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ENFERMAGEM

QUESTÃO ÚNICA

10,000 pontos distribuídos em 40 itens

41. Antes do Sistema Único de Saúde (SUS) ser criado, houve diversas tentativas de 
organização da assistência à saúde no Brasil. Sobre o assunto assinale a alternativa 
correta.

(A) O Plano Leonel Miranda foi caracterizado pelo desenvolvimento das ações de 
saúde pública através de medidas sanitárias.

(B) O Instituto Nacional  de Previdência  Social  (INPS)  defendia  o aumento da 
cobertura  da  assistência  médica  para  todos  os  trabalhadores,  inclusive  os 
rurais. 

(C) O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) foi 
responsável pela inclusão dos trabalhadores rurais no sistema de assistência 
médica previdenciária. 

(D) O  Programa  PREVSAÚDE  favorecia  principalmente  a  assistência  médica 
privatista e direcionada às elites. 

(E) As  Ações  Integradas  de  Saúde  (AIS)  tinham  como  principal  objetivo  o 
desenvolvimento da atenção médica para áreas urbanas.

42. Na realização de auditoria no SUS é considerado motivo de glosa a cobrança de:

(A) Rx em procedimento ortopédico.
(B) cirurgia de pé torto congênito bilateral como um procedimento para cada pé.
(C) consulta  oftalmológica  de  urgência  para  casos  de  perda  súbita  da  acuidade 

visual.
(D) sutura de pele extensa como uma cirurgia ambulatorial.

(E) procedimentos de hemoterapia.

43. Sobre o uso do alginato de cálcio em feridas é correto afirmar que:

(A) propicia umidade para a ferida, podendo ser usado em tecido necrótico fazendo 
desbridamento.

(B) fornece umidade para a ferida e requer curativo secundário.
(C) absorve a umidade excessiva e pode ser deixado no leito da ferida até ficar 

saturado, não precisando definir período para troca.
(D) absorve exsudato e resíduos, devendo ser trocado a cada sete dias.
(E) mantém o ambiente úmido, provoca autólise e está disponível em camadas que 

podem ser colocadas dentro da ferida.

44. Considere a prescrição de SG 5% 300 ml acrescido de uma ampola de NaCl 20% 10 
ml para infundir em microgotas de 6 em 6 horas. Quantas microgotas irão infundir 
aproximadamente por minuto?

(A) 14
(B) 21
(C) 35
(D) 52
(E) 64

45. Durante a verificação da pressão arterial é correto afirmar que:

(A) uma braçadeira frouxa tem como efeito uma medida de PA elevada.
(B) braçadeira pequena demais para a extremidade tem como efeito uma PA baixa.
(C) braçadeira colocada sobre roupas tem como efeito uma medida elevada da PA.
(D) braçadeira apertada demais tem como efeito uma diferença mínima entre uma 

pressão diastólica e sistólica.
(E) sonda que vasa durante a verificação da PA tem como efeito uma perda lenta 

de pressão.

46. Considere a prescrição de Ampicilina 125 mg EV tendo disponível apenas frasco 
ampola  de  1g.  Dessa  forma,  quanto  devemos  administrar  se  diluirmos  o  frasco 
ampola em 10 ml de água destilada?

(A) 1,15 ml
(B) 1,25 ml
(C) 2,3 ml
(D) 2,5 ml
(E) 3,0 ml
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47. Para pacientes em uso de sildenafil está contraindicado o uso de qual medicamento 
abaixo?

(A) Dipirona
(B) Digoxina
(C) Nitroglicerina
(D) Amoxacilina
(E) Furosemida

48. Sobre a cefaleia assinale a alternativa correta.

(A) A cefaleia provocada pela meningite caracteriza-se por dor intensa localizada 
na região occipital.

(B) Na cefaleia por enxaqueca é comum a existência de sensações prodrômicas.
(C) A cefaleia provocada por constipação é causada por impulsos nervosos gerados 

a partir do cólon.
(D) A diminuição do líquido cefalorraquidiano causa cefaleia frontal.
(E) A tensão emocional causa cefaleia intracraniana.

49. Das estruturas abaixo relacionadas, assinale a alternativa que exemplifique regiões 
insensíveis à dor.
(A) Ductos biliares
(B) Parênquima hepático
(C) Glândula salivar
(D) Pleura parietal
(E) Glomérulos

50. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  doença  caracterizada  por  diminuição  da 
produção de hormônios da tireoide.
(A) Doença de Hashimoto
(B) Doença de Graves
(C) Bócio
(D) Tireotoxicose
(E) Bócio nodular

51. O raquitismo no adulto é chamado de:

(A) doença de Paget.
(B) osteoporose.
(C) osteomalacia.
(D) escorbuto.

(E) beribéri.

52. Na avaliação da pele, ao observarmos espessamento e aspereza em determinadas 
regiões, estamos diante de qual alteração abaixo descrita?

(A) Queloide
(B) Atrofia
(C) Pápula
(D) Liquenificação
(E) Erosão

53. São sinais de hidratação excessiva:

(A) pulso bigêmino e dispneia.
(B) presença de mucosas pegajosas e secreções viscosas.
(C) distensão de veias jugulares e diminuição da frequência respiratória.
(D) aumento da frequência cardíaca e da densidade urinária.
(E) edema e hipotensão.

54. Durante a sondagem vesical em mulheres, a diurese será drenada quando a sonda for 
inserida por:

(A) 2 a 3 cm.
(B) 5 a 7 cm.
(C) 8 a 9 cm.
(D) 9,5 a 11 cm.
(E) acima de 12 cm.

55. São exemplos de cirurgia diagnóstica:

(A) colecistectomia e toracoscopia.
(B) endoscopia digestiva e rinoplastia.
(C) angioplastia e herniorrafia inguinal.
(D) mamoplastia e nefrectomia.
(E) biópsia hepática e laringoscopia.

56. Sobre a esterilização através do plasma de peróxido de hidrogênio é correto afirmar 
que se trata de um processo:

(A) químico.
(B) físico.
(C) físico-químico.
(D) mecânico.
(E) gravitacional.
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57. Dentre  os fatores que influenciam a escolha  da anestesia  para  um procedimento 
cirúrgico, pode-se citar:

(A) a cobertura pelos seguradores ou planos de saúde.
(B) os recursos materiais disponíveis.
(C) a habilidade do anestesiologista.
(D) o estado mental e psicológico do paciente.
(E) a necessidade do uso de medicações.

58. Os artigos utilizados na assistência ventilatória, tais como nebulizadores e circuitos 
de anestesia e de ventiladores mecânicos são considerados semicríticos e por isso, 
usualmente, na prática, passam pelo processo de:

(A) desinfecção de alto nível.
(B) desinfecção de nível intermediário.
(C) esterilização por meio físico-químico.
(D) pasteurização.
(E) esterilização por meio físico.

59. São exemplos de doenças infecciosas consideradas não-contagiosas:

(A) cólera e carbúnculo.
(B) doença de Chagas e difteria.
(C) febre amarela e tracoma.
(D) botulismo e dengue.
(E) esquistossomose e coqueluche.

60. Os  cuidados  de  enfermagem  em  pacientes  com  monitorização  da  PIC  (pressão 
intracraniana) tem o objetivo de:

(A) manter  a  circulação  encefálica  efetiva  e  a  oferta  adequada  de  oxigênio  e 
glicose.

(B) monitorar o nível de consciência dos pacientes com afecções neurológicas.
(C) diminuir a pressão intracraniana e drenar líquido livre.
(D) manter a oxigenação cerebral adequada, acelerando a cura de lesões.
(E) garantir o equilíbrio na nutrição cerebral, mantendo o nível de consciência do 

paciente.

61. A hipotermia terapêutica induzida é considerada uma opção para a neuroproteção 
em situações como trauma crânio encefálico grave e acidentes vasculares cerebrais 
isquêmicos extensos, devendo a temperatura variar entre:

(A) 20º e 25º.
(B) 25º e 30º.
(C) 28º e 30º.
(D) 30º e 32o.
(E) 32º e 34º.

62. Durante  o  exame  físico  do  tórax  o  enfermeiro,  na  avaliação  do  sistema 
cardiovascular, utiliza técnicas básicas como:

I. Palpação
II. Inspeção
III. Investigação
IV. Ausculta
V. Histórico

(A) Somente I, II e IV estão corretas.
(B) Somente I e IV estão corretas.
(C) Somente II, III e IV estão corretas.
(D) Somente III e IV estão corretas.
(E) Somente III, IV e V estão corretas.

63. Acidente  provocado por  aracnídeos  com presença  de hemólise  intravascular  está 
relacionado à aranha:

(A) caranguejeira.
(B) viúva negra.
(C) armadeira.
(D) de grama.
(E) marron.
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64. Assinale  a  alternativa  correta  em  relação  ao  SAMU  –  Serviço  de  Atendimento 
Móvel de Urgência.

(A) Em todas as ambulâncias do SAMU é obrigatória apenas a presença de um 
técnico de enfermagem.

(B) O  SAMU  deve  realizar  a  cobertura  direta  ou  indireta  de  grandes  eventos 
esportivos ou sócio-culturais independente de serem realizados por entidades 
privadas ou públicas.

(C) Quando  o  SAMU é  acionado,  um médico  ou  enfermeiro,  acompanhado de 
técnico ou auxiliar de enfermagem, é deslocado para o local do atendimento.

(D) Todos  os  médicos  e  enfermeiros  do  SAMU  precisam  ter  obrigatoriamente 
especialização em Emergência ou áreas afins para fazerem parte da equipe.

(E) Nas ambulâncias de resgate é obrigatória a presença de médico ou enfermeiro 
como tripulantes básicos.

65. Qual a principal ação do veneno escorpiônico no organismo humano?

(A) Provoca hemorragias generalizadas.
(B) Provoca coagulação sanguínea e com isso tromboembolias.
(C) Estimula terminações nervosas e com isso a presença de tremores.
(D) Afeta a filtração glomerular e provoca anúria.
(E) Afeta a função intestinal e presença de diarreia.

66. Sobre o uso de ventilação mecânica é correto afirmar que:

(A) quando a taxa de fluxo de ar é muito lenta, prolonga-se a expiração e prejudica-
se o retorno venoso.

(B) a inspiração prolongada impede o retorno venoso e pode causar hipotensão.
(C) pacientes com doença pulmonar obstrutiva necessitam de tempo de expiração 

mais curto para permitir a saída de mais ar.
(D) uma taxa de fluxo rápida abre mais alvéolos por distribuir melhor o ar no trato 

respiratório.
(E) a expiração deve ser mais curta que a inspiração para evitar hipotensão.

67. Sobre a Política Nacional de Internação Domiciliar, assinale a alternativa correta.

(A) Os municípios que quiserem implantar o programa de internação domiciliar 
devem ter SAMU local ou regional em atividade.

(B) A internação domiciliar é liberada para realização de procedimentos médicos 
em regime de atendimento domiciliar  de pacientes  que estejam inscritos  no 
Programa de Saúde da Família.

(C) Como forma de financiamento, o Ministério da Saúde repassa mensalmente um 
valor de custeio para os municípios que aderirem à política, porém, os recursos 
financeiros para implantação do programa são de responsabilidade apenas dos 
municípios.

(D) Os medicamentos que serão usados na internação domiciliar serão dispensados 
pela unidade hospitalar de referência do município.

(E) A equipe de internação hospitalar é acionada pelo paciente ou família que deve 
estar com o relatório médico de solicitação da internação domiciliar.

68.  Qual a doença ocular caracterizada por lesão do nervo óptico que provoca visão 
turva e dificuldade de focalizar objetos?

(A) Catarata
(B) Degeneração macular
(C) Glaucoma 
(D) Astigmatismo
(E) Miopia

69. As etapas do trabalho de parto, em ordem cronológica, são:

(A) placentária, dilatação e expulsão.
(B) dilatação, expulsão e placentária.
(C) placentária, pélvica e cervical.
(D) pélvica, cervical e placentária.
(E) dilatação, pélvica e expulsão.
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70. Sobre o climatério, assinale a alternativa correta.

(A) A atrofia dos ossos é causada especificamente pela deficiência de LH.
(B) A perda da regulação hormonal resulta em baixos níveis séricos de FSH e LH.
(C) O  aumento  compensatório  de  estrogênio  faz  com  que  as  mamas  fiquem 

atrofiadas.
(D) O calor típico do climatério acontece pelo aumento da presença de estrogênio 

no sangue. 
(E) No início do climatério os níveis de FSH estão aumentados.

71. O ruído nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais pode trazer alterações na saúde 
dos neonatos. Entre os danos encontra-se:

(A) aumento da glicemia
(B) vasodilatação sistêmica.
(C) gasto inadequado da reserva de glicose.
(D) inibição das reações do neonato ao ambiente.
(E) diminuição da frequência cardíaca.

72. São manifestações clínicas que o(a) enfermeiro(a) deve observar na avaliação de 
uma criança com diagnóstico de otite média aguda:

(A) otorreia, irritabilidade e perda de apetite.
(B) perda da audição, dificuldade na comunicação e letargia.
(C) agitação, perda do apetite e perda da audição.
(D) dificuldade na comunicação, otorreia e vertigem.
(E) vertigem, sensação de zumbido e febre.

73. De acordo com o Ministério da Saúde a convulsão é um efeito adverso de qual das 
vacinas abaixo? 

(A) Febre amarela
(B) Hepatite B
(C) BCG
(D) Pólio
(E) Tríplice DTP

74. Em relação às alterações do processo de pensamento é correto afirmar que:

(A) o  pensamento  psicótico  caracteriza-se  pela  incapacidade  de  reconhecer  a 
realidade e a fantasia, criando uma nova realidade.

(B) o dereismo é caracterizado pela interrupção abrupta no curso do pensamento 
antes que um pensamento ou ideia seja terminado.

(C) a verbigeração é a incapacidade de fazer associações de pensamentos dirigidos 
a um objetivo.

(D) a alteração de circunstancialidade é um processo de pensamento caracterizado 
pela persistência na resposta a um estímulo que já foi substituído por outro 
mais recente.

(E) ecolalia é um processo de pensamento onde a fala indireta demora para atingir 
o objetivo da conversa.

75. Em relação à rubéola é correto afirmar que:

(A) a  gestante  com  diagnóstico  dessa  doença  deve  iniciar  o  tratamento  com 
antibióticos para evitar a transmissão da doença para o feto.

(B) gestantes  que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com essa doença 
devem ser vacinadas por serem consideradas como grupo de risco.

(C) a  doença  pode  ser  transmitida  através  do  contato  com  a  urina  de  pessoas 
infectadas.

(D) em casos suspeitos, o bloqueio vacinal deve ser realizado após o resultado da 
sorologia para rubéola.

(E) o  período  de  transmissibilidade  é  de  30  dias  a  partir  do  aparecimento  do 
exantema.

76. A hantavirose pode ser transmitida através do contato com fezes ou urina de:

(A) gatos.
(B) ratos.
(C) cachorros.
(D) pássaros.
(E) bois.
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77. A investigação epidemiológica constitui atividade obrigatória de qualquer sistema 
local de vigilância. Em relação a esta atividade é correto afirmar que:

(A) medidas  de  controle  de  uma  doença  só  podem  ser  instituídas  após  a 
investigação epidemiológica, para evitar ações desnecessárias.

(B) na busca ativa de casos a investigação limita-se à área de abrangência da equipe 
de saúde.

(C) os surtos que são objeto de investigação epidemiológica são caracterizados pela 
ocorrência de uma doença em áreas isoladas e distantes entre si.

(D) só se inicia após a ocorrência de doenças de notificação compulsória.
(E) é uma atividade de campo realizada a partir dos casos notificados e de seus 

contatos.

78. Que vacina tem como componente um vírus inativado?

(A) Contra a hepatite B
(B) Contra meningite
(C) Contra o tétano
(D) Contra a raiva
(E) Contra Haemophilus influenzae

79. A doença de Weil é conhecida pelo nome de:

(A) sífilis.
(B) tracoma.
(C) raiva.
(D) peste.
(E) leptospirose.

80. A ocorrência de transtornos mentais ocupacionais está corretamente descrita em qual 
das alternativas abaixo?

(A) Depressão por exposição à silica.
(B) Psicose por insatisfação com o trabalho.
(C) Delirium por níveis elevados de ruído.
(D) Demência por exposição à metais pesados.
(E) Transtorno orgânico de personalidade por exposição à monóxido de carbono.
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