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1. Para identificar as prioridades de atendimento pré e intra-hospitalar de um plitraumatizado, utiliza-se a regra mnemônica 
do ABCDE do trauma, segundo a qual a letra A indica: 
 
A) respiração. 
B) circulação e controle de hemorragias externas. 
C) via aérea com controle da coluna cervical. 
D) incapacidades e Estado Neurológico. 
 

2. Um politraumatizado deve chegar a um centro de trauma dentro de, após o trauma, no máximo dentro de: 
  

A) 5 a 10 minutos. 
B) 25 a 30 minutos. 
C) 45 a 60 minutos. 
D) 60 a 90 minutos. 
 

3. Jéssica de 25 anos, estava em seu veículo parado em uma esquina, quando outro veículo em alta velocidade bateu na 
parte traseira do seu veículo, causando colisão. O apoio do banco do veículo parado estava abaixo do nível da cabeça 
da condutora. Considerando a cinemática do trauma, é correto afirmar: 
 
A) Apenas o tronco da condutora será impulsionado para frente e a cabeça permanecerá em repouso, causando sua 

hiperextensão e risco de lesão cervical por encosto inadequado do veículo. 
B) Apenas a cabeça da condutora será impulsionada para frente e o corpo permanecerá em repouso, causando flexão 

do pescoço e risco de estiramento ou fratura de vértebras cervicais. 
C) A condutora será ejetada para cima, projetando-se sobre o volante. A cabeça torna-se o primeiro ponto de impacto, 

podendo resultar em lesão da cabeça, pescoço, tórax e abdome. 
D) A condutora poderá se deslocar para baixo, projetando-se sob o volante. Os membros inferiores tornam-se o ponto 

inicial de impacto, resultando em lesões de joelho, fêmur, quadril e coluna vertebral. 
 

4. Uma vítima em parada cardiopulmonar deve ser extraída utilizando a técnica de extração de resgate veicular chamada 
de: 
  
A) Manobra de Heimlich. 
B) Resgate de Kernig. 
C) Resgate Convencional de gravidade. 
D) Chave de Rauteck. 
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5. Sobre o edema agudo do pulmão, analise as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- É uma das principais formas clínicas da insuficiência cardíaca aguda, mas pode ter origem não cardiovascular. 
II- Na avaliação pulmonar, à ausculta, serão observadas as crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os 

ápices), podendo ocorrer também sibilos e até roncos. 
III- A equipe de saúde, durante o atendimento de urgência até o momento da remoção do paciente, deve posicionar o 

paciente sentado, com as pernas pêndulas, para reduzir o retorno venoso e, imediatamente, ser ofertado O² úmido 
por meio de cânula nasal ou máscara facial (5 litros/m). 

IV- Deve- se garantir acesso venoso e iniciar infusão de noradrenalina 80mg. 
 
A) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
D) Apenas a frase III está correta. 
 

6.  Concussão cerebral significa a presença de: 
 
A) hemorragias petequiais localizadas ao longo das faces superficiais do cérebro no local do impacto (lesão por golpe). 
B) uma disfunção neuronal permanente e irreversível, com perda instantânea da percepção e da responsividade, que 

resulta do traumatismo craniano. 
C) uma disfunção neuronal transitória e reversível, com perda instantânea da percepção e da responsividade, que 

resulta do traumatismo craniano. 
D) hemorragias petequiais localizadas ao longo das faces do cérebro no local distante do trauma direto (lesão por 

contragolpe). 
 

7. Sobre lesões de partes moles da face presentes em vítimas de Traumatismo Crânio- encefálico analise as frases abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
 
I- As lesões de partes moles da face levam a um alto risco de obstrução de vias aéreas pela presença de hemorragia. 
II- A aspiração deve ser realizada com cautela. 
III- A inserção da cânula de guedel nos pacientes inconscientes pode piorar a lesão na cavidade oral e aumentar o 

sangramento. 
IV- Pacientes com lesão de face não podem ser intubados com cânula nasotraqueal, apenas podem ser utilizados 

cateter de oxigênio. 
 
A) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a frase I está correta. 
D) Apenas as frases II e III estão corretas. 
 

8. São sinais clássicos de fratura de base do crânio, EXCETO: 
 
A) Sinal de Kernig. 
B) Olhos de Guaxinim. 
C) Sinal de Battle. 
D) Otorréia. 

 
9.  Em casos de luxação em membro inferior esquerdo: 

 
A) não deve ser aplicada compressa de gelo. 
B) primeiramente deve ser realizada a radiografia para detecção da lesão e presença ou não de fraturas associadas e 

posteriormente realizar a imobilização do membro afetado.  
C) a única intervenção que deve ser realizada é a cirurgia, principalmente quando houver outras lesões associadas, 

com risco à vida. 
D) deve ser realizada a imobilização precoce, pois pode prevenir complicações graves e sequelas tardias.  
 

10. Uma enfermeira e uma técnica de Enfermagem observam uma paciente feminina de 59 anos, apresentar parada 
cardiorrespiratória repentina no corredor da ala de internação. Enquanto aguardavam a chegada de ajuda a conduta 
deve ser: 
 
A) realizar a RCP, iniciando pela ventilação. 
B) realizar manobra de Valsava antes de realizar a RCP. 
C) realizar a reanimação cardiopulmonar (RCP), iniciando pelas compressões torácicas. 
D) iniciar a RCP, com soco precordial. 
 

11. Durante a reanimação cardiopulmonar, a relação compressão-ventilação, até a colocação da via aérea avançada em 
adulto deve ser: 
 
A) 15:2 (um ou dois socorristas). 
B) 30:2 (um ou dois socorristas). 
C) 5:1 (um ou dois socorristas). 
D) 4:1 (um ou dois socorristas). 
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12. Sobre a reanimação cardiopulmonar em crianças e bebês, analise  as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Compressões torácicas eficazes exigem a aplicação de força capaz de comprimir o tórax no mínimo um terço da 

dimensão anteroposterior do tórax, que corresponde, cerca de 4 cm na maioria dos bebês e 5 cm na maioria das 
crianças. 

II- A criança deve ser colocada em posição supina e não utilizar coxins, pois pode facilitar a obstrução das vias aéreas, 
com a manobra de inclinação da cabeça e elevação da mandíbula. 

III- O procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração” foi excluído da sequência de RCP. 
IV- É recomendado para bebê e criança o uso de desfibrilador manual ou um DEA equipado com atenuador de carga 

pediátrico. Na ausência de um DEA com atenuador de carga pediátrico, a desfibrilação não deve ser realizada.  
 
A) Apenas as frases I e III estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
D) Apenas a frase I está correta. 
 

13. É direito do profissional de Enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 
 
A) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. 
B) negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. 
C) comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e  que possam prejudicar o 

exercício profissional. 
D) obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. 

 
14. Uma adolescente foi atendida por médico na unidade de pronto-socorro, vítima de ferimento corto-contuso na borda 

lateral do pé direito. Ao final do atendimento, o médico solicitou ao auxiliar de enfermagem para realizar a sutura do local 
da lesão. O auxiliar de enfermagem, experiente na área de urgência e emergência, realizou a sutura e na semana 
seguinte foi constatado, que por conta da sutura realizada de maneira inadequada, houve deiscência da sutura. 
Considerando os aspectos éticos, o auxiliar de enfermagem cometeu: 
 
A) imprudência. 
B) negligência. 
C) imperícia. 
D) near Miss. 
 

15. Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa 
ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
(   ) O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, sendo obrigatório exclusivamente 

onde ocorre o cuidado de enfermagem de alta complexidade como nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 
unidades de internação. 

(   ) O processo de enfermagem nas UTIs deve ser uma abordagem direcionada para a soluções de problemas, visando 
a satisfação das necessidades e do cuidado do paciente crítico. 

(   ) O Diagnóstico de Enfermagem consiste em uma etapa voltada para a identificação de problemas de enfermagem, 
compreendendo o processo de interpretação e de agrupamento dos dados coletados.  

 
A) V, V, V. 
B) F, V, V. 
C) V, V, F. 
D) F, F, V. 
 

16. Você recebe uma prescrição de solução de cloreto de sódio  a 0,9% (SF) de 100 ml e 7.500.000 UI de Penicilina 
Cristalina (PC) para administrar em 1 hora, por via intravenosa. A unidade hospitalar dispõe de frasco-ampola de PC de 
10.000.000UI e SF de 100 ml. Para preparo do medicamento na concentração prescrita, o enfermeiro deve: 
 
A) diluir o frasco-ampola com 10 ml de água estéril e aspirar 7,5 ml desta solução para colocar no frasco de SF de 100 

ml. O gotejamento do soro será de 36 gotas/minuto. 
B) diluir o frasco-ampola com 8 ml de água estéril e aspirar 15 ml desta solução para colocar no frasco de SF de 100 

ml. O gotejamento do soro será de 38 gotas/minuto. 
C) diluir o frasco-ampola com 5 ml de água estéril e aspirar 6 ml desta solução para colocar no frasco de SF e 100 ml. 

O gotejamento do soro será de 99 gotas/minuto. 
D) colocar 6 ml de água estéril para injeção no frasco-ampola de PC, homogeneizar e aspirar 7,5 ml desta solução  

para colocar no frasco de SF  de 100 ml. O gotejamento do soro será de 36 gotas/minuto. 
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17. Sobre as drogas vasoativas, analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I- A Dopamina é um fármaco que induz os efeitos hemodinâmicos por meio de estímulo de diferentes receptores e por 
ter estabilidade permite a administração de soluções alcalinas na mesma via de infusão. 

II- A infusão de qualquer droga vasoativa deve ser endovenosa, com controle preciso e graduado dos efeitos 
desejados. 

III- A adrenalina é uma droga vasoativa utilizada para aumentar a pressão de perfusão coronariana, durante a 
massagem cardíaca, em estados de choque anafilático e broncoespasmos graves. 

IV- A noradrenalina é um medicamento de primeira linha para manutenção da pressão sanguínea e perfusão tecidual. 
Uma das preocupações diante de seu uso é o efeito sobre a hemodinâmica renal. 

 

A) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
 

18. São considerados hemocomponentes, EXCETO: 
 

A) concentrado de hemácias 
B) concentrado de plaquetas 
C) concentrados de fatores VIII e IX. 
D) crioprecipitado . 
 

19. Em relação ao curativo, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 
 

I- Para o procedimento de curativo, deve ser utlizado material estéril. Recomenda-se que, o pacote de curativo 
contenha uma pinça Kocher, uma pinça Kelly, uma pinça dente de rato e uma pinça anatômica.  

II- Considerando a técnica de curativo, a limpeza da ferida limpa deve ser realizada com movimentos de dentro para 
fora e, quando infectada, com movimentos de fora para dentro. 

III- Para realização de mais de um curativo em um mesmo paciente, deve ser utilizada uma sequência, iniciando o 
procedimento pelas feridas fechadas e limpas, em seguida pelas abertas não-infectadas, e por último, as infectadas. 

IV- Para realização de curativos de feridas, são utilizadas soluções e coberturas para acelerar a cicatrização das lesões 
ou mesmo evitar o seu aparecimento. Dentre as soluções e coberturas disponíveis no mercado, destaca-se os 
ácidos graxos essenciais (AGEs) por ser uma solução oleosa, de fácil aplicação, podendo ser utilizado em pele 
íntegra para proteção e em feridas abertas limpas, incluindo as cirúrgicas, e infectadas. 

 

A) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases I e II estão corretas. 
 

20. Sobre a coleta de urina por meio de cateterismo vesical é correto afirmar:  
 

A) Se o paciente estiver utilizando sonda vesical de demora, deve ser feita assepsia da superfície desta e coletar 
amostra da urina por meio de punção proximal da sonda. 

B) Se o paciente estiver utilizando sonda vesical de demora, deve-se coletar urina da bolsa coletora. 
C) Se o paciente estiver utilizando sonda vesical de demora, deve-se desprezar a primeira porção da urina e coletar 

urina da porção média da bolsa coletora. 
D) se o paciente não estiver usando sonda vesical de demora, deve-se dar prioridade na colocação de sonda vesical 

de alivio para a obtenção de amostra de urina, pois neste tipo de procedimento não há risco de indução a 
bacteriúria. 

 

21. Após a passagem da sonda nasogástrica ou sonda nasoenteral não se deve: 
 

A) injetar 20ml de ar na sonda e auscultar na altura do estômago. 
B) aspirar o conteúdo gástrico. 
C) colocar a ponta da sonda no copo com água, para avaliar borbulhamento. 
D) injetar  20ml de água potável na sonda e auscultar na altura do estômago. 
 

22. Sobre o estatuto da criança e adolescente, analise as frases abaixo e assinale alternativa correta. 
 

I- A autorização judicial não será exigida para todas as crianças que forem viajar para fora da comarca onde reside, 
mesmo que desacompanhada dos pais ou responsáveis. 

II- A autorização judicial não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade de Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 

III- A autorização judicial não será exigida quando a criança estiver acompanhada de adolescente ou colateral maior, 
até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. 

IV- A autorização judicial não será exigida quando a criança estiver acompanhada de pessoa maior, expressamente 
autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

 

A) Apenas as frases I e III estão corretas. 
B) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
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23. Sobre os métodos de esterilização, analise as frases abaixo e assinale alternativa correta. 
 

I- O óxido de etileno (ETO) é um gás incolor inflamável, explosivo, carcinogênico e tradicionalmente tem seu uso 
indicado para a esterilização de materiais termossensíveis. 

II- O formaldeído é um agente bactericida, virucida, esporicida e fungicida em altas concentrações e temperaturas. 
III- O peróxido de hidrogênio é um gás incolor utilizado como agente desinfetante, no estado líquido ou gasoso. 
IV- O ozônio em seu estado gasoso é insolúvel em água e tem baixa oxidação. Suas maiores aplicações está no gênero 

alimentício. 
 

A) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I e III estão corretas. 
C) Apenas a frase I está correta. 
D) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
 

24. Em relação ao Câncer de Colo Uterino, analise as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 

I- São considerados fatores de risco: idade precoce de início da atividade sexual, história familiar de câncer de colo 
uterino, multiparidade, infecção pelo HPV (papilomavírus humano), irradiações ionizantes e parceiros com 
antecedentes de parceiras com lesão intraepitelial (LIE) ou câncer cervical. 

II- De acordo com exame Papanicolau, o resultado da colpocitologia é sistematizado em três classes: I – normal 
(ausência de células anormais), II-suspeito (células anormais, mas sem caraacterísticas de malignidade) e III-
positivo (células conclusivas para malignidade). 

III- Para a prevenção, o Papanicolaou é considerado um exame de rastreamento por excelência para o câncer de colo 
uterino, sendo simples, prático e barato, embora apresente uma taxa de 10% de falso-positivo e sua especificidade 
seja maior de 90%. 

IV- As mulheres, que receberam a vacina contra o HPV (papilomavírus humano), encontram-se protegidas contra todos 
os subtipos desse vírus e, portanto, devem realizar o exame preventivo (Papanicolaou) a cada 2 anos. 

 

A) Apenas as frases I e III estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
 

25. Analise as alternativas abaixo e assinale a que contém um comportamento esperado para uma criança de 6 meses. 
 

A) Transferir objetos de uma mão para outra. 
B) Imitar gestos. 
C) Duplicar sílabas. 
D) Alcançar um brinquedo. 
 

26. Sobre a ascaridíase é correto afirmar: 
 

A) Essa infecção causa sintomas gravíssimos como diarreia, náuseas, anorexia e dislexia. 
B) O modo de transmissão ocorre através da ingestão dos ovos infectantes do parasita, procedentes do solo, água ou 

alimentos contaminados com fezes humanas. 
C) É uma doença de notificação compulsória. 
D) O quadro clínico se distingue de outras verminoses, não havendo, portanto, a necessidade de confirmação do 

achado de ovos nos exames parasitológicos de fezes. 
 

27. Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH), é incorreto afirmar: 
 

A) A Humanização deve ser adotada como política transversal, entendida como um conjunto de princípios e diretrizes 
que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, 
caracterizando uma construção coletiva. 

B) A Humanização deve traduzir princípios e modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, 
entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde e entre as instâncias que 
constituem o SUS. 

C) A Humanização supõe troca de saberes e diálogo exclusivamente entre os profissionais e modos de trabalhar em 
equipe, para melhor atendimento dos pacientes e familiares. 

D) Para a implantação de uma PNH efetivamente transversal às demais ações e políticas de saúde, é necessário 
combinar a atuação descentralizada dos diversos atores que constituem o SUS, com a articulação e a coordenação 
necessárias à construção de sinergia e ao acúmulo de experiências. 

 

28. Sobre o dimensionamento de pessoal de enfermagem, analise as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 

1ª-  O índice de segurança técnica,(IST) consiste em um acréscimo de pessoal de enfermagem, para cobertura de 
ausências não previstas, sendo consideradas apenas as licenças e as faltas. 

2ª-   O método utilizado para dimensionamento de enfermagem envolve a identificação das variáveis: carga média de 
trabalho da unidade assistencial, tempo efetivo de trabalho dos profissionais de enfermagem, distribuição percentual 
dos profissionais da equipe e índice de segurança técnica. 

 

A) A 1ª  frase é incorreta e a segunda correta. 
B) A 1ª  frase é correta e a segunda incorreta. 
C) Ambas as frases são corretas 
D) Ambas as frases são incorretas 
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29. Sobre os cuidados a serem tomados após o parto, é correto afirmar: 
  
A) Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amenorréia com o aleitamento exclusivo ou complementado, está 

associada à diminuição da fertilidade. Entretanto, esse efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre 
o retorno das menstruações. 

B) Após o retorno da fertilidade no pós-parto, é preciso escolher um método que não interfira na amamentação. Nesse 
caso, deve-se primeiro considerar os métodos não hormonais: DIU e métodos de barreiras. 

C) Os anticoncepcionais hormonais orais só de progesterona ou combinado e os injetáveis mensal ou trimestral não 
devem ser utilizados em lactentes, pois interferem na qualidade e quantidade do leite materno e podendo afetar 
adversamente a saúde do bebê. 

D) Os métodos comportamentais (tabelinha e muco cervical) devem ser sempre incentivados logo após o parto. 
 

30. O veículo de atendimento adequado para transporte de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil 
acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas), é a: 
 
A) ambulância de transporte. 
B) ambulância de resgate. 
C) ambulância de suporte básico. 
D) aeronave de transporte médico. 
 

31. Sobre a assistência de enfermagem após o cateterismo cardíaco, é correto afirmar que: 
 
A) o repouso no leito deverá ser mantido por, no mínimo, 24 horas após o procedimento, com a perna afetada 

estendida e a cabeceira elevada a 45o. 
B) o jejum deverá ser mantido por, no mínimo, 8 horas após a realização do procedimento. 
C) os sinais vitais deverão ser checados a cada 3 horas após a realização do procedimento. 
D) o local de acesso do cateter deverá ser observado quanto ao sangramento ou formação de hematoma. 
 

32. Sobre a esterilização de materiais cirúrgicos, analise eia as frases abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Ao serem acondicionados nas caixas para que sejam esterilizados, os instrumentais devem ser dispostos de modo 

que ocupem, no máximo, 80% da capacidade do estojo, para que o agente esterilizante possa entrar em contato 
com a superfície de todos eles.  

II- Recomenda-se o uso de algum material absorvente no fundo do estojo, com o intuito de aliviar possíveis problemas 
com a secagem e impedir que pontas dos instrumentais saiam pelas perfurações do estojo. 

III- O tecido de algodão é uma embalagem compatível com o método de esterilização de vapor sob pressão. 
IV- O contêiner rígido e o papel grau cirúrgico são embalagens compatíveis com inúmeros métodos de esterilização, 

inclusive com calor seco. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
 

33. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
(   ) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, 

função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do 
exercício profissional. 

(   ) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 
 

A) F, F, V. 
B) F, V, V. 
C) V, V, V. 
D) V, F, V. 
 

34. Mário, 75 anos, portador de câncer colorretal, foi internado para realização de colostomia permanente para alívio de 
lesões obstrutivas não ressecáveis. A posição da colostomia permanente realizada foi ascendente. Nesse caso, o 
paciente deve ser orientado que as fezes serão: 
 
A) formadas. 
B) líquidas. 
C) semiformadas. 
D) endurecidas. 
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35. Lucas, 63 anos, internado em Unidade de Terapia Intensiva, apresneta uma lesão em região sacral, do tipo aberta, 
pouco exsudativa, sem necrose e não infectada. Considerando as coberturas para curativo, nesse caso pode ser 
utilizado: 
 
A) filme transparente. 
B) creme de papaína a 20%. 
C) carvão ativado. 
D) hidrocoloide. 
 

36. Acerca dos cuidados s com extravasamento por quimioterápicos vesicantes, analise as recomendações contidas nas 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Interromper de imediato a infusão da substância, mantendo a agulha no local para aspiração da substância residual 

do escalpe com uma seringa. Após esse procedimento, retirar a agulha. 
II- Aplicar compressas geladas por 15 minutos a cada 6 horas nas primeiras 24 a 48 horas, exceto se o 

extravasamento ocorrer com vincristina ou vimblastina. 
III- Aplicar compressas mornas por 15 minutos a cada 6 horas nas primeiras 24 a 48 horas para todas as substâncias. 
IV- O braço do paciente deve ser mantido abaixo do nível do coração. 
 
A) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
 

37. Não é considerado um opioide a(o): 
 
A) propofol. 
B) morfina. 
C) codeína. 
D) tramadol. 
 

38. Considerando as recomendações e normas para isolamento de pacientes com diagnóstico de tuberculose pulmonar, a 
equipe de enfermagem deve adotar: 
 
A) precaução para transmissão de gotículas. 
B) precaução para transmissão de aerossóis. 
C) precaução para transmissão de contato. 
D) apenas precaução-padrão.   
 

39. O método de esterilização compatível com as embalagens de tecido de algodão é: 
 
A) calor seco. 
B) óxido de etileno. 
C) raios gama. 
D) vapor sob pressão. 
 

40. Em relação aos diagnósticos de enfermagem que podem fazer parte do cuidado oferecido ao idoso, analise as frases 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Controle inadequado do regime terapêutico relacionado com a complexidade e aos efeitos colaterais. 
II- Deambulação prejudicada relacionada a prejuízos do musculoesquelético, prejuízo neuromuscular e visão 

prejudicada evidenciada por fraqueza muscular, fraturas e paralisia parcial e total. 
III- Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-se relacionado à dor, prejuízo musculoesquelético, neuromuscular e 

perceptivo. 
 
A) Somente a frase II está correta. 
B) Somente a frase III está correta. 
C) As frases I, II e III estão corretas. 
D) Somente a frase I está correta 
 

41. Sobre as pneumonias relacionadas à assistência à saúde, é coreto afirmar: 
 
A) A pneumonia relacionada à assistência à saúde é geralmente de origem aspirativa, sendo a principal fonte, as 

secreções das vias áreas superiores seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do 
trato gastrintestinal. 

B) Os pacientes internados e, especialmente, os pacientes em ventilação mecânica não compõe um grupo de risco 
aumentado para pneumonia. 

C) Em pacientes em ventilação mecânica e umidificação com água aquecida é muito raro haver acúmulo de água 
condensada no circuito do ventilador e esta água acumulada e contaminada pelo contato com o circuito do 
ventilador, é muito difícil penetrar na traquéia do paciente. 

D) Fatores do hospedeiro, tais como, extremos da idade, desnutrição, doenças de base, imunossupressão não são 
fatores de risco para aquisição da pneumonia relacionada à assistência à saúde. 
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42. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 

A ______________________________________________é calculada dividindo-se o número de infecções em 
determinado procedimento cirúrgico pelo número de procedimentos-mês realizado, multiplicado por 100.  
 

A) taxa de infecção de sítio cirúrgico 
B) densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica 
C) densidade de incidência de infecção do trato urinário associado a cateter vesical de demora 
D) densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea clínica 
 

43. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 

A __________________ é a ausência do ritmo cardíaca caracterizada pela ausência de atividade elétrica do coração. O 
traçado aparece reto no eletrocardiograma.  
 

A) fibrilação ventricular 
B) assistolia 
C) taquicardia ventricular 
D) parada cardíaca 
 

44. Considerando as infecções relacionadas à assistência à saúde associe a coluna da esquerda com a da direita e assinale 
a alternativa com as associações corretas. 
 

I- Áreas críticas 

A - São todos os demais compartimentos dos estabelecimentos 
assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde 
não se realizam procedimentos de risco.  

 

II- Áreas semicríticas 

B - São todos os compartimentos ocupados por pacientes com 
doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não 
infecciosas.  

 

III- Áreas não-críticas 

C - São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão 
de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou 
sem pacientes ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos.  

 
 

A) I-A, II-B, III-C. 
B) I-B, II-C, III-A. 
C) I-C, II-A, III-B. 
D) I-C, II-B, III-A. 
 

45. De acordo com a Política Nacional de Humanização, é correto afirmar que: 
 

A) para que o acolhimento seja efetivo há necessidade de área física própria e, sempre que possível, a definição de 
profissional de referência previamente capacitado. 

B) o acolhimento é uma etapa essencial do atendimento e permite a seleção de quem será atendido no serviço.  
C) o principal objetivo do acolhimento é identificar a gravidade da queixa apresentada, de forma a selecionar os casos 

a serem encaminhados para consulta médica. 
D) o acolhimento é uma ação que deve ocorrer em todos os locais e em todos os momentos no serviço de saúde, 

desde o horário que o usuário chega até a sua saída. 
 

46. Considere a prescrição de 200.000 UI de Penicilina G Cristalina para um recém-nascido com sífilis congênita. Você tem 
frasco-ampola de 2 ml, com 5.000.000 UI, diluído para 20 ml. A quantidade do medicamento a ser aplicada será: 
 

A) 0,8 ml. 
B) 1,0 ml. 
C) 0,5 ml. 
D) 0,4 ml. 
 

47. Sobre os cuidados de tratamento das queimadura, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas sentenças abaixo e 
a seguir assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. 
 

(   ) São cuidados imediatos a serem prestados: parar o processo da queimadura; lavar com água corrente até a dor 
passar e proteger o local queimado com tecido seco, estéril ou limpo. 

(   ) Após remoção das roupas queimadas ou intactas, deve-se realizar avaliação clínica completa e registrar o agente 
causador, a extensão e a profundidade da queimadura. 

(   ) A remoção de contaminantes deve ser imediata, mas os medicamentos caseiros não preocupam, devendo sua 
remoção ser postergada até a completa ausência de dor. 

 

A) F, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, F. 
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48. Sobre a tuberculose é correto afirmar: 
 
A) É transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pelo contato. 
B) O agente etiológico é o Mycobacterium tubérculos. 
C) O período de transmissibilidade existe enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o 

tratamento. 
D) A prova tuberculínica é o único método para o seu diagnóstico 
 

49. Sobre a precaução padrão também conhecida como precaução universal, é correto afirmar: 
 
A) Na precaução padrão os profissionais devem sempre higienizar as mãos, usar luvas e avental, usar óculos e 

máscara N 95 e descartar os perfurocortantes em local adequado. 
B) Na precaução padrão os profissionais devem sempre higienizar as mãos, usar luvas e máscara N 95 e descartar os 

perfurocortantes em local adequado. 
C) Na precaução padrão os profissionais devem sempre usar luvas e avental, usar óculos e máscara e descartar os 

perfurocortantes em local adequado.  
D) Na precaução padrão os profissionais devem sempre higienizar as mãos, usar luvas e avental, usar óculos e 

máscara e descartar os perfurocortantes em local adequado. 
 

50. Em relação aos músculos da mão, podemos afirmar: 
 
A) O músculo abdutor longo do polegar insere-se na falange proximal do polegar e no osso trapézio. 
B) O músculo extensor curto do polegar insere-se na falange proximal do polegar. 
C) O músculo flexor profundo dos dedos insere-se nas falanges médias do 2o ao 5o dedos. 
D) O músculo flexor superficial dos dedos insere-se nas falanges proximais do 2o ao 5o dedos. 
 
 
 
 




