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e.

melhorar o aporte nutricional de pacientes
debilitados através de dietas especiais.

QUESTÃO 30
Compete ao Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas
atividades, em âmbito federal ou estadual nos
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84,
exceto:

QUESTÃO 32
As infecções hospitalares são classificadas de
acordo com a sua localização anatômica.

a.

Assim, as principais infecções são:

b.
c.
d.
e.

estimular e promover a pesquisa
criminológica.
estabelecer os critérios para a elaboração
da estatística criminal.
acompanhar a fiel aplicação das normas
de execução penal em todo o Território
Nacional.
elaborar programa nacional penitenciário
de formação e aperfeiçoamento do
servidor.
propor diretrizes da política criminal
quanto
à
prevenção
do
delito,
administração da Justiça Criminal e
execução das penas e medidas de
segurança.

a.
b.
c.
d.
e.

urinárias, cirúrgicas, neurológicas e
cardíacas.
cirúrgicas,
broncopulmonares,
septicêmicas e neurológicas.
broncopulmonares
septicêmicas,
neurológicas e cardíacas.
urinárias, cirúrgicas, broncopulmonares e
septicêmicas.
cirúrgicas,
urinárias,
cardíacas
e
septicêmicas.

QUESTÃO 33
Cliente A.F.C., 28 anos, não fumante, não
etilista, admitido no hospital apresentando
palidez, sudorese, tontura, tremor, cefaleia,
náuseas, confusão mental e torporoso.
Estes sinais e sintomas correspondem a:
a.
b.
c.
d.
e.

hipoglicemia.
hiperglicemia.
acidente vascular encefálico.
infarto agudo do miocárdio.
choque anafilático.

QUESTÃO 34
São doenças de notificação compulsória:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a.
b.
c.
d.
e.

febre amarela, malária e diabete.
caxumba, rubéola e labirintite.
tuberculose, tétano, coqueluche.
coqueluche, sarampo, diabete.
malária, sífilis e pancreatite.

QUESTÃO 35
Em relação ao aborto espontâneo, assinale a
alternativa correta.
a.
b.
QUESTÃO 31
A finalidade da sondagem nasoenteral consiste
em:
a.
b.
c.
d.

preparar para a cirurgia.
aliviar a distensão abdominal.
aspirar o conteúdo gástrico.
somente para administrar o medicamento.

c.
d.
e.

O aborto precoce ocorre antes da 16ª
semana de gravidez.
O aborto espontâneo é uma das causas
mais raras de sangramento durante o
primeiro trimestre.
A principal causa do aborto é a formação
fetal normal.
Traumatismo abdominal não é uma causa
de aborto espontâneo.
O aborto tardio ocorre após a 24ª
semanas de gestação.

a.
b.
c.
d.
e.

Caxumba, acidente vascular cerebral e
tétano.
Coqueluche,
caxumba,
meningite
meningocócica e rubéola.
Coqueluche,
caxumba,
meningite
meningocócica
e
DPOC
(Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica).
Tétano, caxumba, botulismo e rubéola.
Coqueluche, caxumba, rubéola e hepatite
B, sem hemorragia.

QUESTÃO 37
O destino final dos resíduos no ambiente
hospitalar é administrado pelo serviço de
engenharia, que decide a forma de remoção e
tratamento dos resíduos. Para que a equipe de
enfermagem possa administrar o lixo, de forma
correta, sem risco de autocontaminação, deve
atentar para as normas atuais sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

medicamentos,
separação
e
acondicionamento.
acondicionamento
e
separação,
encaminhamento adequado dos resíduos.
peças anatômicas, medicamento e
acondicionamento.
bolsa contendo sangue, peças anatômicas
e encaminhamentos adequados dos
resíduos.
separação e bolsa contendo sangue.

QUESTÃO 38
O mecanismo fisiológico de cicatrização
consiste no processo que envolve vários
estágios que compreendem as fases:
a.
b.
c.
d.
e.

inflamatória, proliferativa e de maturação.
inflamatória,
de
desbridamento
e
dissecação.
proliferativa, escamativa e de diluição.
inflamatória e proliferativa.
proliferativa e de maturação.

QUESTÃO 39
O cliente, ao ser submetido a qualquer
procedimento cirúrgico, passa por três períodos
nos quais a enfermagem deve prestar
assistência rigorosa, que consiste em préoperatório, intra-operatório e pós-operatório.
De acordo com o enunciado, analise os itens.
I. O período pré-operatório antecede a
cirurgia.

II. O período transoperatório (ou perioperatório) compreende o tempo de
realização da intervenção cirúrgica
propriamente dita.
III. A posição do cliente na mesa cirúrgica
dependerá do tipo de cirurgia a ser
realizada.
IV. O período pós-operatório imediato iniciase na primeira hora após a cirurgia e
estende-se até 24h.
Com base nesses itens, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e IV estão corretos.
Apenas III e IV estão corretos.
Tod os estão corretos.

QUESTÃO 40
Cliente em PCR requer atendimento imediato,
assim, a atuação da equipe diante desta
situação implica no resultado desse processo,
que pode ser negativo ou positivo. Todavia,
quanto mais rápido a pessoa for socorrida,
maior chance poderá ter de sobrevida e menor
risco de sequelas.
De acordo com o enunciado, qual é a causa
mais comum de parada cardíaca súbita?
a.
b.
c.
d.
e.

HDA (Hemorragia digestiva alta).
HDB (Hemorragia digestiva baixa).
IAM (Infarto agudo do miocárdio).
SARA (Síndrome da angústia respiratória
aguda).
TQSV (Taquicard ia supraventricular).

QUESTÃO 41
O Código de Ética de Enfermagem, no capítulo
VII, trata:
a.
b.
c.
d.
e.

dos direitos.
dos deveres disciplinares.
dos princípios fundamentais.
das infrações e penalidades.
das responsabilidades.

QUESTÃO 42
De acordo com o Código de Ética de
Enfermagem, analise os itens.
I. A Resolução COFEN, nº 280/2003, no art.
1º, veda a qualquer profissional de
enfermagem a função de auxiliar de
cirurgia.
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QUESTÃO 36
Com relação às doenças que devem
permanecer em isolamento respiratório,
assinale a alternativa correta.
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II. O art. 1º da Resolução COFEN-281/2003
veda, a qualquer profissional da
enfermagem, executar a repetição de
prescrição de medicamentos, por mais de
24h, salvo quando a mesma é validada
nos termos legais.
III. O art. 1º da Resolução COFEN-278/2003
veda ao profissional de enfermagem a
realização de suturas, salvo em caso de
emergência.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas I e II estão corretos.
Todo s estão corretos.

QUESTÃO 43
Para que a enfermagem possa administrar
qualquer medicamento é necessário ter
conhecimento acerca da medicação que irá
utilizar.
De acordo com o enunciado, relacione a 2ª
coluna com a 1ª.
Coluna I
1. Antibióticos
2. Antimicóticos
3. Hipnótico e sedativo
4. Analgésicos opióides
Coluna II
( ) Anfotericcina B
( ) Oxacilina sódica
( ) Cloridrato de tramadol
( ) Fenobarbital
Assinale a alternativa que corresponde à
sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

1, 2, 4, 3.
1, 3, 2, 4.
1, 3, 4, 2.
2, 1, 3, 4.
2, 1, 4, 3.

QUESTÃO 44
As cirurgias são classificadas de acordo com o
grau de urgência envolvido.
Com base no enunciado, enumere a 2ª coluna
de acordo com a 1ª.
Coluna I
1. Emergência
2. Urgência
3. Eletiva
4. Opcional

Coluna II
( ) O paciente deve ser operado.
( ) A decisão é do paciente.
( ) O paciente requer atenção imediata e
o distúrbio pode ameaçar a vida.
( ) O paciente requer pronta atenção.
Assinale a alternativa que corresponde à
sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

1, 2, 4, 3.
1, 2, 3, 4.
3, 4, 1, 2.
3, 4, 2, 1.
3, 2, 4, 1.

QUESTÃO 45
A tuberculose pulmonar é uma doença grave,
porém curável. O tratamento deve ser feito
ambulatorialmente e, em esquema básico
(esquema I), o Ministério da Saúde padroniza
quais drogas?
a.
b.
c.
d.
e.

Rifampicina, Isoniazida e Etambutol.
Rifampicina e Pirazinamida.
Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida.
Isoniazida e Etambutol.
Rifampicina, Pirazinamida e Etionamida.

QUESTÃO 46
O serviço de enfermagem é organizado através
de instrumentos, sendo um deles o Regimento
Interno, que é composto de vários itens.
Sobre o Regimento, assinale a alternativa
correta.
a.

b.
c.
d.
e.

O Regimento Interno do serviço de
enfermagem tem por finalidade assistir o
paciente não como um todo, e sim pela
patologia.
Posição hierárquica, disposições gerais,
não fazem parte do Regimento Interno.
Sistema de controle e horário de trabalho
fazem parte do cronograma interno.
O Regimento Interno é composto por
apenas finalidade e competência dos
serviços.
Requisitos profissionais dos recursos
humanos é um dos itens do Regimento
Interno de Enfermagem.

QUESTÃO 47
A via de administração de medicamento
intradérmica é mais utilizada para fins
diagnósticos, testes alérgicos e vacinas. Qual o
volume máximo deve ser administrado?
a.
b.
c.

1,5 ml.
0,2 ml.
0,3 ml.

0,5 ml.
1 ml.

QUESTÃO 48
Dentre as vias de administração parenteral, a
endovenosa (EV) é a mais indicada,
dependendo do tipo de medicação e do quadro
clínico do cliente.

b.
c.
d.
e.

De acordo com o enunciado, analise os itens.
I. Quando na EV, o medicamento é
administrado diretamente na corrente
sanguínea e, geralmente, a veia mais
utilizada é a basílica.
II. Uma das complicações na administração
de medicação EV, em acesso periférico, é
a formação de flebite.
III. O choque anafilático é uma intercorrência
que pode acontecer em cliente que utiliza
medicamentos por via EV e necessita de
intervenção imediata.
IV. As drogas vasoativas são de indicação de
acesso venoso central.
Com base na análise, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I e II estão corretos.
Apenas III e IV estão corretos.
Apenas I, II, III estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Tod os estão corretos.

QUESTÃO 49
Na receita médica está prescrito penicilina
cristalina 3.800.000 UI EV. No entanto, no setor
onde trabalha o enfermeiro, tem frasco com
5.000.000 UI e diluentes 10ml de água
destilada.
Quantos ml irá administrar no paciente?
a.
b.
c.
d.
e.

3,8 ml.
4,8 ml.
3,5 ml.
7,6 ml.
7,3 ml.

QUESTÃO 50
A prova do laço deverá ser realizada
obrigatoriamente em todos os casos suspeitos
de dengue, durante o exame físico, pois é a
única manifestação hemorrágica de FHD
representando a fragilidade capilar (MS/2008).
De acordo com o enunciado, assinale a
alternativa correta.
a.

O manguito deverá permanecer insuflado
por 5 minutos em adultos.

O manguito deverá permanecer insuflado
por 10 minutos em adultos.
O manguito deverá permanecer insuflado
por 10 minutos em adultos e 5 minutos em
crianças.
A prova é positiva se houver 10 ou mais
petéquias em adultos.
A prova é positiva se houver 10 ou mais
petéquias em adultos e 5 em crianças.

QUESTÃO 51
O exame físico é uma atividade que inclui
observação detalhada e rigorosa do corpo do
cliente, e é um fator importante para a avaliação
do enfermeiro.
Segundo Figueiredo (2003), qual a sequência
correta para a realização do exame físico?
a.
b.
c.
d.
e.

Inspeção, palpação, auscultação
percussão.
Inspeção,
palpação,
percussão
auscultação.
Inspeção, auscultação, palpação
percussão.
Inspeção, auscultação, percussão
palpação.
Inspeção, percussão, auscultação
palpação.

e
e
e
e
e

QUESTÃO 52
O enfermeiro, enquanto responsável pelo
planejamento da assistência de enfermagem,
diante de um cliente admitido com quadro
clínico de pneumonia, deve orientar a equipe
para:
a.
b.
c.
d.
e.

elevar a cabeceira, facilitar trocas
gasosas, evitar fadiga e observar escarro.
colocar em decúbito ventral e cabeceira
elevada.
colocar em decúbito dorsal ou lateral,
cabeceira elevada e não é necessário
facilitar trocas gasosas.
manter o cliente em posição de
Trendelemburg.
não elevar a cabeceira e somente facilitar
as trocas gasosas.

QUESTÃO 53
A AIDS não tem cura, mas existem
medicamentos que ajudam a pessoa
soropositiva a viver bem e permanecer
saudável, pois existem dois exames que a
pessoa com HIV deve fazer sempre. Quais são
eles?
a.
b.
c.

Carga viral e hemograma.
Hemograma e CD4.
Carga viral e CD4.
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d.
e.

Reg: 0000267

d.
e.

CD4 e VDRL.
CD4 e TGO.

QUESTÃO 54
A vigilância epidemiológica se divide em três
métodos para o controle de infecção hospitalar.
Cabe à CCIH do hospital escolher o método
seja mais adequado com as características da
instituição. Estes métodos são:
a.
b.
c.
d.
e.

prospectivo, retrospectivo e prevalência.
prospectivo, retrospectivo e taxas de
infecção.
retrospectivo, prevalência e distribuição.
retrospectivo, prevalência e coeficiente.
prospectivo, retrospectivo e coeficiente.

QUESTÃO 55
O problema do lixo é um assunto polêmico e de
difícil dimensionamento em nosso país. Menos
de 10% dos resíduos sólidos hospitalares
produzidos são constituídos de lixo infeccioso.
Sobre os resíduos hospitalares, analise os
itens.
I. Os resíduos classe I são considerados
perigosos.
II. O grupo A consiste em risco biológico.
III. O grupo E consiste em perfurocortantes e
escarificantes.
IV. O grupo B consiste em rejeitos
radioativos.
Com base na análise, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas II está correto.
Apenas I, II e IV estão corretos.
Apenas I, II e III estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Tod os estão corretos.

QUESTÃO 56
Cuidar adequadamente da gestante exige do
profissional enfermeiro alguns critérios.
Nesse sentido, analise os itens.
I.
II.
III.
IV.

Gostar da profissão.
Gostar do que faz na área da obstetrícia.
Estar motivado para cuidar da gestante.
Envolver-se com a comunidade em que
trabalha.

Com base no julgamento, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.

Apenas III está correto.
Apenas I, III e IV estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Apenas I, II e III estão corretos.

e.

Tod os estão corretos.

QUESTÃO 57
Em relação à mulher durante o período de
gravidez, assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

TGO e TGP são exames de rotina.
O teste anti-HIV deve ser voluntário e
acompanhado de aconselhamento pré e
pós-teste.
O Ministério da Saúde preconiza, no
mínimo, uma consulta durante o pré-natal.
O exame de Papanicolau não é indicado
em nenhuma situação durante a gestação.
VDRL não é um exame de rotina no
período da gravidez.

QUESTÃO 58
O problema da incompatibilidade sanguínea
sobre fator Rh surge quando uma mulher Rhengravida de um homem Rh+ e gesta um feto
Rh+.
De acordo com o enunciado, analise os itens.
I. A sensibilização materna pode ocorrer por
meio de hipertensão arterial sistêmica.
II. Uma vez que a mulher produz anticorpos
no seu sangue, ela vai conservá-los para
sempre.
III. O
Rhogam
é
um
medicamento
administrado na mãe Rh-, nas 72 horas
após o parto ou abortamento.
IV. Alguns testes podem ser realizados para
detectar a formação de anticorpos ou a
sensibilização.
Conforme a análise, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I, II, e IV estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Apenas III e IV estão corretos.
Tod os estão corretos.

QUESTÃO 59
Uma das principais complicações durante a
gestação é a Doença Hipertensiva Específica
da Gestação (DHEG).
Em que período da gravidez ela pode se
manifestar?
a.
b.
c.
d.
e.

9ª semana de idade gestacional.
20ª semana de idade gestacional.
14ª semana de idade gestacional.
12ª semana de idade gestacional.
5ª semana de idade gestacional.
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QUESTÃO 60
Durante uma consulta de enfermagem, no
momento do exame físico, o enfermeiro
observa que o tórax do paciente apresenta
alterações como esterno proeminente, desviado
anteriormente, aumentando o diâmetro ânteroposterior.
Estas são características de:
tórax em quilha (peito de pombo).
a.
tórax em tonel.
b.
tórax de sapateiro .
c.
cifoescoliose.
d.
depressão de hemitórax.
e.
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