
QUESTÃO 16

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta o 
exercício  profissional  do  enfermeiro,  podem  ser  considerados  enfermeiros  os 
seguintes profissionais, EXCETO:

a) O titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos 
da lei.

b) O titular  do  diploma ou certificado  de Obstetriz  ou  de  Enfermeiro  Obstétrico, 
conferidos nos termos da lei.

c) O  titular  do  diploma  ou  certificado  de  Enfermeiro  e  a  titular  do  diploma  ou 
certificado de Enfermeiro Obstétrico ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido 
por  escola  estrangeira  segundo  as  respectivas  leis,  registrado em virtude  de 
acordo  de  intercâmbio  cultural  ou  revalidado  no  Brasil  como  diploma  de 
Enfermeiro, de Enfermeiro Obstétrico ou de Obstetriz.

d) O titular  de  certificado  de  Enfermeiro  Prático  ou  Prático  de  Enfermagem, 
expedido  até  1964  pelo  Serviço  Nacional  de  Fiscalização  da  Medicina  e 
Farmácia,  do Ministério  da Saúde,  ou por  órgão congênere da Secretaria  de 
Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 
de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 
3.640, de 10 de outubro de 1959.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta o 
exercício profissional de enfermagem, ao enfermeiro incumbe, privativamente:

a) realizar consulta de enfermagem.
b) cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem.
c) executar atividades de assistência de Enfermagem referidas no Art.  9º  desse 

Decreto. 
d) observar,  reconhecer  e  descrever  sinais  e  sintomas,  em  nível  de  sua 

qualificação.
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QUESTÃO 18

Consideram-se enfermeiros obstetrizes, segundo o artigo 9 do Decreto nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, que regulamenta o exercício profissional do enfermeiro, os 
profissionais  titulares  de  diploma  ou  certificados  de  Obstetriz  ou  de  Enfermeiro 
Obstétrico, cabendo privativamente a estes:

a) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
b) realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 

necessária. 
c) prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao 

recém-nascido.
d) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do 

parto sem distócia.

QUESTÃO 19

Segundo Kaplan et al. (1997, p. 460), os sintomas psicóticos vistos na esquizofrenia 
podem  ser  idênticos  àqueles  vistos  no  transtorno  esquizofreniforme,  transtorno 
psicótico breve e transtorno esquizoafetivo. Para o autor,  a diferenciação desses 
outros transtornos psicóticos deve ser realizada com base em:

a) presença de delírio.
b) duração dos sintomas.
c) uso de medicação antipsicótica.
d) ausência de síndrome depressiva.

QUESTÃO 20

Para ser  classificado como portador  do transtorno do estresse pós-traumático,  o 
paciente deve ter  vivenciado um estresse emocional  de tal  magnitude, que seria 
traumático para, praticamente, qualquer pessoa. (KAPLAN et al., 1997, p. 574). 

São características desse transtorno, EXCETO:

a) Os sintomas podem durar até 24 horas.
b) Presença de hiperexcitação persistente.
c) Revivência do trauma através de sonhos.
d) Evitação persistente de coisas que lembrem o evento.
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QUESTÃO 21

A  maior  parte  dos  sinais  e  sintomas  psiquiátricos  têm  suas  raízes  em  um 
comportamento essencialmente normal e representam graus variados no espectro 
do comportamento que vão do normal ao patológico. (KAPLAN et al., 1997, p. 289). 

Durante  o  exame  de  um  paciente,  o  enfermeiro  deve  considerar  as  seguintes 
alterações que sugerem sinais de doença psiquiátrica, EXCETO:

a) Êxtase.
b) Afeto plano.
c) Humor eutímico.
d) Estado crepuscular.

QUESTÃO 22

Os  enfermeiros  devem  fazer  o  que  é  correto,  quando  confrontados  com  as 
complexidades  do  atual  sistema  de  assistência  médica.  Fazer  o  que  é  correto 
significa ética. (GREENLAW, 1980. In: ATKINSON, 1989, p. 17). 

Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) No Brasil, o Cofen estabeleceu um código de ética que disciplina o exercício da 
prática profissional do enfermeiro.

b) Os  códigos  de  ética  têm  por  objetivo  orientar  não  só  o  indivíduo  como  o 
profissional na prática e no desenvolvimento da enfermagem.

c) Os Cofens e Corens (Conselhos federais e regionais de enfermagem) são órgãos 
disciplinadores do exercício profissional  e usam instrumentos específicos para 
este fim.

d) A  Aben  (Associação  Brasileira  de  Enfermagem),  criada  em  12/08/1926,  tem 
desenvolvido  um  trabalho  reconhecido  desde  então  e  atua  como  órgão 
disciplinador do exercício profissional.

QUESTÃO 23

A  estrutura  das  necessidades  humanas  básicas  descritas  por  Maslow  (1968)  é 
amplamente aceita porque pode ser usada com diferentes teorias de enfermagem 
sem conflito. (ATKINSON, 1989, p. 15). Maslow considera algo uma necessidade 
humana básica, EXCETO quando:

a) a sua ausência evita a doença.
b) a sua ausência produz a doença.
c) a sua restauração cura a doença.
d) a sua presença evita a doença.
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QUESTÃO 24

Embora  Maslow  acredite  que  todas  as  necessidades  existam  para  os  seres 
humanos, ele as ordena de forma hierárquica. (ATKINSON, 1989. p. 16). 

Dentre as necessidades humanas básicas organizadas pela teoria de Maslow, a que 
representa ser de nível mais elevado (menos básica) é a de:

a) água.
b) oxigênio.
c) auto-realização.
d) segurança e proteção.

QUESTÃO 25

O processo de enfermagem é uma tentativa de melhorar a qualidade da assistência 
ao paciente. (ATKINSON, 1989, p. 215). 

Em relação à prática de enfermagem, é VERDADEIRA a afirmativa:

a) O processo de enfermagem raramente contribui para o crescimento profissional 
de cada enfermeiro.

b) Os padrões da prática de enfermagem da American nurses association refletem 
a utilização de um processo de enfermagem.

c) O  uso  de  instrumentos  específicos  para  documentação  de  um  processo  de 
enfermagem para um paciente hospitalizado é opcional.

d) A sistematização da assistência de enfermagem é uma proposta de metodologia 
de trabalho contrária à aplicação do processo de enfermagem.

QUESTÃO 26

Em relação ao processo de enfermagem, todas as afirmativas são  verdadeiras, 
EXCETO:

a) A análise dos dados é feita após a anamnese, o exame físico e a entrevista.
b) As  fases  do  processo  são  levantamento  de  dados,  análise  dos  dados, 

planejamento e avaliação.
c) A  elaboração  de  diagnóstico  de  enfermagem deve  ser  realizada  ao  final  do 

levantamento dos dados e embasar o planejamento.
d) O diagnóstico de enfermagem é um tipo de ação de enfermagem que visa tratar 

uma alteração com base no diagnóstico médico.
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QUESTÃO 27

Sobre  a  administração  de  medicamentos,  todas  as  afirmativas  estão  corretas, 
EXCETO:

a) Medicação parenteral é aquela administrada exclusivamente por via endovenosa.
b) O preparo e a administração de medicações parenterais devem ser realizados 

sempre com técnica asséptica.
c) A desvantagem da via de administração parenteral relaciona-se com a rapidez na 

absorção, dificultando remediar enganos.
d) Ao  preparar  um  medicamento  líquido,  o  frasco  deve  ser  bem  agitado  para 

garantir a distribuição uniforme no líquido.

QUESTÃO 28

O envelhecimento intrínseco refere-se às alterações provocadas pelo processo de 
envelhecimento  normal  que são  geneticamente  programadas  e  quase universais 
dentro de uma espécie. (BRUNNER, 2005. p. 203). 

A  respeito  dos  aspectos  da  saúde  do  idoso  que  devem  ser  considerados  pelo 
enfermeiro, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) A universalidade é o principal critério para diferenciar o envelhecimento normal 
do anormal.

b) Alterações celulares do envelhecimento provocam mudanças na aparência física 
e na função.

c) A  principal  causa  de  morbi-mortalidade  no  idoso  são  doenças  do  aparelho 
respiratório.

d) O bem estar de uma pessoa idosa depende de fatores físicos, mentais, sociais e 
ambientais.

QUESTÃO 29

As  células  cancerosas  são  descritas  como  neoplasias  malignas  e  demonstram 
crescimento celular desordenado que não segue a demanda fisiológica. (BRUNNER, 
2005, p. 337).

Em relação às características das células cancerosas, é CORRETO afirmar:

a) O grau de anaplasia determina o potencial maligno.
b) Hiperplasia é um padrão maligno de crescimento celular.
c) A  capacidade  de  disseminação  não  é  critério  para  diferenciação  de  tumores 

malignos e benignos.
d) O método e a velocidade de crescimento não são critérios para diferenciação de 

tumores malignos e benignos.
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QUESTÃO 30

O  enfermeiro  tem  um  papel  importante  na  avaliação  e  no  controle  de  muitos 
problemas experimentados por pacientes submetidos a tratamento quimioterápico 
antineoplásico. (BRUNNER, 2005, p. 355). 

São problemas comuns nesse grupo de pacientes, EXCETO:

a) Fadiga.
b) Infecção.
c) Desnutrição.
d) Hipervolemia.

QUESTÃO 31

São recomendações relativas ao cuidado de enfermagem no período pré-operatório, 
EXCETO:

a) O jejum mínimo para cirurgias eletivas em adultos saudáveis é de 12 horas.
b) Um exame físico do paciente, incluindo boca e vias aéreas, deve ser realizado 

pelo enfermeiro na fase pré-operatória.
c) É importante que alguém fique com o paciente em todos os momentos do pré-

operatório imediato (no centro cirúrgico).
d) Os principais exames pré-operatórios para cirurgias eletivas devem também ser 

avaliados pelo enfermeiro (ECG, Rx tórax, hemograma completo, glicemia, uréia 
e creatinina).

QUESTÃO 32

O choque,  uma das complicações pós-operatórias mais graves,  pode resultar  da 
hipovolemia. (BRUNNER, 2005, p. 467). 

Os sinais clássicos da hipovolemia são, EXCETO:

a) Palidez.
b) Taquipnéia.
c) Bradicardia.
d) Pele fria e úmida.

QUESTÃO 33

Dentre  as  complicações  pós-operatórias  mediatas  e  tardias  que  podem  ser 
reconhecidas na unidade de internação estão, EXCETO:

a) Infecção de sítio cirúrgico.
b) Deiscência da ferida/sutura.
c) Trombose venosa profunda.
d) Bloqueio neuro-muscular prolongado.
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QUESTÃO 34

O choque séptico é o tipo mais comum de choque circulatório, sendo causado pela 
infecção disseminada. (BRUNNER, 2005, p. 329). 

São fatores de risco para esse tipo de choque, EXCETO:

a) Doenças crônicas.
b) Extremos de idade.
c) Reação transfusional.
d) Procedimentos invasivos.

QUESTÃO 35

O infarto agudo do miocárdio (IAM) se refere ao processo pelo qual áreas de células 
miocárdicas são destruídas de maneira permanente. (BRUNNER, 2005, p. 766). 

Sobre a epidemiologia do infarto e de outras síndromes coronarianas agudas (SCA), 
é CORRETO afirmar:

a) Para  fazer  o  diagnóstico  entre  IAM  e  SCA,  é  imprescindível  uma 
cineangiocoronariografia.

b) Metade dos pacientes que morrem nem chegam ao hospital.
c) A  evolução  da  fisiopatologia  do  IAM  é,  em  sua  maioria,  desencadeada  por 

insuficiência cardíaca congestiva.
d) Poucos dos pacientes que morrem subitamente deixam de apresentar sintomas 

prévios.

QUESTÃO 36

A obstrução aguda das vias aéreas superiores constitui uma emergência com risco 
de vida. (BRUNNER, 2005, p. 2276). 

São condutas que devem ser consideradas para o tratamento de obstrução das vias 
aéreas superiores, EXCETO:

a) Colocação de via aérea orofaríngea para pacientes inconscientes que respiram.
b) Hiperextensão  da  cabeça  e  inclinação  do  pescoço  para  todos  os  pacientes 

adultos.
c) Colocação de via aérea definitiva (tubo traqueal) para pacientes em insuficiência 

respiratória e hipóxia.
d) Manobra de Heimlich para pacientes adultos conscientes com obstrução de via 

aérea por corpo estranho.
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QUESTÃO 37

Para  a  abordagem  do  paciente  portador  de  trauma  crânio-encefálico  (TCE),  a 
enfermagem deve considerar, EXCETO:

a) Manter normotermia.
b) Prevenir lesão secundária.
c) Manter integridade da pele.
d) Manter nutrição nula ou minimamente protéica.

QUESTÃO 38

A administração, tanto em suas abordagens prescritivas e normativas, quanto nas 
explicativas e descritivas, trata do planejamento, da organização, da direção e do 
controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem 
dentro de uma organização. (ALMEIDA, M. C. P.,1997, p: 262).

Dentro dessa perspectiva, pode-se concluir que:

a) a gerência é um instrumento de trabalho que implica função integrativa.
b) para  administrar  em saúde  não  é  imprescindível  o  conhecimento  do  modelo 

assistencial.
c) a  função  gerencial  implica  apenas  o  conhecimento  técnico-administrativo  de 

quem a executa.
d) o planejamento estratégico comunicativo visa reduzir ao máximo o planejamento 

estratégico situacional.

QUESTÃO 39

Algumas  gestações  são  consideradas  de  alto  risco  por  causa  de  complicações 
peculiares  à  gestação:  vômitos  perniciosos,  trabalho  de  parto  prematuro, 
descolamento prematuro da placenta, gestação prolongada, doenças isoimunes e 
morte fetal. (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 243).

No que se refere às complicações obstétricas, todas as afirmativas são verdadeiras, 
EXCETO:

a) Os efeitos da gestação pós-termo sobre a mãe são primariamente de natureza 
psicossocial.

b) As  mulheres  em trabalho  de  parto  prematuro  devem sempre  permanecer  na 
posição supina.

c) É objetivo da assistência ao parto prematuro manter analgesia em nível mínimo, 
para evitar depressão respiratória no neonato.

d) Um em cada cento e cinqüenta nascimentos é marcado por doença hemolítica 
detectável no recém nascido, geralmente incompatibilidade rhesus.
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QUESTÃO 40

O  valor  do  exame  físico  do  enfermeiro  dependerá  de  sua  capacidade  para 
diferenciar  resultados  normais  dos  anormais  e  do  seu  conhecimento  sobre  as 
variações fisiológicas do recém nascido. (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 520).

Em relação ao exame físico do neonato, o enfermeiro deve considerar, EXCETO:

a) Os  mamilos  devem  ser  examinados  quanto  ao  tamanho  e  desenvolvimento, 
sendo um critério para definir a idade gestacional.

b) Os mamilos devem ser examinados quanto à congestão, uma reação hormonal 
precoce em alguns bebês recém nascidos.

c) O  exame  físico  do  coração,  dos  pulmões  e  do  abdome  deve  ser  realizado 
quando o bebê está acordado, mesmo que esteja chorando.

d) No recém nascido,  a borda do fígado é normalmente palpável  a  um ou dois 
centímetros da margem do gradil costal direito.
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