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(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     
sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 
apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 
(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 
da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 
integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 
apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 

 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 
nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 

 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 
do cartão em caso de erro ou rasura. 

 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 
dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 
questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 
de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    
distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 

 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 
sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – Na administração de alimentação intermitente ou 
contínua por meio de um cateter enteral, alguns 
cuidados são importantes. Nesse contexto, assinale o 
que for correto. 

 
01) Depois de administrar a quantidade prescrita da 

solução, lavar o cateter com água para não 
aumentar o volume final. 

02) Lavar as mãos. 
04) Manter a cabeceira do leito elevada. 
08) Após completada a alimentação intermitente e 

realizados os cuidados necessários, tampar a 
extremidade do cateter com sua própria tampinha 
ou pinçar. 

16) Devem ser monitorados sons respiratórios, sons 
intestinais, distensão gástrica, constipação ou 
diarréia. 

 
                
 
 
 
02 – As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 

infecções causadas por uma grande variedade de 
bactérias, vírus, protozoários e ectoparasitas. As DSTs 
constituem a causa direta de terrível sofrimento humano, 
provocando uma grande demanda nos serviços de 
saúde. O cuidado da mulher infectada focaliza tanto as 
necessidades físicas quanto as psicológicas e cabe ao 
profissional de enfermagem orientá-la para realizar o 
autocuidado. Nesse contexto, assinale o que correto. 

 
01) Tomar a medicação conforme prescrito e usar 

medidas de conforto para aliviar os sintomas. 
02) Ao retomar as relações sexuais, atentar para a 

higiene íntima e frequência dos atos sexuais. 
04) Abster-se de relações sexuais até que o tratamento 

esteja completo e usar práticas seguras de sexo 
quando retornar às relações sexuais. 

08) Comparecer à consulta somente quando apresentar 
lesões e erupções com corrimento. 

16) Algumas DSTs podem também ser transmitidas por 
vias não sexuais, porém as formas de transmissão 
pelo contato sexual são mais frequentes. 

 
                
 
 
 
03 – Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), as 

vacinas de bactérias atenuadas, em princípio, não 
devem ser administradas em pessoas. Nesse contexto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Com imunodeficiência congênita ou adquirida. 
02) Acometidas de neoplasia maligna. 
04) Alérgicas ao leite e seus derivados (intolerância à 

lactose). 
08) Submetidas à terapêuticas imunossupressoras 

(quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.). 
16) Em tratamento com corticosteróide em dose alta 

por mais de duas semanas. 
 
                
 
 
 
 
 
 

04 – No que respeita à administração de medicamentos por 
via parenteral, assinale o que for correto. 

 
01) A via de administração intramuscular é indicada 

para medicamentos irritantes por ser menos 
dolorosa devido à existência de número menor de 
terminações nervosas no tecido muscular profundo. 

02) A injeção subcutânea é utilizada para fazer testes 
alérgicos e de hipersensibilidade. 

04) A aplicação de insulina intradérmica garante que 
sua absorção seja rápida. 

08) A via intradérmica é indicada para a administração 
da vacina BCG. 

16) Na administração da medicação parenteral, a 
velocidade não é importante e sim a prescrição. 

 
                
 
 
 
05 – A dispnéia surge como consequência de condições 

ambientais, trauma e doenças clínicas. Nesse contexto, 
assinale o que for correto no que se refere aos cuidados 
no atendimento de emergência pré-hospitalar. 

 
01) Manter abertura de vias aéreas. 
02) Elevar membros inferiores em mais ou menos 20 

centímetros. 
04) Não dar nada para a vítima comer ou beber. 
08) Manter a vítima em decúbito dorsal. 
16) Transportar a vítima com cabeceira elevada em 

45º, exceto em caso de trauma. 
 
                
 
 
 
06 – No que respeita ao cidadão de 50 anos, casado e pai de 

cinco filhos, que foi admitido em uma clínica cirúrgica de 
um hospital para realizar uma laparotomia exploratória, 
assinale o que for correto no que se refere às 
orientações transmitidas pelo enfermeiro ao paciente no 
período pré-operatório, para serem seguidas no período 
pós-operatório. 

 
01) Fazer exercício respiratório, deambulação precoce, 

exercícios de flexão e extensão para pernas e pés. 
02) Observar o nível de ansiedade, detectar sudorese, 

taquicardia, insônia e hipertensão. 
04) Informar sobre a presença de dor, sangramento, 

náuseas ou vômitos e sinais de retenção urinária. 
08) Remover próteses dentárias, evitar enfisema 

pulmonar e administrar O2. 
16) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença de 

depressão respiratória. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






07 – No que respeita aos cuidados no tratamento de feridas, 
assinale o que for correto. 

 
01) Usar soro fisiológico morno para limpeza em jato. 
02) Todo material que vai ficar em contato direto com o 

paciente deve ser esterilizado. 
04) As mãos devem ser lavadas antes e após o 

tratamento. 
08) Todo material é considerado contaminado ao entrar 

em contato com qualquer objeto não esterilizado. 
16) O material esterilizado deve ficar em recipiente 

próprio e só deve ser retirado com auxilio de pinça 
ou luva estéril. 

 
                
 
 
 
08 – No que respeita aos sinais vitais e instrumentos para sua 

medição, assinale o que for correto. 
 

01) Os termômetros de mercúrio, feitos de vidro, devem 
ser segurados ao nível dos olhos para a sua correta 
leitura. 

02) A pressão sistólica e a pressão diastólica podem 
ser estimadas, com precisão, a partir do método 
palpatório da pressão arterial. 

04) Os sintomas esperados na hipotensão ortostática 
são tonteira, fraqueza e turvação da visão, podendo 
o paciente apresentar, até mesmo, síncope. 

08) Se, no momento da verificação da pressão arterial, 
o braço do paciente ficar abaixo do nível do coração, 
haverá erro na medida. 

16) As frequências respiratórias anormais incluem 
taquipneia, bradipneia e apneia. 

 
                
 
 
 
09 – A contaminação do paciente por microrganismos pode 

ser evitada por meio de vários procedimentos. Nesse 
contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Assepsia é o conjunto de meios utilizados para 

impedir a contaminação microbiana. 
02) Antissepsia é o conjunto de meios utilizados para 

impedir a multiplicação bacteriana em tecidos 
mortos. 

04) Descontaminação é a destruição de formas 
vegetativas microbianas esporuladas. 

08) Higienização é todo processo de limpeza que visa 
remover resíduos e reduzir microrganismos a níveis 
recomendados pelos códigos sanitários. 

16) Esterilização é a destruição de todas as formas de 
microrganismos, exceto esporos. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 – No que respeita à doença hipertensiva específica da 
gravidez, assinale o que for correto. 

 
01) Frequentemente, essa doença surge antes da 20a 

semana de gravidez, desaparecendo até seis 
semanas após o parto. 

02) As alterações renais são percebidas através da 
proteinúria, da diminuição do fluxo plasmático e da 
filtração glomerular e do aumento da creatinina. 

04) De acordo com o Consenso Brasileiro de 
Cardiopatia e Gravidez, caracteriza-se HAS na 
gravidez, quando a pressão arterial estiver maior do 
que 140x90 mmHg, em duas tomadas com intervalo 
de 4 horas, em repouso, ou quando houver 
aumento maior que 30 mmHg na PAS. 

08) Lesões no tecido cerebral decorrentes de 
hemorragia difusa são, muitas vezes, causa de 
convulsões, por isso, na pré-eclâmpsia grave, a 
paciente deve ficar em quarto isolado, de repouso 
no leito, exposta ao mínimo de ruídos possível. 

16) O sofrimento fetal decorre do aumento da pressão 
dos fluídos, que gera vasodilatação, diminuição da 
frequência cardíaca materna e modificações no 
ritmo cardíaco fetal. 

 
                
 
 
 
11 – Na assistência de enfermagem, ao se referir a sinais e 

sintomas apresentados pelos pacientes, o profissional se 
utiliza de vários termos técnicos. Nesse contexto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Cefalalgia é a dor de cabeça intensa e prolongada. 
02) Poliúria é o aumento do volume urinário. 
04) Hiperemese significa presença de vômitos 

contínuos, incoercíveis ou excessivos. 
08) Afasia é o termo utilizado para a incapacidade de 

deglutir. 
16) Assistolia é a diminuição da contração uterina. 

 
                
 
 
 
12 – No que respeita à administração de medicamentos, 

assinale o que for correto. 
 

01) Para a enfermagem, a via parenteral consiste na 
injeção de medicamentos nas vias intramuscular, 
endovenosa, auricular, intradérmica ou subcutânea. 

02) Indica-se a via parenteral para a administração de 
medicamentos em casos de paciente inconsciente, 
com distúrbio gastrointestinal ou impossibilitado de 
deglutir. 

04) Ao se utilizar a via subcutânea para administrar 
medicamento, não se deve aplicá-lo nas 
proximidades da cintura pélvica ou das articulações 
e na região genital. 

08) Certas vacinas, como a antirábica, ou drogas como 
insulina, adrenalina e heparina, têm indicação para 
aplicação por via subcutânea, também chamada 
hipodérmica. 

16) A via subcutânea é indicada para drogas irritantes 
ou quando se quer obter absorção ou ação imediata 
do medicamento. 

 
                
 
 
 






13 – Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em relação ao 
controle de câncer de colo de útero, a mortalidade pouco 
reduziu nos últimos anos. Nesse contexto, assinale o 
que for correto no que se refere aos fatores de risco. 

 
01) A faixa etária de maior risco concentra-se entre 40 

e 60 anos. 
02) O principal é a infecção pelo vírus do Papiloma 

Humano. 
04) A condição social não influi na distribuição da 

doença. 
08) O uso de contraceptivos orais é um fator de risco. 
16) As doenças sexualmente transmissíveis não são 

consideradas fator de risco. 
 
                
 
 
 
14 – No que respeita à vigilância epidemiológica, assinale o 

que for correto. 
 

01) A presença de sinais e sintomas clínicos 
compatíveis com a infecção é suficiente para se 
considerar um caso confirmado de infecção 
hospitalar. 

02) O método de vigilância dirigida das infecções 
hospitalares utiliza a estratégia de monitoramento 
apenas dos pacientes internados em determinados 
setores, por serviço específico e por sítio de 
infecção específico. 

04) A cólera, os casos agudos de Doença de Chagas e 
a febre amarela são exemplos de doenças de 
notificação compulsória. 

08) Deve-se suspeitar de um surto de infecção 
hospitalar quando, por meio da análise de dados 
coletados pelo sistema de vigilância de rotina, 
houver agrupamento de casos de infecções 
semelhantes em uma mesma unidade hospitalar ou 
entre pacientes semelhantes. 

16) O método de coleta de dados a ser instituído em 
setores como berçários e unidades de tratamento 
intensivo deve ser o de busca ativa, com visitas 
diárias programadas. 

 
                
 
 
 
15 – No que respeita às medidas de segurança na 

administração de medicamentos, assinale o que for 
correto. 

 
01) Observação do prazo de validade, prescrição e 

horário de administração. 
02) Via de administração, conforme o medicamento 

prescrito. 
04) Experimentação frequente das drogas, para 

verificar mudanças no paladar. 
08) Permanência do frasco, na cabeceira do doente, 

para seu uso exclusivo. 
16) Conhecimento da fórmula do medicamento. 

 
                
 
 
 
 
 
 

16 – No que se refere às complicações comuns apresentadas 
por pacientes cirúrgicos na sala de recuperação pós-
anestésica, assinale o que for correto. 

 
01) Arritmia. 
02) Hipotermia. 
04) Bradicardia. 
08) Hipóxia. 
16) Infecção. 

 
                
 
 
 
17 – De acordo com a terminologia utilizada na enfermagem, 

assinale o que for correto. 
 

01) Limpeza ou higiene é o asseio ou retirada da 
sujidade de qualquer superfície. 

02) Desinfecção é o processo físico ou químico que 
destrói todos os tipos de microorganismos. 

04) Artigos, compreendem instrumentos de natureza 
diversa: utensílios (talheres, comadres etc.), 
acessórios de equipamentos e outros. 

08) Monitorização, significa controlar a rotina 
operacional por meio de indicadores de eficiência 
do processo, certificando-se de que as 
especificações validadas para o processo estão 
sendo mantidas dentro do padrão estabelecido. 

16) Os equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
compõem-se de óculos, máscaras, botas, luvas, 
avental e protetor para ruídos. 

 
                
 
 
 
18 – Em relação aos riscos biológicos para profissionais de 

enfermagem durante a realização de procedimentos 
terapêuticos e diagnósticos, assinale o que for correto. 

 
01) O risco de transmissão de Hepatite C é maior nos 

acidentes envolvendo exposição a outros materiais 
biológicos que não o sangue humano. 

02) O contato com secreções vaginais está envolvido 
habitualmente nas situações de risco ocupacional 
para profissionais de saúde. 

04) O risco de transmissão do vírus da Hepatite B em 
profissionais de saúde no ambiente de trabalho 
depende de alguns fatores, como, o grau de 
exposição ao sangue no ambiente de trabalho e 
também à presença ou não do antígeno HBeAg no 
paciente-fonte. 

08) As exposições percutâneas são responsáveis por 
uma minoria dos casos ocupacionais de Hepatite B. 

16) Precauções-padrão são medidas normatizadas que 
visam reduzir a exposição aos materiais biológicos 
provenientes de pacientes com diagnóstico 
comprovado de doença infecciosa. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 






19 – A utilização de diferentes vias para a aplicação de 
injeção é justificada pelo objetivo que se quer alcançar 
com a substância utilizada e pelas características do 
paciente. Nesse contexto e em relação à administração 
de medicamentos por via parenteral, assinale o que for 
correto. 

 
01) A via intramuscular é escolhida para a aplicação de 

injeção porque a substância injetada pode ser 
irritativa, volumosa, ou de difícil absorção. 

02) Na aplicação de injeção, a região da face ântero-
lateral da coxa é contraindicada para crianças 
menores de 28 dias, sendo indicada especialmente 
para lactentes e crianças até dez anos. 

04) A aplicação de insulina subcutânea garante que sua 
absorção seja rápida. 

08) A via intradérmica é apropriada para aplicação de 
vacinas ou para testes de sensibilidade. 

16) As veias mais utilizadas para a aplicação de injeção 
endovenosa são as veias da dobra do cotovelo, a 
cefálica, a basílica, a mediana, as do antebraço e 
as do plexo venoso do dorso da mão. 

 
                
 
 
 
20 – No que respeita ao atendimento de emergência da 

hipoglicemia, assinale o que for correto. 
 

01) Deve-se realizar exame físico com atenção ao 
hálito cetótico. 

02) Deve-se administrar açúcar em vítimas conscientes. 
04) Não se deve oferecer nada por via oral em vítimas 

inconscientes. 
08) A infusão venosa prescrita no Pronto-Socorro deve 

ser feita com insulina do tipo NPH humana. 
16) Deve-se transportar a vítima em decúbito lateral em 

caso de vômito. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







