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1) Das opções abaixo, assinale a que possui contra-indicação

absoluta ao uso de contraceptivo oral.

(A) Hipertensão.

(B) Doença falciforme.

(C) Distúrbio tromboembálico.
(D) Icterícia induzida por bile.

(E) Fase aguda de mononucleose .

2) Em relação à uma criança de 3 anos de idade que recebeu o

BCG há mais de 6 meses e cuja cicatriz vacinal encontra-se

ausente, assinale a opção que indica o que deve ser feito.

(A) Realizar teste tuberculínico (PPD) e aguardar resultado
para vacinação.

(B) Revacinação, com realização prévia do teste tuberculí-

nico (PPD).

(C) Não revacinar.

(D) Agendar retorno da criança em 6 meses e fazer nova
verificação da cicatriz.

(E) Revacinação, sem necessidade de realização do teste
tuberculínico (PPD).

3) O teste de Schiller tem por objetivo

(A) confirmar o câncer de colo uterino.
(B) descartar o câncer de colo uterino.
(C) identificar alterações celulares mediante a fixação do

iodo nas áreas ricas em glicogênio.

(D) confirmar alterações de natureza hematológica.
(E) identificar alterações de natureza infecciosa mediante a

fixação da solução de lugol nas áreas ricas em lipí-

dios.

4) Assinale a opção que indica qual o prazo de validade do
leite humano ordenhado, armazenado na geladeira e
congelador/ freezer, respectivamente:

(A) 12 horas e 7 dias .

(B) 24 horas e de 15 a 21 dias .
(C) 24 horas e 6 meses.

(D) 48 horas e de 15 a 21 dias .
(E) 48 horas e 6 meses .
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5) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo

em relação ao Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem, assinalando a seguir, a opção correta.

( ) É direito dos profissionais de enfermagem apoiar as

iniciativas que visem o aprimoramento profissional,

cultural e a defesa dos legítimos interesses de classe.

( ) O profissional de enfermagem presta assistência de

saúde visando a promoção do ser humano como um todo.

( ) É permitido publicar trabalho com elementos que

identifiquem o cliente sem sua autorização.

( ) As penalidades de advertência verbal, multa, censura e
suspensão do exercício profissional são de alçada do
Conselho Federal de Enfermagem.

( ) É dever do profissional de enfermagem respeitar o ser

humano na situação de morte e pós-morte.

(A) (V) (V) (F) (V) (V)
(B) (V) (V) (F) (V) (F)

(C) (V) (V) (F) (F) (V)

(D) (F) (V) (V) (F) (V)
(E) (V) (V) (V) (F) (V)

6) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo, respectivamente.

Os bloqueios cardíacos de 2 ° grau resultam com freqüência de

lesão isquêmica do sistema de condução. No bloqueio AV de 2°

grau - tipo Wenckebach, a freqüência geralmente é ,

o ritmo e o intervalo PR

progressivamente.

(A) baixa / regular / aumenta
(B) alta / irregular / diminui
(C) baixa / irregular / diminui

(D) baixa / irregular / aumenta
(E) alta / regular / aumenta

7) O grande objetivo no tratamento do diabete gestacional é
evitar a macrossomia fetal, cujas principais conseqüências
são:

(A) hipoglicemia neonatal, hidrocefalia e proteinúria.
(B) hipoglicemia neonatal, tocotraumatismos e oligúria.
(C) oligúria, hiperglicemia neonatal e distocia de ombros.
(D) hipoglicemia neonatal, distocia de ombros e tocotrauma-

tismos.
(E) distocia de ombros, hipoglicemia neonatal e anemia.
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B) No desenvolvimento da Teoria da Administração, as funções

administrativas de planejamento, organização, comando,

coordenação e controle, foram primeiramente identificadas

pelo teórico

(A) Max Weber.

(B) Taylor.

(C) Henri Fayol.

(D) Mc Gregor.

(E) Mayo.

9) Em qual das condições descritas abaixo, comumente

encontramos alucinações e delírios?

(A) Distúrbios.
(B) Hebefrência.

(C) Ansiedade Grave.
(D) Esquizofrenia.

(E) Distúrbio de Coversão.

10) A contracepção de emergência, também chamada de intercepção
ou pílula pós-coital, é uma alternativa de caráter

excepcional, utilizada apenas em situações de emergência,

tais como relação sexual não planejada e desprotegida, uso
inadequado de métodos anticoncepcionais, falha contraceptiva

presumida e violência sexual. Deve ser utilizada, após o

coito desprotegido em até quantas horas?

(A) 72

(B) 48

(C) 36

(D) 24

(E) 12

11) O quadro clínico da gonorréia ou blenorragia no sexo

masculino, caracteriza-se por

(A) disúria, edema escrotal e ulceração.

(B) prurido intra-uretral, disúria e fluxo uretral mucopu-

rulento espesso abundante de cor amarelo-esverdeado.

(C) formigamento, sangramento uretral e secreção espessa
esbranquiçada.

(D) sangramento uretral, prurido e febre.

(E) febre, fluxo uretral mucopurulento espesso abundante de
cor leitosa e prurido intenso.
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12) Dos cuidados de enfermagem na administração de albumina a

5% , NÄO é indicado

(A) administrar em pacientes com doenças cardíacas .
(B) misturar com hidrolisados protéicos .
(C) administrar em equipos filtrados.
(D) administrar em caso de doença pulmonar .
(E) administrar rapidamente.

13) Segundo Brunner no capítulo de tratamentos de pacientes com

queimaduras, a profundidade e a extensão da lesão são

consideradas na transferência do paciente para o centro de

queimados. De acordo com o critério de classificação da

lesão, a queimadura considerada importante é de

(A) 2 ° grau que excedam 25% da área da superfície corporal

em adultos e 20% em crianças.

(B) 2 ° grau que excedam 30% da área de superfície corporal

em adultos e 25% em crianças.

(C) 2 ° grau que excedam 35% da área de superfície corporal

em adultos e 30% em crianças.

(D) 2 ° grau que excedam 40% da área de superfície corporal

em adultos e 30% em crianças.
(E) 2 ° grau que excedam 50% da área de superfície corporal

em adultos e 30% em crianças.

14) Na Unidade de Recuperação Pós Anestésica, quando a
Enfermeira receber o paciente, o que ela deve avaliar de
imediato?

(A) Sítio cirúrgico.

(B) Tubos e drenagens .
(C) Freqüência do pulso.

(D) Linhas de monitoração.

(E) Acesso venoso.
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15) O procedimento habitualmente utilizado após 18-20 semanas de

gestação cujas principais indicações são o diagnóstico

pré-natal para o estudo do cariótipo fetal e o estudo

hematológico do feto com infecções congênitas, entre outras,

denomina-se

(A) amniocentese.

(B) cordocentese.

(C) amnioscopia.

(D) histeroscopia.

(E) biópsia de vilo corial .

16) Se um paciente apresenta uma Pressão Sistólica de 150mmHg e

uma Pressão diastólica de 70mmHg, qual é a sua Pressão
Arterial Média em mmHG?

(A) 67

(B) 75

(C) 87

(D) 97

(E) 115

17) O estudo sistemático de que deveriam ser a conduta e as

ações de uma pessoa no que se refere a si mesma, a outros
seres humanos e ao ambiente, define

(A) dilemas éticos.
(B) princípios éticos .
(C) decisões éticas.
(D) marco teórico ético.
(E) ética.

18) Dentre os quimioterápicos abaixo, qual atua quando a célula
tumoral sintetiza o DNA?

(A) Citarabina.

(B) Bleomicina.

(C) Vincristina.
(D) Vimblastina.

(E) Vindesina.
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19) Sobre os cuidados imediatos de enfermagem após biópsia

renal, é correto afirmar que

(A) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal imediata-

mente após o procedimento.

(B) o paciente deve ficar em repouso no leito por 4 horas .
(C) os sinais vitais devem ser verificados de 1 em 1 hora.

(D) se houver sinais de sangramento, o abdomem não deve ser

palpado.

(E) o débito urinário deve ser feito, pois a anúria é uma

complicação comum.

20) Em qual condições abaixo, a Pressão Venosa Central encontra-

se aumentada?

(A) Choque hipovolêmico.

(B) Choque Cardiogênico

(C) Sepse.

(D) Edema Pulmonar cardiogênico.

(E) Choque Séptico.

21) A infecção aguda da vesícula biliar tem indicação cirúrgica

(A) eletiva.

(B) emergencial.

(C) urgente.
(D) necessária.

(E) opcional.
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22) O gerenciamento dos RSS (Resíduos de Serviços de Saúde)

constitui um conjunto de procedimentos de gestão, planejados

e implementados a partir de bases técnico-científicas,

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção

e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento

seguro, visando a proteção dos trabalhadores, à preservação

da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Quanto aos objetivos da fase de "SEGREGAÇÃO", pode-se

afirmar que visam

(I) impedir que os resíduos infectantes e químicos conta-

minem os comuns e prevenir acidentes ocupacionais .

(II) reduzir custos financeiros, racionalizar recursos

e possibilitar a reciclagem.

(III) quantificar cada tipo de resíduo gerado e converter

o resíduo infectante em inerte.

Asinale a opção correta.

(A) somente a I está correta.
(B) I e II estão corretas.
(C) I e III estão corretas.

(D) II e III estão corretas.
(E) I, II e III estão corretas.

23) São princípios do raciocínio ético, EXCETO:

(A) o paternalismo.

(B) a justiça.
(C) o dizer a verdade.
(D) a defesa.

(E) a beneficiência.

24) No atendimento ao paciente neurológico, a presença de
Glasgow menor que 8, tem indicação imediata de

(A) monitorização de glicemia.

(B) reanimação cardiorespiratória.

(C) monitorização de Pressão intracraniana.
(D) monitorização de Pressão arterial invasiva.
(E) entubação.
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25) Na assistência inicial de enfermagem em uma parada

cardiorespiratória é indicado

(A) iniciar desfribilação com carga inicial de 100J, se

confirmado fibrilação

(B) preparar atropina, se confirmada assistolia.

(C) preparar adrenalina, se confirmado assistolia.

(D) decúbito dorsal com cabeceira a 0° e proceder a flexão

do pescoço para abrir vias aéreas.

(E) iniciar ventilação com ambú e massagem cardíaca externa

numa seqüência de 01 ventilação e 6 massagens.

26) O meio pelo qual o bebê perde calor no período imediato na

sala de parto ao ser colocado sobre lençóis ou compressas

frias chama-se

(A) convecção .
(B) radiação.

(C) evaporação.

(D) irradiação.

(E) condução.

27) A vacina tríplice viral apresenta-se sob a forma

liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses.

Após a sua diluição, se mantida sob condições ideais de

armazenagem, a mesma deve ser aplicada pelo prazo máximo de

(A) até o final do prazo de validade.

(B) 3 meses .
(C) 8 horas.
(D) 6 horas.

(E) 4 horas.

28) Dentre as infecções congênitas fetais, qual é a que
apresenta o seguinte quadro clínico: microcefalia,
ventriculomegalia, hepatoesplenomegalia, calcificação
cerebral, coriorretinite e deficiência auditiva?

(A) Herpes simples genital .
(B) Toxoplasmose.

(C) Rubéola.

(D) Sífilis.

(E) Citomegaloviro.
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29) Um líder que identifica valores comuns, é comprometido, olha

para os efeitos e delega poderes possui característica da

liderança

UA) transacional.

03) democrática.

(C) transformacional .
(D) autocrática.

(E) laissez-faire.

30) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da

sentença abaixo:

A é uma doença ássea metabólica

caracterizada por mineralização inadequada do osso.

(A) artrite séptica

(B) doença de Paget

(C) osteomalacia

(D) osteomielite

(E) doença óssea metastática

31) P.S.V., de 25 anos está na sua 2" gestação. A data da sua

última menstruação foi 03/06/ 07. Calcule a data provável do

parto.

(A) 20/ 02/ 2008.

(B) 24/ 02/ 2008.

(C) 03/ 03/ 2008.

(D) 10/ 03/ 2008.

(E) 13/ 03/2008.

32) Em relação a fatores que afetam a cicatrização, pode-se

afirmar que

(A) o edema aumenta o suprimento sanguíneo ao exercer

crescente pressão nos vasos.

(B) os corticoides melhoram a resposta inflamatória normal.

(C) a sepse estimula as funções celulares o que afeta a cura
da ferida.

(D) a secreção de insulina se diminuída, retarda a cicatri-

zação.
(E) a técnica do curativo não altera o transporte de

oxigênio e nitrogênio.
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33) São deveres do enfermeiro no exercício profissional, EXCETO:

(A) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou

imprudência .
(B) respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir

sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.

(C) respeitar o natural pudor, privacidade e a intimidade do

cliente.

(D) exercer a enfermagem com justiça, competência, responsa-

bilidade e honestidade.

(E) garantir a continuidade da assistência de enfermagem.

34) A máscara N-95 apresenta eficácia de filtragem próxima de

99, 5% e é importante equipamento de proteção individual no

controle de doenças com risco de transmissão nosocomial. Por

quanto tempo poderá ser utilizada por um mesmo profissional,

se for mantida limpa, seca e íntegra?

(A) tempo indeterminado.

(B) 3 meses.

(C) 1 mês.

(D) 15 dias.

(E) 7 dias.

35) Na meningococcemia, além da precaução padrão são exigidas

medidas de precaução na transmissão aérea por perdigotos.

Assinale a opção que indica a duração de tais medidas e a
antibioticoterapia correta empregada para os contatos
indicados.

(A) Durante toda a duração da doença e empregar profilaxia

com rifampicina.

(B) Até 72 horas após o início da terapêutica adequada e
empregar eritromicina para os contatos.

(C) Até 24 horas após o início da terapêutica adequada e
empregar rifampicina para os contatos.

(D) Durante toda a duração da doença e empregar profilaxia

com eritromicina.

(E) Até 24 horas após o início da terapêutica adequada e
empregar eritromicina para os contatos.
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36) No tratamento com lítio em distúrbios bipolares, qual das

condições abaixo podem aumentar seu nível sérico?

(A) Ingestão de sódio aumentada.

(B) Função renal aumentada.

(C) Perda hidroeletrolítica.

(D) Ingestão de cálcio diminuída.

(E) Constipação.

37) Ao aplicar uma penalidade, pode ser considerado como

agravante pelo Código de Ética de Enfermagem a seguinte

circunstância:

(A) realizar atos sob coação e/ou intimidação.

(B) ter bons antecedentes profissionais.

(C) realizar atos sob emprego real de força física.

(D) ter confessado espontaneamente a autoria da infração.

(E) cometer infração dolosamente.

38) Em qual das arritmias abaixo, a freqüência do traçado no ECG

é irregular, há ausência de onda P e o complexo QRS é normal

em forma e duração?

(A) Flutter atrial.

(B) Extra-sístole atrial.

(C) Fibrilação ventricular.

(D) Extra-sístole ventricular.

(E) Fibrilação atrial.
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39) O dengue é uma doença infecciosa febril aguda, benigna na

maior parte dos casos, causada por qualquer um dos quatro

sorotipos de um vírus do gênero flavivirus. Em relação às

suas características, é correto afirmar que

(I) o termo "hemorrágico" é impreciso, uma vez que o que

caracteriza esta forma da doença não é a presença

de manifestações hemorrágicas, mas a ocorrência de

um súbito aumento da permeabilidade vascular.

(II) manifestações hemorrágicas, tais como epistaxe e

gengivorragia podem ocorrer em alguns casos, mesmo

nas formas benignas da doença.

(III) a notificação dos casos suspeitos ou confirmados

é obrigatória e deve ser feita às secretarias munici-

pais de saúde através de formulário próprio.

(IV) a hidratação não é procedimento fundamental, devendo

ser utilizada somente nos casos em que haja hemocon-

centração.

Assinale a opção correta.

(A) I, II e III estão corretas.

(B) I, II e IV estão corretas .

(C) I, III e IV estão corretas.
(D) II, III e IV estão corretas.

(E) I, II, III e IV estão corretas.

40) Com relação ao diagnóstico de enfermagem para o paciente

cirúrgico, é correto afirmar que

(A) o risco de constipação está relacionado aos agentes

anestésicos.
(B) o débito cardíaco diminuído está relacionado à hipervo-

lemia.
(C) o risco de retenção urinária está relacionado à imobi-

lidade.

(D) o risco de broncoaspiração está relacionado ao repouso

no leito.

(E) a intolerância à atividade está relacionada à fraqueza
primária à cirurgia.
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41) O questionário CAGE é utilizado para avaliar comportamento

que indica o uso abusivo

(A) do álcool.
(B) da cocaina.

(C) da heroína.
(D) da anfetamina.

(E) do barbitúrico.

42) A Nutrição Parenteral é utilizada para suprir as

necessidades nutricionais quando o paciente não pode usar a

via oral ou entérica. Para tanto, o paciente deverá

apresentar os seguintes problemas, EXCETO:

(A) perda de mais de 10% do peso habitual antes da doença.

(B) vômito ou diarréia aguda.

(C) nível sérico de albumina abaixo de 3, 5g/dl.

(D) perda excessiva de nitrogênio por feridas.

(E) emagrecimento contínuo apesar da ingestão oral ou

entérica adequada.

43) Em relação à mastite puerperal, qual é a droga de escolha
para o tratamento e quais medidas coadjuvantes podem ser
empregadas?

(A) Cefalexina, via oral de 6/ 6 horas. Continuidade da

amamentação em ambas as mamas, calor local e esvaziamen-

to manual das mamas.

(B) Penicilina cristalina, via endovenosa de 6/ 6 horas.

Calor local, uso de bombas de sucção e drenagem cirúr-

gica.

(C) Cefalexina, via oral de 6/ 6 horas. Drenagem cirúrgica,

continuidade da amamentação em ambas as mamas e uso de
bombas de sucção.

(D) Penicilina cristalina, via endovenosa de 12/12 horas.
Esvaziamento manual das mamas, aplicação de compressas
frias após a ordenha e interrupção da amamentação.

(E) Cefalexina, via oral de 12/ 12 horas. Interrupção da

amamentação, calor local e esvaziamento manual das
mamas.
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44) Paciente 72 anos, diabético, hipertenso, com guadro de

pneumonia, vem apresentando hiperglicemia em todos os

horários aferidos. É prescrito solução venosa de insulina

para infusão contínua. O Enfermeiro deve atentar para

iniciar

(A) dieta enteral contínua, monitorar glicemia a cada

2 horas e trocar a solução a cada 12 horas.

(B) glicose hipertônica, monitorar glicemia a cada hora e

trocar solução a cada 24 horas.

(C) dieta enteral contínua, monitorar glicemia horária e

trocar solução a cada 12 horas.

(D) glicose hipertônica, glicemia a cada hora e trocar

solução a cada 8 horas.

(E) dieta enteral contínua, glicemia a cada 2 horas e

trocar solução a cada 24 horas.

45) Qual a complicação é possível encontrar em pacientes que

estejam em uso de alimentação por via enteral?

(A) Hiper-hidratação.

(B) Hiponatremia.

(C) Hiperalbuminemia.

(D) Hipocalcemia.

(E) Hiperpotassemia.

46) Numa situação de emergência em que o paciente necessita de

transfusão sanguínea e não é possível esperar pelos testes
de compatibilidade, qual dos produtos abaixo NÄO pode ser

utilizado?

(A) Dextran.

(B) Sangue tipo 0, Rh negativo .
(C) Substituto artificial do plasma.

(D) Sangue tipo 0, Rh positivo.

(E) Solução com proteínas plasmáticas .
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47) Associe o agente esterelizante/desinfetante ao seu período

de exposição:

ESTERELIZANTE PERÍODO

(I) ácido peracético 0,2% ( ) 20 a 30 minutos
(II) glutaraldeído 2% ( ) 4 horas

(III)óxido de etileno ( ) 5 horas

(IV) peróxido de hidrogênio ( ) 10 minutos

na forma gás-plasma ( ) l hora

Assinale a opção correta.

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

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

(C) (II) (IV) (I) (-) (III)

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

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

48) Paciente de 60 anos, em pós-operatório de Hemicolectomia,

encontra-se eupneico, com saturação de 85% por oximetria de
pulso e ausculta pulmonar com presença de secreções
estáticas. Pode-se dizer que este paciente apresenta

hipoxemia

(A) subaguda e estertores .
(B) episódica e estertores .
(C) subaguda e sibilos .

(D) episódica e crepitações .
(E) subaguda e crepitações .

49) Dentre as afirmações abaixo, assinale a que corresponde ao
cuidado adequado após a realização de uma paracentese.

(A) Manter o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira a

zero graus.

(B) Monitorar sinais vitais a cada 2 horas .
(C) Avaliar sinais de hipervolemia.

(D) Avaliar alterações do estado mental .
(E) Passar sonda nasogástrica para sinfonagem.
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50) Na assistência de enfermagem ao recém-nascido, durante a

pesquisa dos reflexos, o reflexo dos pontos cardeais
consiste em

(A) estimular os cantos da boca para que a boca e a face ou
somente a face se desloquem em direção ao agente estimu-

lador.
(B) fazer um estímulo sonoro batendo ao lado do recém-

nascido na mesa de exame, o que irá produzir uma
resposta que simula um abraçamento realizado com os

quatro membros.

(C) extender constantemente o dedo grande com abertura em

leque dos demais dedos .

(D) colocar o recém-nascido suspenso pelo examinador,

deixando que os pés do bebê toquem a superfície da mesa
de exame.

(E) colocar um lápis ou o dedo do examinador na base da
superfície palmar ou plantar do recém-nascido fazendo
com que apareça o movimento de flexão.
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