
níveis de atenção:

I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de
saúde.
II. Executar serviços: de vigilância epidemiológica; de vigilância
sanitária; alimentação e nutrição; de saneamento básico; e
de saúde do trabalhador.
III. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema
Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados
de assistência à saúde.
IV. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do
Sistema Único de Saúde- SUS.

I. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda
multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas que
impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
II. Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os
profissionais e a população, entre os profissionais e a
administração, promovendo a gestão participativa.
III. Sensibilizar as equipes de saúde em relação ao problema da
violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e quanto à
questão dos preconceitos (sexual, racial, religioso e outros)
na hora da recepção e dos encaminhamentos.
IV. Viabilizar a participação dos trabalhadores nas unidades de
saúde por meio de colegiados gestores.

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.

V. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de
intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e
as necessidades do sujeito.

B) I, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.

Estão corretas apenas

E)

A) I e III.

I e II, apenas.

QUESTÃO 08 O

SUS enfrenta dificuldades
à sua
implementação, especialmente em relação aos seus
profissionais de saúde. Que opção não contém elemento(s)
dificultador(es) da implementação do SUS?

A) Persistência de distorções no modelo de
(medicalização, uso inadequado de tecnologia).

D) Heterogeneidade entre os diversos estados e municípios na
constituição de equipes técnicas nas Secretarias de Saúde.
Dificuldades de estados e municípios na contratação de
profissionais de saúde, com pressões para redução de
gastos com pessoal.

QUESTÃO 09 Toda pessoa tem direito ao tratamento
adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de
saúde e, para isso, deve ser assegurado
de

D) III, IV e V.
E)

saúde,

B) a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier,
de acordo com as exigências mínimas constantes na
legislação, e a informação, pela operadora, sobre a
cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo.
C) atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe
multiprofissional capacitada e em condições adequadas de
atendimento; informações sobre o seu estado de saúde, de
maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível.

princípios norteadores da Política de Humanização:
A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as
práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando
processos
integradores
e
promotores
de
compromissos/responsabilização.
B) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que
cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se
responsabilizarão por sua referência territorial.
C) Promoção de ações que assegurem a participação dos
trabalhadores nos processos de discussão e decisão,
reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso
com o processo de produção de saúde e seu crescimento
profissional.
D) Consolidar e expandir a rede virtual de humanização,
facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas
e multiplicando práticas comprometidas com a Política
Nacional de Humanização (PNH).
E)

contribuir para o bem-estar de todos nos serviços de saúde,
evitando ruídos, uso de fumo e derivados do tabaco e
bebidas alcoólicas, colaborando com a segurança e a
limpeza do ambiente.

Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o
sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas
terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores
e usuários no processo de produção de saúde.

QUESTÃO 12 A faixa de idade considerada no indicador TAXA

D) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações
pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à
saúde pública.
E)

II, III e IV.

QUESTÃO 11 Identifique, nas opções abaixo, um dos

C) Distorções na formação dos profissionais de saúde.

A) o atendimento agendado nos serviços
preferencialmente com hora marcada.

C) I, II e V.

atenção

B) Aumento da precarização das relações de trabalho na
saúde.

E)

B) I, III, IV e V.

DE MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) para o
monitoramento destes agravos
A) é inferior a 70 anos.
B) é inferior a 60 anos.
C) está entre 30 a 40 anos.
D) está entre 20 a 30 anos.
E)

é inferior a 20 anos.
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QUESTÃO 13 Qual o indicador do programa de qualificação

QUESTÃO 17 Dados os itens sobre indicadores pactuados no

das ações de vigilância em saúde?

Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter
universal,

A) Número de testes de hepatite C realizados.
B) Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata encerradas em até 60 dias após notificação.

I. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera
pública, com vínculos.

C) Proporção de semanas com lotes do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN) enviados.

II. Proporção de exames anti–HIV realizados entre os casos
novos de tuberculose.

D) Número de vacinas realizadas na campanha anual de
imunização contra a gripe em idosos.

III. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera.

E)

Número de exames para avaliação de anemia em gestantes

IV. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.
verifica-se que está(ão) correto(s)

QUESTÃO 14 Assinale a diretriz específica no nível de
atenção hospitalar nível A, segundo a Política Nacional de
Humanização (PNH):

B) I, II, III e IV.
C) II, III e IV, apenas.

A) Incentivar práticas promocionais de saúde.
B) Garantir agenda extraordinária em função da análise de
risco e das necessidades do usuário.
C) Garantia de visita aberta por meio da presença do
acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica
de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das
necessidades do acompanhante.
D) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de
risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis
de assistência.
E)

A) I, II e III, apenas.

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para
usuários e sua rede social, considerando as políticas
intersetoriais e as necessidades de saúde.

QUESTÃO 15 Qual o objetivo da Relação Nacional das Ações
e Serviços de Saúde (RENASES)?
A) Regular as ações de serviços estratégicos do SUS como a
vigilância em saúde.
B) Regular em nível nacional exames de auxílio ao diagnóstico
e a terapia, realizados no âmbito do SUS.

D) I, apenas.
E)

QUESTÃO 18 Dados os itens sobre indicadores pactuados no
Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter
específico,
I. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.
II. Proporção de cães vacinados nas campanhas de vacinação
antirrábica canina.
III. Número absoluto de óbitos por dengue.
IV. Número de testes sorológicos antihepatite C realizados.
verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, apenas.
E)

Saúde estabelecidos pela Portaria nº 1.378 de 09/07/2013,
I. A vigilância da situação de saúde da população, com a
produção de análises que subsidiem o planejamento,
estabelecimento
de
prioridades
e
estratégias,
monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.

D) Especificar e tornar públicas as ações e serviços oferecidos
pelo SUS para atendimento à integralidade da assistência a
saúde.
Redistribuir em nível nacional serviços de saúde da
vigilancia epidemiológica e sanitária.

II, apenas.

QUESTÃO 19 Dados os itens sobre ações de Vigilância em

C) Redistribuir em nível nacional serviços e procedimentos do
SUS que tenham sido subnotificados.

E)

II e IV, apenas.

II. A detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para
a resposta às emergências de saúde pública.
III. A vigilância da saúde do homem.

QUESTÃO 16 Dados os itens,

IV. A vigilância da saúde do trabalhador.

I. Programa Peso Saudável.
II. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ).

verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III, apenas.

III. e-SUS.

B) I, II, III e IV.

IV. Vitamina A Mais.

C) I, III e IV, apenas.

V. Telessaude.

D) I, apenas.

é(são) constituinte(s) do Sistema de Informação da Atenção
Básica do SUS
A) I, II, III, IV e V.
B) II, III e V, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
E)

V, apenas.

E)

I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 20 É de notificação compulsória a ocorrência de
A) acidente vascular encefálico.
B) eventos adversos pós-vacinação.
C) cânceres.
D) parvovirose.
E)

doença de Wilson.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 Assinale a alternativa correta:
A) O controle biológico deve ser colocado dentro dos pacotes
que entrarão na carga para que o enfermeiro possa fazer o
controle, pacote por pacote, antes da liberação dos materiais
para uso.

QUESTÃO 25 O texto,
Produto atóxico, de ação instantânea, solúvel em água, de
alta penetração, atóxico, não corrosivo, forma pouca espuma, é
removido com enxague simples, compatível com a maioria dos
artigos e biodegradável.
refere-se ao
A) produto enzimático.
B) detergente catiônico.

B) O enfermeiro deve sempre usar quatro controles biológicos,
colocando um em cada ponta do autoclave, por carga.

C) detergente aniônico.

C) O controle biológico não precisa ser usado na mesma carga
em que se está usando os controles químicos. Assim, o
enfermeiro pode optar por usar o controle químico ou o
biológico numa mesma carga de materiais.

E)

D) O enfermeiro deve colocar três controles biológicos na
carga. Um no pacote que está mais próximo da porta da
autoclave, um no meio do equipamento (entre os pacotes) e
um terceiro no pacote mais próximo da parede da máquina.
E)

O enfermeiro deve colocar quatro controles biológicos na
carga. Um no pacote que está mais próximo da porta da
autoclave, um no meio do equipamento (entre os pacotes),
um terceiro no pacote mais próximo da parede da máquina e
um quarto sobre o dreno.

QUESTÃO 22 Assinale a alternativa incorreta.

detergente anfotérico

QUESTÃO 26 Quais as fases da anestesia geral?
A) Indução, manutenção e emergência.
B) Indução e manutenção.
C) Indução e emergência.
D) Preparo, posicionamento, indução e emergência.
E)

Preparo, indução e emergência.

QUESTÃO 27 A hipertermia maligna é uma das complicações,
ainda que rara, oriunda do uso de alguns medicamentos
utilizados no ato anestésico. Assinale a alternativa que não
contem sinais ou sintomas dessa enfermidade.
A) Taquicardia, pressão arterial elevada.

A) A formação dos radicais livres e moléculas ativadas, na
esterilização por plasma peróxido de hidrogênio, somente é
possível na presença de onda eletromagnética e vácuo.
B) A esterilização por plasma peróxido de hidrogênio utiliza
energia térmica para proporcionar o meio adequado para
garantir esterilização.
C) No processo de esterilização por plasma peróxido de
hidrogênio o produto final é H2O e O2.
D) A esterilização por óxido de etileno e formaldeído necessita
do processo de aeração.
E)

D) detergente não-iônico.

A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio produz
o estado de plasma por meio de onda eletromagnética.

B) Pressão arterial instável e arritmias cardíacas.
C) Acidose metabólica e respiratória.
D) Pressão arterial nula e enfisema pulmonar.
E)

Mioglobinúria e hipercalemia.

QUESTÃO 28 Não está entre os diagnósticos de enfermagem
relacionados ao cuidado
posicionamento cirúrgico:

ao

paciente

durante

o

A) o posicionamento perioperatório.
B) o risco de quedas.
C) o risco de cirurgia em sitio errado.
D) a troca gasosa prejudicada.

QUESTÃO 23 Em relação à placa eletrocirúrgica, assinale a
alternativa incorreta.
A) Deve sempre ser colocada em local rico em músculo.

E)

QUESTÃO 29 Em relação ao acesso venoso, assinale a opção
incorreta.

B) Deve ser colocada no local mais próximo da incisão.
C) Deve ser usada quando se utilizar qualquer tipo de bisturi
elétrico.
D) Não deve ser colocada em locais em que tenham
cicatrizações.
E)

o posicionamento da placa eletrocirúrgica.

Não deve ser colocada em proeminências ósseas.

QUESTÃO 24 Os analgésicos são muito utilizados no
processo anestésico do paciente. Qual analgésico não é
opioide?

A) A obtenção de uma via de acesso venoso em âmbito
hospitalar é condição essencial para o estabelecimento da
terapêutica .
B) A punção venosa periférica é obtida através da inserção
percutânea de agulha, ou cateter sobre agulha, até o interior
de uma veia periférica.
C) A punção venosa central envolve a punção percutânea por
agulha, seguida da introdução de cateter flexível em veia
calibrosa central.

C) Fentanil.

D) São critérios para escolha do local e do cateter intravenoso:
tamanho do cateter, local de punção, características da
infusão, velocidade da infusão, duração da terapia e
condições clínicas do paciente.

D) Sufentanil.

E)

A) Sulfato de morfina.
B) Ramifentanil.

E)

Propofol.

Em situações críticas de emergência, como na
ressuscitação cardiopulmonar, indica-se a inserção de um
cateter central.
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QUESTÃO 30 Assinale a opção incorreta em relação aos

QUESTÃO 33 Dados os itens sobre sonda gástrica,

cateteres urinários.

I. Um dos testes que pode ser realizado para a confirmação da
localização da sonda gástrica é o teste do conteúdo gástrico,
em que é conectada uma seringa de 20 mL na extremidade
interna da sonda e em seguida aspirado.

A) A drenagem urinária via cateter é um dos procedimentos
invasivos mais utilizados no ambiente hospitalar.
B) O cateterismo urinário é necessário sempre que a micção
espontânea está comprometida.
C) O cateterismo vesical via uretral é a introdução de um
cateter na uretra até a bexiga, utilizando-se técnica
asséptica, uma vez que, com exceção da retra distal, o trato
urinário é considerado estéril.
D) A utilização do cateterismo urinário em situações de
emergência está relacionada com a necessidade de
mensuração exata do débito urinário, descompressão do
trato urinário ou irrigação de soluções na uretra.
E)

O enfermeiro é o profissional responsável pela introdução,
pela manutenção e pela retirada do cateter urinário via
uretral, seja ele de permanência ou de alívio.

QUESTÃO 31 Em relação a infusão de hemocomponentes,
assinale a opção incorreta.
A) É possível adicionar medicamentos na mesma via de
infusão.
B) É recomendado que se tenha dois acessos venosos
disponíveis e de grosso calibre.
C) A única solução permitida na mesma
hemocomponente é a solução salina.

via

de um

D) O profissional deve permanecer durante os primeiros 15
minutos de infusão ao lado do paciente.
E)

II. A fixação da sonda pode ser realizada amarrando um fio de
algodão na sonda próximo à narina e prendendo-o com fita
adesiva sobre o nariz, que deverá estar previamente
protegido também com uma fita adesiva.
III. São princípios de fixação do cateter nasogástrico: manter a
permeabilidade da sonda, manter o tubo centralizado na
narina e proporcionar conforto para o paciente.
IV. Quando a finalidade do uso da sonda for drenagem gástrica,
ao término do procedimento a sonda deverá ser conectada
por meio de uma extensão ao frasco coletor, que deverá ser
posicionado sempre no nível do estômago do paciente.
verifica-se que estão corretos apenas
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e IV.
E)

QUESTÃO 34 Que sequência deve ser observada na realização
de uma evolução de enfermagem?
A) Dados de identificação, dados objetivos, dados subjetivos e
dados complementares.
B) Dados
de
identificação,
dados
complementares e dados subjetivos.

Não deve ser infundido se o paciente estiver com febre.

QUESTÃO 32 Dados os itens,
I. A sistematização da Assistência de Enfermagem é atividade
privativa do enfermeiro segundo a Lei n.º 7.498/86.
II. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem
(CIPE) é uma classificação proposta pelo Conselho
Internacional dos Enfermeiros (CIE) que confere à prática de
enfermagem uma linguagem universal.
III. Deixar de administrar um medicamento em um horário
determinado ou administrá-lo erradamente, resultando em
lesão corporal ou morte do paciente, constituem,
respectivamente, casos de imperícia e negligência.
IV. O enfermeiro, na sua atuação profissional, pode recusar-se
a executar atividades que não sejam de sua competência
legal, tendo como base o código de ética de enfermagem,
capítulo II, que trata dos direitos dos profissionais de
enfermagem.
V. De acordo com a CIPE, foco é um processo intencional
aplicado a um cliente.

B) I, II e IV.
C) II, III e V.
D) III.
E)

I, III e IV.

objetivos,

dados

C) Dados de identificação, dados subjetivos, dados objetivos e
dados complementares.
D) Dados subjetivos, dados de identificação, dados objetivos e
resultados de exames.
E)

Dado objetivos, dados de identificação, dados subjetivos e
dados complementares.

QUESTÃO 35 De acordo com a Classificação Internacional para
a Prática de Enfermagem (CIPE), fenômeno de enfermagem é
A) o aspecto de saúde relevante para a prática de enfermagem.
B) o nome dado por um enfermeiro a uma decisão sobre um
fenômeno que é o foco da intervenção de enfermagem.
C) a medida ou o estado de um diagnóstico de enfermagem, em
um determinado período, após a intervenção de enfermagem.
D) o comportamento desempenhado pelos enfermeiros na
prática.
E)

verifica-se que está(ão) correto(s) apena(s)
A) I, II e V.

II, III e IV.

a ação realizada em resposta a um diagnóstico de
enfermagem com a finalidade de produzir um resultado de
enfermagem.

QUESTÃO 36 A sequência das técnicas de exame físico do
abdome é
A) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
B) inspeção, percussão, ausculta e palpação.
C) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
D) inspeção, ausculta, palpação e percussão.
E)

inspeção, percussão, palpação e ausculta.
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QUESTÃO 37 Os três indicadores que classificam o nível de

QUESTÃO 41 Dados os itens sobre a Sistematização da

consciência na Escala de Coma de Glasgow são

Assistência de Enfermagem (SAE),

A) reatividade a dor, estímulos táteis e estado emocional.

I. O Processo de Enfermagem consiste em um conjunto de
ações e métodos de sistematização da assistência de
enfermagem prestada ao cliente, seja indivíduo, família e/ou
comunidade.

B) abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
C) abertura ocular, reatividade a dor e estímulo verbal.
D) estímulo verbal, estímulo doloroso e resposta motora.
E)

II. Os referenciais teóricos da enfermagem são proposições que
descrevem e explicam fenômenos de enfermagem.

exame pupilar, resposta verbal e estado emocional.

QUESTÃO 38 São sinais e sintomas da embolia pulmonar
A) a dispneia, a febre, a mialgia e a cianose.
B) a taquicardia, o edema de membros inferiores, a dor torácica
e a dispneia.
C) a tosse, edemas de membros inferiores, a cefaleia e a dor
torácica.
D) edemas de membros inferiores, a cefaleia, a febre e a
dispneia.
E)

a febre, a tosse, a cefaleia e a dor torácica.

QUESTÃO 39 Dados os itens,
I. A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é
caracterizada pela presença de sintomas respiratórios, em
pacientes que fumaram por um longo período.
II. A TVP (trombose venosa pronfunda) é caracterizada pela
formação aguda de um trombo nas veias periféricas.

III. A resolução COFEN nº. 358/2009 torna obrigatória a
realização do processo de enfermagem em ambientes
públicos ou privados (serviços de internação hospitalar e
ambulatorial, escolas, fábricas, domicílios) e o organiza em
cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e
recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento de enfermagem, implementação e registro de
enfermagem.
IV. A coleta de dados, que tem como fonte o próprio cliente, a
família, os membros da equipe de saúde, o prontuário e
dados da literatura, pode ser realizada através da observação,
da interação (anamnese) e da mensuração (utilização de
instrumentos específicos). O diagnóstico de enfermagem é
uma etapa importante do processo construída a partir da
identificação dos problemas levantados.
verifica-se que estão corretos
A) I e IV, apenas

III. As principais causas das exacerbações ou agudizações da
DPOC são as infecções respiratórias, causadas por vírus ou
bactéria.

B) I, II e IV, apenas.

IV. Hospitalização, idade avançada e trauma são os fatores de
risco para septicemia podemos encontrar.

E)

V. Todas as infecções causam um processo patológico.

QUESTÃO 42 Dados os fatores que podem interferir na

C) I, II, III e IV.
D) II e III, apenas.

medida indireta da pressão arterial,

verifica-se que estão corretas apenas

I. O tamanho da bolsa inflável do esfigmomanômetro em
relação ao membro utilizado para medida da pressão arterial
pode interferir na aferição da pressão arterial.

A) I, II e IV.
B) III e IV.
C) II e V.

II. A posição do membro utilizado para medida da pressão
arterial não altera o resultado da pressão arterial.

D) I, II, III e V.
E)

I, II e III, apenas.

I, III e IV.

QUESTÃO 40 Relacionando os pontos de referência para a
ausculta cardíaca.
1 – Foco tricúspide
2 – Foco aórtico

III. A compressão excessiva do estetoscópio sobre a artéria
pode interferir na ausculta da pressão.
IV. A posição do observador em relação ao mostrador do
manômetro é um dos fatores que podem interferir na medida
da pressão arterial.
verifica-se que estão corretas

3 – Foco mitral

A) I, II, III e IV.

4 – Foco pulmonar

B) I, III e IV, apenas.

com as localizações anatômicas

C) II, III e IV, apenas.

I. Segundo espaço intercostal direito

D) II e III, apenas.

II. Borda inferior esquerda do corpo do esterno.

E)

III e IV, apenas.

III. Segundo espaço intercostal esquerdo.
IV. Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.

QUESTÃO 43 O sinal de Cullen identifica

de forma adequada, obtemos

A) sangramento da gengiva em gestantes.

A) 1 – II; 2 – III; 3 – IV; 4 – I.

B) sangramento intra abdominal.

B) 1 – IV; 2 – III; 3 – II; 4 – I.

C) cianose abdominal.

C) 1 – II; 2 – I; 3 – IV; 4 – III.

D) cianose central.

D) 1 – IV; 2 – I; 3 – II; 4 – III.

E)

E)

1 – III; 2 – IV; 3 – I; 4 – II.

sangramento da esclera em pacientes com pressão arterial
elevada.
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QUESTÃO 44 Dados os itens sobre o ictus cordis,

QUESTÃO 47 Para que a afirmação

I. Em pessoas que não apresentam patologia o ictus cordis
sempre é palpável.
II. O deslocamento do ictus cordis pode indicar dilatação e/ou
hipertrofia do ventrículo esquerdo.
III. O ictus cordis localiza-se comumente no 4º ou 5º espaço
intercostal esquerdo na linha hemiclavicular.

“Ondas peristálticas visíveis no abdome, também
conhecidas por ______________________ acentuadas seguidas
de rigidez abdominal, sugere: _________________________”
fique correta as
respectivamente, com

lacunas

devem

B) ondas de Weller; obstrução hepática.

A) I e II, apenas.

C) ondas de Kussmaul; obstrução venosa.

B) I e III, apenas.

D) ondas de Kussmaul; obstrução intestinal.

C) II e III, apenas.

E)

E)

preenchidas,

A) ondas de Kiltier; obstrução arterial.

verifica-se que está(ão) correto(s):

D) I, II e III.

ser

ondas de Kiltier; obstrução hepática.

QUESTÃO 48 Dados os itens sobre as Hepatites Virais,

III, apenas.

I. A sorologia Anti-HBs reagente pode resultar de imunidade
conferida por vacina ou por contato prévio com o vírus da
Hepatite B.

QUESTÃO 45 Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e
pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos
indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Dados
os itens sobre sinais vitais,
I. A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8ºC e pode
ser verificada por via oral, retal e axilar.
II. Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a
parede das artérias. A pressão máxima é a pressão
correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a
diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso
cardíaco é chamada de sístole.
III. O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações
importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
IV. Ortopneia é uma condição anormal na qual o cliente precisa
sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando
deitado, para poder respirar.

II. As Hepatites causadas pelos vírus A, B e C podem evoluir
para cronicidade ou se apresentar de forma fulminante.
III. A sintomatologia apresentada após a infecção por um dos
vírus da Hepatite pode ser inespecífica de início na maioria
dos casos.
verifica-se que estão corretos apenas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I.
E)

III.

QUESTÃO 49 A epidemiologia utiliza os sistemas de
informação em saúde já existentes como fontes de dados
importantes para obter informações e desenvolver o seu
trabalho de forma adequada. Qual é o sistema utilizado pela
Vigilância Epidemiológica para fins de conhecimento e
acompanhamento dos agravos de notificação compulsória?

verifica-se que estão corretos
A) I, II, III e IV.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

A) SIM

E)

B) SINAN

I, III e IV, apenas.

C) SINASC

QUESTÃO 46 Dados os itens sobre Acidente Vascular
Cerebral (AVC),

D) SIAB
E)

e-SUS

I. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrárgico, sendo a
incidência do segundo a mais frequente (80 a 85%).

QUESTÃO 50 Os períodos de pré-patogênese e patogênese

II. No AVC isquêmico, o tratamento precoce resulta em menor
perda da função.

fazem parte da História Natural da Doença. Assinale a opção
incorreta.

III. O AVC hemorrágico pode ser provocado pelo sangramento
do tecido cerebral, ventrículos ou espaço subaracnóide.

A) Os fatores sociais e ambientais pertencem ao período de
pré-patogênese.

verifica-se que estão corretos
A) II e III, apenas.
B) I, II e III.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E)

II, apenas.

B) Os sinais e sintomas estão presentes no período de
patogênese.
C) Os fatores sociais socioeconômicos, sociopolíticos e
socioculturais não interferem no processo saúde-doença da
população.
D) A cronicidade faz parte do período de patogênese
E)

A Religião é relevante na História Natural da Doença e está
incluída nos fatores socioculturais.
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