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1) Na prescrição de enfermagem do paciente portador de leucemia
aguda apresentando trombocitopenia e com a finalidade de

evitar complicações relativas a sangramento, analise as
afirmativas abaixo.

I - Não administrar injeções intramusculares.

II - Não inserir cateteres de demora.
III- Utilizar somente lâminas de barbear novas.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

2) Assinale a opção que apresenta fatores de risco para o
desenvolvimento de osteoporose associados ao estilo de vida
do indivíduo.

(A) Fazer uso de álcool e ser tabagista.
(B) Possuir histórico familiar da doença e exceder-se na ex-

posição à luz solar.

(C) Usar medicamentos anticonvulsivantes continuamente e

ser mulher branca.

(D) Ser mulher e ser tabagista.
(E) Ser mulher branca e ter baixa estatura.

3) O dengue hemorrágico apresenta os mesmos sintomas do dengue

clássico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a
gravidade dividida em graus. A plaquetopenia, a hemoconcen-

tração e a insuficiência circulatória são caraterísticas do

grau

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V 
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4) Foi prescrita, para um paciente da Unidade Coronariana, uma

solução de heparina, etapa única em vinte e quatro horas,

volume de 400ml e 2.500 UI de heparina. A solução deverá ser

infundida em bomba infusora e a unidade dispõe de frasco

ampola de 5m1 de heparina com 25.000 UI. Qual a velocidade

aproximada da infusão e o volume de heparina a ser aspirado
do frasco, respectivamente, para cumprir corretamente a
prescrição?

(A) 7 ml/h e 5 ml

(B) 14 ml/h e 5 ml

(C) 17 ml/h e 0,5 ml

(D) 21 ml/h e 0,5 ml

(E) 34 ml/h e 1 ml

5) Considerando que o armazenamento temporário consiste na

guarda dos recipientes contendo resíduos já acondicionados,
assinale a opção INCORRETA.

(A) A sala para guarda de recipientes de transporte interno
deve ter pisos e paredes lisas e laváveis.

(B) A sala para armazenamento temporário pode ser comparti-

lhada com a sala de utilidades.

(C) Os resíduos de fácil putrefação, que venham a ser cole-

tados por período superior a 24horas de seu armazena-

mento, devem ser conservados sob refrigeração.
(D) No armazenamento temporário não é permitida a retirada

dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali

estacionados.
(E) O armazenamento temporário deverá ser feito com a dis-

posição dos sacos sobre o piso.

6) Um dos transtornos que poderá afetar seriamente o paciente

na abstinência de álcool é

(A) o coma alcoólico.

(B) a convulsão.
(C) a hipertermia.

(D) o sangramento retal .

(E) a neoplasia de laringe.
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7) As provas de função renal são utilizadas para avaliar a
gravidade da doença renal e acompanhar a evolução clínica do
paciente. A densidade específica da urina determina a

capacidade do rim em

(A) depurar solutos do plasma.

(B) concentrar a urina.

(C) liberar eritropoetina.

(D) regular a pressão arterial .
(E) produzir prostaglandinas.

8) Assina1e a opção que completa corretamente a lacuna abaixo.

Um hospital geral vem buscando a melhoria de resultados nas

intervenções cirúrgicas, diminuindo o tempo de espera para

as marcações de cirurgias, levando ao aumento da satisfação

da clientela e da qualidade da assistência. Nessas condi-

ções, pode-se considerar que houve uma melhora na

das ações hospitalares.

(A) eficácia
(B) acreditação

(C) efetividade
(D) legitimidade

(E) otimização

9) Após a realização do procedimento de Endoscopia Digestiva

Alta(EDA), além dos cuidados de monitorização dos sinais

vitais e o acompanhamento das queixas de dor ou sangramento,

a enfermeira deve orientar o paciente, visando evitar a
broncoaspiração, a não ingerir alimento ou bebida até que o
reflexo do vômito reapareça, por um período entre

GA) 1 a 5 minutos.
(B) 10 a 15 minutos.
(C) 1 a 2 horas.

(D) 3 a 4 horas.

(E) 6 a 12 horas.
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10) Foi admitido um paciente, no setor de emergência de um

grande hospital, com queimaduras em todo o tórax anterior e

membro superior direito. Utilizando-se a Regra dos Noves,

pode-se dizer que, inicialmente, a área afetada é de

(A) 18%

(B) 19%

(C) 27%

(D) 36%

(E) 45%

11) Um paciente de 2 anos de idade, Tax 38,5° C, chegou ao Posto

de Saúde com história de coriza, tosse, conjuntivite e

manchas de Koplik na mucosa bucal. Esse quadro clínico su-

gere a seguinte doença:

(A) Varicela.

(B) Rubéola.

(C) Exantema súbito.
(D) Escarlatina.

(E) Sarampo.

12) Dentre os cuidados pré-operatórios nos pacientes submetidos

à cirurgia valvar, pode-se afirmar que é correto:

(A) interromper drogas anti-hipertensivas e de insuficiência

cardíaca dez dias antes da cirurgia.

(B) realizar tratamento dentário completo antes do procedi-

mento cirúrgico.

(C) manter aspirina até o dia anterior à cirurgia.

(D) validar exames laboratoriais de até um ano, a partir da
coleta.

(E) dispensar exames de Raio-X de tórax e eletrocardiograma.

13) No caso específico dos autoclaves a vapor com bomba de
vácuo, o objetivo do teste de Bowie e Dick é verificar se

(A) a instalação do equipamento está de acordo com o projeto

de instalação.

(B) o funcionamento do equipamento, no que se refere às remo-

ção do ar da câmara interna do mesmo, está adequado.

(C) houve recontaminação do material.
(D) o ciclo de esterilização foi completado.

(E) o tempo de penetração do calor nos pacotes foi o neces-

sério.
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14) Dentre as vacinas abaixo relacionadas, qual pode ser
administrada por via intramuscular e subcutânea?

01) Hepatite B.

DB) Tríplice Bacteriana (DTP).

(C) Sarampo.

DJ) Influenza.

DE) Bacilo de Calmette Guérin (BCG).

15) Dentre os procedimentos de admissão de pós operatório

imediato para pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, é

ação correta de enfermagem:

(A) manter a verificação do débito urinário duas vezes ao

dia.

(B) avaliar a permeabilidade e a velocidade de fluxo de
todos os cateteres intravasculares.

(C) solicitar o início imediato de fisioterapia respiratória

e motora.

(D) programar o primeiro exame radiológico de tórax e ele-

trocardiograma para doze horas após admissão na unidade.

(E) clampear o dreno de tórax e/ou mediastino, abrindo após

vinte e quatro horas.

16) São complicações decorrentes do Infarto Agudo do Miocárdio

durante a hospitalização inicial:

(A) arritmias e ruptura septal ventricular .

(B) aneurisma do ventrículo esquerdo e diabetes mellitus.

(C) insuficiência hepática e pericardite.

(D) pólipos intestinais e bradiarritmias .

DE) aneurisma da aorta abdominal e aneurisma ventricular.

17) Um paciente em tratamento na UTI tem o seguinte resultado
de gasometria arterial: PaO2 40mmHg e PaCO2 80mmHg. Nessa

situação, pode-se afirmar que o paciente apresenta

(A) disfunção hepática.

(B) insuficiência respiratória.

(C) hiperoxigenação sanguínea arterial . -

(D) alta eliminação de CO2 via respiratória.

(E) hipossaturação de CO2 .
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18) Gerenciar os conflitos na equipe de enfermagem de um hospi-

tal é um desafio para os enfermeiros. Pautando-se na aborda-

gem psicossocial e psicodinâmica das organizações, tenta-se

entender as necessidades e dificuldades do outro.

O enfoque gerencial contemporâneo é um paradigma de uma si-

tuação de conflito que

(A) parte do pressuposto de que o conflito pode ser supri-

mido.

(B) enfoca a importância de desenvolvimento de projetos vol-

tados para ampliar a motivação no trabalho.
(C) busca mudar as posturas pessoais da equipe.

(D) objetiva o restabelecimento da harmonia.

(E) admite que o conflito é inerente às organizações e que,

portanto, não é patológico.

19) Se o profissional de enfermagem registrar ou mandar que se
registre, no prontuário, informação falsa ou diversa a que

deveria constar, alterando a verdade sobre o fato relevante,

estará cometendo

(A) crime de periclitação.

(B) crime de falsidade ideológica.

(C) efeito culposo.

(D) charlatanismo.

(E) crime de omissão.

20) São medidas de prevenção de infecção urinária hospitalar,

EXCETO:

(A) retirar o cateter vesical o mais precocemente possível.

(B) trocar o cateter vesical rotineiramente.

(C) manter o cateter vesical acoplado ao sistema fechado de

coleção de urina.

(D) manter a bolsa coletora de urina sempre abaixo do nível

da bexiga.

(E) não encostar a ponteira de esvaziamento da bolsa coleto-

ra no vaso medidor de urina.
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21) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta uma das
causas da disfunção do Sistema Nervoso Central na criança,

associada ao trabalho de parto.

(A) Má-formação congênita.

(B) Uso de anestésico local.
(C) Diabetes materna.
(D) Infecção por toxoplasmose.

(E) Desproporção céfalo pélvica.

22) Na utilização da Nutrição Parenteral em ambiente hospitalar,

a monitorização cuidadosa pelo enfermeiro é fundamental para

o sucesso do método. Dentre as afirmações descritas a se-

guir, assinale a opção INCORRETA em relação à Nutrição

Parenteral.

(A) Utilizar bomba infusora.

(B) Usar máscara e técnica estéril durante troca do curativo
no local de inserção do cateter.

(C) Monitorar sinais vitais.
(D) Interromper a solução durante encaminhamento a exames

fora do setor, mantendo a permeabilidade da via com so-

lução salina.
(E) Pesar o paciente diariamente.

23) A distensão abdominal da gravidez às vezes provoca a separa-

ção dos músculos retos. Essa separação é denominada

(A) hérnia de hiato.

(B) diástase.

(C) diáfase.
(D) engurgitamento.

(E) hérnia inguinal.
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24) Em relação aos resíduos de saúde, assinale a opção INCORRE-

TA.

(A) A identificação dos sacos de acondicionamento de resí-

duos e dos recipientes de transporte poderá ser feita
por adesivos.

(B) O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância in-

fectante com rótulos de fundo branco, desenho e contor-

nos pretos.

(C) O Grupo B é identificado pelo símbolo de risco associado
e com discriminação de substância química e frases de

risco.

(D) O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de

presença de radiação ionizante, com rótulos de fundo
amarelo e contornos vermelhos, acrescido da expressão

REJEITO RADIOATIVO.

(E) O Grupo E é identificado pelo símbolo da substância in-

fectante, com rótulos de fundo branco desenho e contor-

nos pretos, acrescido da inscrição de resíduo PERFURO

CORTANTE.

25) O profissional de enfermagem que injetar substância estra-

nha, como dietas ou sucos, por via venosa, estará incorrendo

em

(A) maus-tratos.

(B) curanderismo.

(C) exercício ilegal da profissão.

(D) ato lesivo à vida.
(E) ato lesivo à saúde pública.
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26) Correlacione os distúrbios endócrinos com seus respectivos
sinais e sintomas e a seguir assinale a opção correta.

DISTÚRBIOS SINAIS E SINTOMAS

I - Síndrome de Cushing. ( ) Hipertensão, cefaleia, hipe-

II - Feocromocitoma. ridrose, hipermetabolismo e
III- Crise Addisoniana. hiperglicemia.

( ) Face em lua cheia.

( ) Cianose e choque circulató-

rio.

(A) (III)(I)(II)

(B) (II)(I)(III)

(C) (I)(II)(III)

(D) (II)(III)(I)

(E) (III)(II)(I)

27) Quais os fatores sistêmicos, relacionados ao hospedeiro,

podem prejudicar o processo cicatricial?

(A) Tensão na linha de sutura e desnutrição.
(B) Hipervitaminose K e deficiência proteica.

(C) Má oxigenação e doenças metabólicas .

(D) Desnutrição e hipervitaminose C e A.

(E) Doença matabólica e corpo estranho.

28) As doenças de Notificação Compulsória obrigam a todos os
profissionais de saúde, bem como os responsáveis por esta-

belecimentos de Saúde e Ensino, a comunicarem aos gestores

do Sistema único de Saúde(SUS) a ocorrência dos casos sus-

peitos ou confirmados dessas doenças.

Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta doenças de

Notificação imediata(24 horas).

(A) Poliomielite, cólera, influenza humana por novo subtipo.

(B) Cólera, difteria, malária.

(C) Leptospirose, influenza humana por novo subtipo, polio-

mielite.

(D) Sífilis, raiva, malária.

(E) Influenza humana por novo subtipo, varicela, difteria.
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29) Segundo Brunner e Suddarth, os propósitos da monitorização

da PIC (Pressão Intra Craniana) consistem em monitorar
precocemente o aumento da pressão, quantificar e iniciar

o tratamento apropriado, além de fornecer líquor para amos-

tragem e drenagem. É correto afirmar que contribuem para a

elevação da PIC:

(A) cabeceira elevada 30° e diminuição dos estímulos ambien-

tais.

(B) hiperoxigenação e rotação extrema do pescoço.

(C) vias aéreas livres e flexão extrema do quadril.

(D) corticosteróides e diuréticos osmóticos.

(E) febre e aspiração de via aérea.

30) Segundo o Código de Ética da categoria, são princípios fun-

damentais pertinentes à conduta dos profissionais de enfer-

magem, EXCETO:

(A) atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação

da saúde.
(B) exercer suas atividades com competência para a promoção

do ser humano na sua integralidade, de acordo com os

princípios da ética e bioética.

(C) participar das ações que visem satisfazer as necessida-

des de saúde da população.

(D) respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos em

todas as suas dimensões.
(E) sobrepor o interesse da ciência ao interesse da pessoa,

família ou coletividade.

31) A glomerulonefrite difusa aguda é responsável pela maioria
das admissões por doença renal na pediatria. Dentre os

cuidados abaixo relacionados, quais são específicos para

esse tipo de paciente?

(A) Balanço hídrico, repouso, monitoração dos sinais vitais.
(B) Balanço hídrico, verificação de PA, deambulação.

(C) Dieta hiposódica, deambulação, estimular ingestão hídri-

(D) Bnanço hídrico, estimular ingestão hídrica, deámbula-

ção.
(E) Dieta hiposódica, repouso, controle regular da glicemia.
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32) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas
abaixo.

O edema pulmonar consiste no acúmulo anormal de líquido nos
pulmões. Posicionar o paciente ereto, com as pernas pendendo

na lateral do leito, tem como objetivo apresentar o efeito
imediato de o retorno venoso, o

débito do ventrículo e reduzindo a congestão
pulmonar.

(A) diminuir / aumentando / esquerdo

(B) aumentar / diminuindo / esquerdo

(C) aumentar / diminuindo / direito

(D) diminuir / diminuindo / direito

(E) diminuir / aumentando / direito

33) O intervalo mínimo entre a terceira dose da DTP (tríplice

bacteriana) e o reforço é de

(A) 2 meses.

(B) 3 meses.

(C) 6 meses.

(D) 9 meses.
(E) 1 ano.

34) Epidemias de Dengue têm sido registradas, anualmente, em

vários estados brasileiros. Em relação ao Dengue, é corre-

to afirmar que

(A) a transmissão pode ser por contato direto de um doente
com uma pessoa sadia.

(B) o período de incubação é acima de quinze dias .

(C) o agente etiológico é um arbovírus do gênero Flavirus.
(D) no tratamento sintomático dá-se preferência ao uso do

ácido acetil salicílico, devido ao baixo custo.

(E) a resposta imunológica à infecção é exclusivamente pri-

mária.
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35) As articulações mantêm os ossos ligados e possibilitam que o

corpo se movimente. Correlacione traumatismos músculo esque-

léticos às suas definições e assinale a opção correta.

TRAUMAS DEFINIÇÕES

I - Luxação articular ( ) Lesão dos ligamentos que circun-

dam a articulação, sendo provo-

II - Entorse cada por um movimento de torção
III- Contusão ou tração.
IV - Estiramento ( ) Tração muscular provocada pelo

uso, alongamento ou estresse ex-

cessivo.

( ) Condição em que as superfícies

articulares dos ossos formadores

da articulação não estão mais em

contato anatômico.

( ) Lesão de tecidos moles produzida

pela força obtusa, como impacto,

chute ou queda.

(A) (I) (III) (II) (IV)

(B) (II)(IV)(III)(I)

(C) (III)(II)(I)(TV)

(D) (II) (IV) (I) (III)

(E) (IV) (I) (II) (III)

36) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas

abaixo.

Segundo Woods, Suzan L. e co-autores, "o uso de cocaína tem
sido associado com isquemia miocárica, e

(...)".

(A) dislipidemia / endocardite
(B) cefaleia / diarreia

(C) arritmias / morte súbita

(D) leucopenia / cefaleia
(E) aneurisma abdominal / morte súbita
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37) Qual a imunoglobulina que na última metade da gestação apre-

senta concentração fetal e materna aproximadamente iguais?

(A) IGM

(B) IGD

(C) IGA

(D) IGG

(E) IGE

38) Qual das infecções abaixo relacionadas NÃO é transmitida por
via transplacentar?

(A) Toxoplasmose.

(B) Gonorreia.

(C) Sífilis.

(D) Rubéola.

( E ) Caxumba .

39) Em um paciente com prótese ventilatória utilizando cânula de

traqueostomia balonada por longo prazo, um dos cuidados

diários da enfermagem é a checagem e o controle da pressão
do balonete. Caso essa rotina seja negligenciada e o balone-

te permaneça hiperinflado, assinale, dentre as complicações

descritas abaixo, qual NÃO será observada.

(A) Amolecimento do tecido da traqueia.

(B) Edema de traqueia.

(C) Fístula traqueoesofágica.
(D) Necrose local da traqueia.

(E) Escape de volume corrente.

40) o distúrbio cerebral crônico, progressivo e degenerativo,
acompanhado por efeitos profundos sobre a memória, cognição

e a capacidade para o autocuidado, caracteriza a

(A) doença de Alzheimer.

(B) paralisia de Bell.

(C) síndrome de Guillian-Barré .
(D) esclerose lateral amiotrófica.
(E) miastenia grave.
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41) Em uma situação de emergência, em que há pneumotórax aberto

traumático, qual deve ser a medida imediata executada pela

enfermagem?

(A) Providenciar material de intubação orotraqueal .
(B) Verificar os sinais vitais.

(C) Realizar cateterismo vesical de demora.

(D) Instalar cateter nasal de oxigênio a l litro/min.
(E) Ocluir com gaze impregnada em vaselina a ferida toráci-

ca.

42) A regulação da temperatura no recém nato de alto risco é
indispensável na UTI Neonatal. As consequências adicionais

imediatas que podem ser detectadas em um recém-nato mal
aquecido são:

(A) acidose metabólica, hipotermia, apneia.

(B) hemorragia intracraniana , apneia , hipercalemia.

(C) acidose metabólica, hipotermia, hipercalemia.

(D) alcalose respiratoria, hipoxia, hipoglicemia.

(E) hipoglicemia, hipoxia, acidose metabólica.

43) Nos cuidados em caso de obstrução das vias aéreas por corpo

estranho, a manobra de HEIMLICH é uma das ações desempenha-

das pela enfermeira e consiste em

(A) retirar o corpo estranho com o dedo.
(B) manobra de tração do maxilar.

(C) pressão abdominal subdiafragmática.

(D) balançar a vítima.
(E) colocar o paciente em posição de supinação.

44) Uma gestante com dezesseis semanas de idade gestacional

informou, durante a consulta do pré-natal, a seguinte

história: dois partos a termo, um parto gemelar prematuro e
três abortamentos. Em relação à história da gestante, o caso
citado pode ser classificado, respectivamente, como:

(A) G VII; P VI; e A III.

(B) G VI; P III; e A III.

(C) G VI; P IV; e A III.

(D) G VII; P IV; e A III.

(E) GVI; PV; eAIII.
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45) No controle das doenças transmissíveis, certas precauções
são fundamentais para evitar a disseminação. Dentre as
doenças infecciosas que exigem precauções entéricas pode-se

citar:

(A) a leptospirose, o cólera, a tuberculose, a rubéola.

(B) o cólera, a rubéola, a febre tifoide, a leptospirose.

(C) as hepatites, a leptospirose, o cólera, a febre tifoide.
(D) o sarampo, a leptospirose, a leishmaniose, o cólera.

(E) a leptospirose, a tuberculose, a leishmaniose, as hepa-

tites.

46) Em relação aos processos de limpeza, desinfecção e esterili-

zação adequados de artigos médico hospitalares, assinale a
opção INCORRETA.

(A) Desinfecção de alto nível destrói todos os microrganis-

mos, exceto uma parte dos esporos bacterianos.

(B) Desinfecção de médio nível inativa o bacilo da tubercu-

lose e as bactérias na forma vegetativa, assim como a .

maioria dos vírus e fungos, exceto esporos bacterianos.

(C) Limpeza remove todo o material estranho e a matéria
orgânica dos objetos e deve preceder ao processo de

esterilização ou desinfecção.
(D) Antisséptico é um germicida químico que deve ser usado

em objetos inanimados, pele ou tecidos orgânicos.

(E) Germicida é o agente que destrói microrganismos.

47) A hipercaliemia tem como um dos fatores etiológicos a

(A) administração intravenosa excessiva de Sódio (solução

hiperosmolar).
(B) excreção renal aumentada de Cálcio.

(C) excreção renal diminuída de Cálcio.

(D) excreção renal diminuída de Potássio.

(E) administração intravenosa rápida de soro glicosado 5% .
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48) Segundo Brunner e Suddarth, correlacione as etapas do pro-

cesso de Enfermagem aos seus respectivos procedimentos, e
assinale a opção correta.

ETAPAS PROCEDIMENTOS

I - Histórico ( ) Atualização do plano de cuidados a-

II - Diagnóstico través da prescrição de enfermagem.

III- Planejamento ( ) Determinação das respostas do paci-

IV - Implementação ente às prescrições de enfermagem.

V - Evolução ( ) Identificação dos problemas.

( ) Coleta de dados.

( ) Desenvolvimento de metas, resulta-

dos e do plano de cuidados.

(A) (IV) (II) (III) (I) (V)

(B) (II) (IV) (I) (III) (V)

(C) (III) (IV) (V) (I) (II)

(D) (V) (III) (I) (II) (IV)

(E) (IV) (V) (II) (I) (III)

49) Qual a infecção que se transmite de paciente a paciente

geralmente pelas mãos da equipe de saúde?

(A) Recorrente.

(B) Endógena.

(C) Exógena.

(D) Inter-hospitalar.

(E) Cruzada.

50) O método do trajeto em Z na injeção intramuscular profunda
(Z-Track) é utilizado na administração de

(A) ferro.

(B) vitamina K.

(C) corticoide.

(D) complexo B.

(E) antibiótico.
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