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A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) é 
uma ferramenta prática e de fácil utilização por 
profissionais de saúde interessados na melhoria da 
segurança cirúrgica e redução de óbitos e complicações 
cirúrgicas evitáveis. Marque a opção INCORRETA sobre a 
LVSC.

(A) É de caráter obrigatório componente da política 
pública oficiai.

(B) Durante sua execução são feitas verificações em três 
tempos.

(C) Antes da indução anestésica devem estar presentes 
pelo menos um membro da equipe de enfermagem e 
o anestesiologista.

(D) Antes da incisão cirúrgica confirma-se a realização da 
profilaxia antimicrobiana nos últimos 60 minutos.

(E) Antes da saída do paciente da sala cirúrgica é feita a 
conclusão da contagem de agulhas, instrumentos e 
compressas.

QUESTÃO 2
Qual das soluções abaixo relacionadas NÃO é indicada 
para os deslocamentos de líquidos para o terceiro espaço 
ou pressão intracraniana aumentada?

(A) Isotônica de NaCL 0,9%.
(B) Lactato de Ringer.
(C) Hipotônica de NaCL 0,45%.
(D) Hipertônica de NaCL 3%.
(E) Coioidal de dextrana em soro fisiológico.

QUESTÃO 3
Quais são os efeitos colaterais do sistema gastrointestinal 
mais comuns da quimioterapia que duram de 24 a 48 
horas e que podem persistir até 1 semana após a 
administração?

(A) Constipação e dor abdominal.
(B) Náuseas e pirose.
(C) Vômitos e melena.
(D) Mucosite e diarréia.
(E) Náuseas e vômitos.

QUESTÃO 4
Qual defeito congênito na parede abdominal caracteriza- 
se por vísceras recobertas por membranas translúcidas 
com cordão umbilical no seu ápice?

(A) Hérnia umbilical.
(B) Onfalocele.
(C) Hérnia inguinal.
(D) Megacólon congênito.
(E) Gastroquise.

QUESTÃO 1
Assinale a opção que, de acordo com o Brunner e 
Suddarth (2009), apresenta duas complicações 
gastrointestinais que podem ocorrer durante o 
atendimento ao paciente queimado.

(A) Edema e íleo paralítico.
(B) Náuseas e diarréia.
(C) (leo paralítico e úlcera de Curling.
(D) Hérnia de hiato e disfagia.
(E) Disfagia e edema.

QUESTÃO 6
Ao analisar o traçado do eletrocardiograma (ECG), qual 
corresponde à duração total da sístoie elétrica ventricular?

(A) Complexo QRS.
(B) Onda U.
(C) Intervalo QT
(D) Segmento ST.
(E) OndaP.

QUESTÃO 7
A infiltração ou extravasa mento são complicações da 
terapia intravenosa. Assinale a intervenção de 
enfermagem indicada para este caso.

(A) Colocar um curativo compressivo.
(B) Monitorar os sinais vitais.
(C) Repuncionar o mesmo membro.
(D) Reduzir a taxa de fluxo intravenoso.
(E) Elevar o membro.

QUESTÃO 8
Segundo Brunner e Suddarth (2009), durante as primeiras 
24 horas depois da cirurgia, o cuidado de enfermagem do 
paciente hospitalizado na unidade clínica-cirúrgica geral 
envolve tratar a dor, monitorizar as complicações e outros. 
Assinale a alternativa correta.

(A) A frequência de pulso é registrada a cada 20 min na 
primeira hora.

(B) A frequência respiratória é registrada a cada 30 min 
na primeira hora.

(C) A pressão arterial é registrada a cada 10 min na 
primeira hora.

(D) Ofertar oxigênio complementar a cada 15 min na 
primeira hora

(E) A temperatura é monitorada a cada 4 horas durante 
as primeiras 24horas.

QUESTÃO 5
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A respeito da diáiise peritoneal, assinale a alternativa
correta.

(A) É diferente da hemodiálise porque não remove os 
resíduos metabólicos e as substâncias tóxicas.

(B) Não é recomendada para pacientes com diabetes ou 
doença cardiovascular.

(C) A membrana peritoneal que cobre os órgãos 
abdominais e reveste a parede abdominal serve como 
a membrana semipermeável.

(D) O líquido dialisado não estéril é introduzido dentro da 
cavidade peritoneal através de um cateter abdominal.

(E) A ureia e a creatinina, os produtos metabólicos finais 
normalmente excretados pelos rins, são depurados 
do sangue por meio da segmentação.

QUESTÃO 10
Em relação ao atendimento numa emergência psiquiátrica,
pode-se afirmar que

(A) deve-se evitar aproximação física com o paciente.
(B) as contenções devem ser imediatamente colocadas.
(C) o paciente deve ficar sozinho em alguns momentos 

para não se sentir vigiado.
(D) deve-se evitar dizer seu nome ao paciente ou 

qualquer verdade, se implicar algo que o desagrade.
(E) a meta imediata é obter o controle da situação.

QUESTÃO 11
Em relação ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde, marque a opção INCORRETA.

(A) O Grupo C é representado pelo símbolo internacional 
de presença de radiação ionizante (trifótio de cor 
magenta) em rótulos de fundo branco e contornos 
pretos acrescido da expressão MATERIAL 
RADIOATIVO.

(B) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em 
recipientes constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, 
com tampa rosqueada e vedante.

(C) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e 
descreve as ações relativas ao manejo de resíduos 
sólidos, que corresponde às etapas de segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento, e disposição final.

(D) Não poderá ser feito armazenamento temporário com 
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo 
obrigatória a conservação dos sacos em recipientes 
de acondicionamento.

(E) Os sacos de acondicionamento devem ser 
constituídos de material resistente a ruptura e 
vazamento, impermeável, respeitado os limites de 
peso de cada saco, sendo proibido o seu 
esvaziamento ou reaproveitamento.

QUESTÃO 9
Dentre as arritmias cardíacas, a fibrilação ventricular tem 
as seguintes características:

(A) ausência completa da atividade elétrica atrial e 
ventricular com eventuais ondas P e batimentos de 
escape ventricular irregulares.

(B) uma série de ondas repetitivas, rápidas e caóticas, 
originando-se nos ventrículos, que não são uniformes 
e possuem uma configuração bizarra.

(C) batimentos prematuros, em que a despolarização 
ocorre em qualquer dos ventrículos antes do próximo 
batimento sinusal; e apresenta intervalo QRS 
alargado.

(D) a frequência do átrio não pode ser constatada, 
apresenta valores de frequência cardíaca ventricular 
em torno de 160 a 180bpm e ritmo irregular.

(E) taquicardia ventricular muito rápida com frequência 
acima de 220bpm.

QUESTÃO 13
A indicação de terapia antirretroviral (TARV) na gestação 
pode ter dois objetivos: profilaxia da transmissão vertical 
ou tratamento da infecção pelo HIV (BRASIL. Gestação de 
Alto Risco: Manual Técnico, 2012). Portanto, em 
gestantes sintomáticas ou assintomáticas que possuam 
contagem de LT-CD4+ menor ou igual a 350 céls./mm é 
indicada a TARV

(A) a partir da 28a semana para evitar danos ao feto.
(B) apenas se houver coinfecção por vírus da hepatite C.
(C) durante o trabalho de parto.
(D) entre a 14a e 28a semana de gravidez.
(E) em qualquer idade gestacional.

QUESTÃO 14
A infecção de sítio cirúrgico (ISC) permanece nos dias 
atuais como um dos principais riscos à segurança dos 
pacientes nos serviços de saúde do Brasil (ANVISA, 
2017). No que se refere às ISC é correto afirmar que

(A) a incisional superficial ocorre nos primeiros 30 dias 
após o procedimento cirúrgico, sendo o primeiro dia, 
o subsequente ao procedimento, e envolve apenas 
pele e tecido subcutâneo.

(B) a infecção de episiotomia não é definida como ISC 
superficial.

(C) a profunda ocorre nos primeiros 30 dias após o 
procedimento cirúrgico, ou até 60 dias se houver 
colocação de implantes.

(D) no órgão/cavidade ocorre em até 15 dias após o 
procedimento cirúrgico, sendo após este período 
considerada como ISC profunda.

(E) a profunda primária é identificada na incisão 
secundária em pacientes com mais de uma incisão.

QUESTÃO 12

Prova: Amarela
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Sobre a escala de coma Glasgow, é correto afirmar que

(A) o paciente precisa estar sedado durante o teste.
(B) é utilizado para uma mensuração objetiva da 

consciência em uma escala numérica.
(C) quanto menor o escore do paciente, melhor a sua 

função neurológica.
(D) só pode ser aplicada nas primeiras 48 (quarenta e 

oito) horas de internação.
(E) avalia o grau de sedação do paciente.

QUESTÃO 16
Contrações uterinas mais vigorosas e mais longas, de 
aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) segundos, 
resultando em uma dilatação de 8 cm e um apagamento a 
partir de 80 (oitenta) por cento do colo, são características 
da fase ativa que ocorre no

(A) 1o estágio clínico do parto.
(B) 2o estágio ciínico do parto.
(C) 3o estágio clínico do parto.
(D) 4o estágio clínico do parto.
(E) Período de Greenberg.

QUESTÃO 17
Em relação aos riscos químicos, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n° 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho 
e Emprego, é correto afirmar que

(A) na etiqueta de produtos químicos manipulados 
(fracionados) basta constar o nome do fornecedor, 
data de fabricação e validade do produto.

(B) deve ser mantida a rotulagem do fabricante na 
embalagem original dos produtos químicos utilizados 
em serviços de saúde.

(C) é autorizada a reutilização de embalagens de 
produtos químicos.

(D) para os recipientes de produtos químicos fracionados 
não há obrigatoriedade de adicionar o nome do 
responsável pelo fracionamento.

(E) a etiqueta para produtos químicos fracionados deve 
ser fornecida também pelo fabricante do produto.

QUESTÃO 18
A biópsia hepática é a remoção de uma pequena 
quantidade de tecido hepático, comumente através da 
aspiração por agulha. As suas complicações mais 
frequentes são:

(A) diarréia e peritonite biliar.
(B) icterícia e cirrose.
(C) sangramento e peritonite biliar.
(D) cefaleia e vômito.
(E) sangramento e icterícia.

QUESTÃO 15
De acordo com a Resolução COFEN n°0564/2017 são 
direitos do profissional de enfermagem, EXCETO:

(A) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, respeitando a legislação vigente.

(B) comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem e aos órgãos competentes, fatos que 
infrinjam dispositivos ético-legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional e a segurança à 
saúde da pessoa, família e coletividade.

(C) conhecer as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão que envolvam pessoas e /  ou local de 
trabalho sob a sua responsabilidade profissional.

(D) anunciar a prestação de serviço para os quais 
detenha habilidades e competências técnico- 
científicas e legais.

(E) associar-se, exercer cargos e participar de 
Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização 
do Exercício Profissional, atendidos os requisitos 
legais.

QUESTÃO 20
Qual é o método de avaliação da idade gestacional que 
apresenta mais critérios neurológicos, permitindo uma 
avaliação mais completa dos recém-nascidos e dos 
prematuros?

(A) New Ballard Score.
(B) APGAR.
(C) Gráfico de Colorado.
(D) Escala de Braden.
(E) Capurro.

QUESTÃO 21
Qual é o distúrbio clínico caracterizado por pH abaixo de 
7,35 e PaC02 maior que 42 mmHg?

(A) Acidose metabólica aguda.
(B) Alcalose metabólica crônica.
(C) Acidose respiratória aguda e crônica.
(D) Acidose metabólica aguda e crônica.
(E) Alcalose respiratória aguda.

QUESTÃO 19

Prova: Amarela
CEENF

C-EENF/2018
Página: 4/9



Segundo Brunner e Suddarth (2009), dentre as
complicações da terapia com insulina, podemos citar:

(A) lipodistrofia, cefaleia do entardecer e rubor em 
membros superiores.

(B) fenômeno da alvorada, efeito somogyi e febre.
(C) rubor em membros superiores, febre e lipodistrofia.
(D) hiperglicemia matinal, hipotensão arterial e cefaleia 

do entardecer.
(E) lipodistrofia, hiperglicemia matinal e reações alérgicas 

locais.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
Para profiiaxia da transmissão vertical do HIV, assinale a
opção correta com relação à conduta ao recém-nascido.

(A) Limpar todo sangue e secreções visíveis na superfície 
corporal do RN, logo após o nascimento, e 
encaminhá-lo imediatamente para banho em 
banheiras pediátricas.

(B) Iniciar a primeira dose do AZT solução oral, 
preferencialmente, ainda na sala de parto, logo após 
os cuidados imediatos, ou nas primeiras 2 horas após 
o nascimento.

(C) Indicar o aleitamento cruzado, o aleitamento misto e o 
uso de leite humano com pasteurização domiciliar.

(D) Iniciar a primeira dose do AZT solução venosa, 
preferencialmente, ainda na saia de parto, logo após 
os cuidados imediatos, ou nas primeiras 2 horas após 
o nascimento.

(E) Dar alta da maternidade com consulta agendada em 
serviço especializado para seguimento de crianças 
expostas ao HIV. A data da primeira consulta não 
deve ultrapassar 15 dias após o nascimento.

QUESTÃO 24
As seguintes doenças são de notificação compulsória:

(A) cólera, diarréia e antraz pneumônico.
(B) ebola, varíola e raiva humana.
(C) cólera, febre amarela e pneumonia.
(D) febre amarela, diarréia e coqueluche.
(E) cólera, pneumonia e botulismo.

Acerca dos cuidados de enfermagem frente à Terapia de 
Nutrição Parenteral Total (NPT) assinale a alternativa 
correta.

(A) Deve ser infundida por bomba de infusão em 
qualquer equipo e em temperatura ambiente.

(B) Trocar o equipo a cada 72h, registrando em 
formulário a data da troca.

(C) Manter acesso venoso periférico exclusivo para 
infusão.

(D) Interromper a administração se o paciente apresentar 
pirogenia.

(E) Instalar soro glicosado a 5%, acima de 120ml/h na 
primeira hora de início de infusão.

QUESTÃO 26
Durante o atendimento a um paciente traumatizado, o 
enfermeiro observou que a vítima apresenta sinal de 
Battle, otorreia e rinorreia, que são sinais clássicos de

(A) fratura de base de crânio.
(B) hemorragia meníngea.
(C) lesão axonal difusa.
(D) concussão.
(E) choque hemorrágico.

QUESTÃO 27
Qual das alternativas abaixo corresponde a um dos tipos 
de transtorno de humor?

(A) Agarofobia.
(B) Hipocondria.
(C) Bulimia nervosa.
(D) Transtorno bipolar-
(E) Transtorno da personalidade esquizotípica.

QUESTÃO 25

Prova: Amarela
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De acordo com as Medidas de Prevenção de Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde (ANVISA,2017), 
analise as seguintes afirmativas abaixo e marque a opção 
correta.

I- Rotineiramente, o cateter venoso periférico, não deve 
ser trocado num período inferior a 96 (noventa e seis) 
horas.

II- Para pacientes neonatais e pediátricos o cateter 
venoso deve ser trocado rotineiramente a cada 48 
(quarenta e oito) horas.

III- O sítio de inserção do cateter venoso periférico deve 
ser avaliado no mínimo duas vezes por turno em 
pacientes pediátricos.

IV- No cateter totalmente implantável, é recomendado 
manter a agulha por até cinco dias, protegida por 
cobertura estéril.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II e IEI são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 29
Com relação à Cardioversão Elétrica é correto afirmar que

(A) o desfibrilador é ajustado para sincronizar com o ECG 
em um monitor cardíaco.

(B) é usada em situações de emergência como a 
fibrilação ventricular.

(C) não deve ser utilizada em pacientes conscientes e 
que tenham pulso.

(D) o desfibrilador deve estar com o modo de 
sincronização desligado a fim de evitar a descarga 
elétrica em um período refratário.

(E) em geral após o procedimento, é necessária a 
intubação orotraqueal.

QUESTÃO 30
Incidente relacionado ao cuidado de saúde é um evento 
ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 
dano desnecessário ao paciente. O incidente que não 
atingiu o paciente é classificado como

(A) incidente sem dano.
(B) near miss.
(C) evento adverso.
(D) incidente com dano.
(E) erro.

QUESTÃO 28
Com relação à higienização das mãos é correto afirmar
que

(A) não se deve aplicar cremes hidratantes nas mãos 
diariamente a fim de evitar a colonização das 
mesmas com microorganismos residuais.

(B) a fricção anti-séptica das mãos pode substituir a 
higienização simples das mãos mesmo quando estas 
estiverem visivelmente sujas.

(C) após higienizar as mãos com preparação alcoólica 
deve-se deixar que estas sequem espontaneamente.

(D) as escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos 
devem estar sempre impregnadas com anti-séptico.

(E) nos processos de higienização das mãos pode-se 
utilizar secadores elétricos em substituição ao papel 
toalha.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
Quanto à administração de medicamentos pela via 
intramuscular, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nas 
afirmativas abaixo e assinale a seguir a alternativa correta.

( ) A via intramuscular fornece uma absorção mais lenta 
do medicamento que a subcutânea.

( ) O peso e a quantidade de tecido adiposo podem 
influenciar na relação do tamanho da agulha.

( ) O músculo é menos sensível a medicamentos 
irritantes e viscosos.

( ) O músculo deltoide é utilizado para pequenos 
volumes de medicação (2mi ou menos).

( ) O uso da técnica em Z  não é recomendável para 
administração de medicações intramusculares, pois 
aumenta o risco de irritação local da pele.

(A) (F) (V) (V) (V) (F)
(B) (F) (V) (F) (V) (V)
(C) (F )(F ) (V) (V) (V)
(D) (V) (F) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (V) (F) (F)

QUESTÃO 33
No procedimento de enfermagem de passagem de sonda
nasoenteral, qual das seguintes ações NÃO deverá ser
realizada após o posicionamento da sonda?

(A) Realizar Rx de abdome.
(B) Introduzir ar com uma seringa.
(C) Ausculta de ruídos estomacais com estetoscópio.
(D) Retirada do fio guia.
(E) Introduzir o fio guia.

Prova: Amarela
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São exemplos de vacinas administradas por via 
intramuscular (IM):

(A) rubéola e febre amarela atenuada.
(B) BCG e haemophilus influenza B (conjugada).
(C) febre amarela (atenuada) e sarampo.
(D) pneumocócica 10 valente (conjugada) e hepatite B 

(recombinante).
(E) rotavírus humano e raiva humana.

QUESTÃO 35
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Resolução COFEN n° 0564/2017 em seu artigo 108 cita as 
penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen / 
Conselhos Regionais de Enfermagem aos profissionais 
que cometerem infrações éticas e/ou disciplinares. A 
cassação ao direito ao Exercício Profissional consiste em

(A) perda do direito ao exercício profissional por até 90 
dias.

(B) perda do direito ao exercício profissional por um 
período de até 20 anos e será divulgada nas 
publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais 
de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(C) perda do direito ao exercício profissional por um 
período de até 180 dias e será divulgada nas 
publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais 
de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(D) perda do direito ao exercício profissional por um 
período de até 30 anos e será divulgada nas 
publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais 
de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(E) retirada da carteira profissional no ato da notificação 
por um período de até 10 anos.

QUESTÃO 36
Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil (2011), as reações adversas 
causadas peia terapia medicamentosa anti tuberculose 
(antiTB) são divididas em dois grandes grupos: reações 
adversas menores, em que normalmente não é necessária 
a suspensão do tratamento e reações adversas maiores, 
que normalmente causam a suspensão do tratamento. 
Marque a alternativa que corresponde a uma reação 
adversa menor:

(A) Hiperuricemia com artralgia.
(B) Neurite óptica.
(C) Hepatotoxicidade.
(D) Nefrite intersticial.
(E) Rabdomiólise com mioglobinúria.

QUESTÃO 34
O sangramento vaginal (metrorragia) com aspecto de 
"suco de ameixa” que ocorre geralmente no primeiro 
trimestre da gestação é característico de

(A) descolamento prematuro de placenta.
(B) contrações de Braxton Hicks.
(C) placenta prévia.
(D) doença trofoblástica gestacional.
(E) pré-eclâmpsia.

QUESTÃO 38
A Prevenção de Lesões por Pressão (LPP) é sabidamente 
uma das principais metas para a Segurança do paciente. 
Neste sentido, a utilização de escalas de avaliação de 
risco para formação de LPP oferece a oportunidade de 
planejar as ações preventivas e de controle das lesões. 
Quanto às escalas validadas é correto afirmar que

(A) a de Waterlow avalia oito tópicos principais.
(B) a de Braden considera como pacientes sem risco 

para o desenvolvimento de LPP aqueles cujos 
escores variam entre 19 e 30 pontos.

(C) a de Waterlow, os pacientes de escores baixos têm 
maior risco de desenvolvimento de LPP.

(D) a de Braden leva em consideração exclusivamente os 
seguintes parâmetros: percepção sensorial, 
mobilidade, e nutrição.

(E) a de Braden Q é a versão pediátrica da Escala de 
Braden.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 39
A coleta de sangue para triagem neonatal (Teste do 
Pezinho-PKU) deve ocorrer preferenciaimente

(A) do primeiro ao sétimo dia de vida.
(B) do sétimo ao décimo quarto dia de vida.
(C) do segundo ao sétimo dia de vida, não podendo 

ultrapassar o trigésimo.
(D) antes das primeiras quarenta e oito horas de vida.
(E) no segundo mês de vida.

QUESTÃO 40
Dentre as intervenções de enfermagem para evitar a 
perda de calor no recém-nascido, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Controlar o balanço hídrico e débito urinário.
(B) Garantir o bom funcionamento dos equipamentos.
(C) Fornecer oxigênio aquecido.
(D) Colocar as incubadoras próximas às paredes.
(E) Reduzir as correntes de ar.

Prova: Amarela
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A vacina Rotavírus Humano G1P1{8) (atenuada) (VORH) 
é indicada para prevenção de gastroenterite em crianças 
menores de um ano de idade. Quanto à via de 
administração e dose, assinale a alternativa certa.

(A) Intramuscular - 0,5 ml no vasto lateral da coxa.
(B) Subcutânea - 0,5ml na face posterior do braço.
(C) Intramuscular - 0,5ml no deltoide.
(D) Oral-1,5ml.
(E) Intradérmica - 0,2 ml no terço médio do braço direito. 

QUESTÃO 42
Que doença se caracteriza por uma cervicolpite ou vulvite, 
considerada sexualmente transmissível, que causa 
secreção de odor fétido, de coloração amarelo esverdeada 
abundante, prurido, polacíúria, dispareunia, disúria e 
hiperemia da mucosa vaginal?

(A) Candidíase.
(B) Gardnereíla Vaginalis.
(C) Neisseria Gonorrhoeae.
(D) Tricomoníase.
(E) Sífilis.

QUESTÃO 43
A leucemia é a forma mais comum de câncer infantil. 
Marque V (verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo e 
assinale a seguir a alternativa correta.

( ) Duas formas são geralmente reconhecidas nas 
crianças: leucemia linfoide aguda e leucemia não 
linfoide aguda (mieloide).

( ) A leucemia é uma proliferação irrestrita de glóbulos 
brancos maduros nos tecidos formadores de sangue 
do corpo.

( ) As meninas parecem ter prognóstico mais favorável 
que os meninos.

( ) O processo leucêmico e a maioria dos agentes 
quimioterápicos causam mielossupressão.

( ) A criança deve ser precocemente imunizada com 
vacinas virais vivas (sarampo, rubéola e caxumba) 
independente de sua resposta imunológica.

(A) (V) (F) (V) (V) (F)
(B) (F) (F) (V) (V) (V)
(C) (F) (V) (F) (F) (V)
(D) (V) (F) (V) (F) (F)
(E) (F) (V) (F) (V) (V)

QUESTÃO 41
Considerando o uso do cateter totalmente implantável em 
pediatria, assinale a alternativa correta.

(A) Não podem ser utilizados para administração de 
sangue e hemoderivados.

(B) O acesso ao reservatório do cateter é realizado com 
uma agulha não cortante.

(C) É contraindicada a utilização de anestésico tópico 
previamente à punção.

(D) O septo do cateter totalmente implantável pode 
suportar até 500 punções.

(E) A agulha cortante de calibre 24, em ângulo de 45°, é 
a mais utilizada em pediatria

QUESTÃO 45
Hemocomponentes são produtos obtidos a partir do 
sangue total por meios de processos físicos. Em uma 
infusão de hemocomponentes, assinale a alternativa que 
apresenta qual será o componente usado quando o 
paciente apresentar trombocitopenia.

(A) Leucócitos.
(B) Plasma.
(C) Hemoglobina.
(D) Plaquetas.
(E) Hemácias.

QUESTÃO 46
Qual é a complicação menos comum e mais letal em 
paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio?

(A) Arritmia.
(B) Choque cardiogênico.
(C) Ruptura ventricular.
(D) Tromboembolismo.
(E) Insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 47
Considerando as fases do puerpério, assinale a alternativa 
correta.

(A) O imediato ocorre somente na primeira hora após o 
parto.

(B) O mediato segue da 2a hora ao 11° dia após o parto.
(C) O tardio segue do 11o dia a 42a semana após o parto.
(D) O remoto ocorre a partir da 43a semana após o parto.
(E) No mediato as puérperas enfrentam maior risco de 

infecções genitais e extra-genitais.

QUESTÃO 44

Prova: Amarela
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De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, Resolução COFEN n° 0564/2017, capítulo II,
é dever do Profissional de Enfermagem.

(A) Aplicar o Processo de Enfermagem como instrumento 
metodológico para planejar, implementar, avaliar e 
documentar o cuidado à pessoa, família e 
comunidade.

(B) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar 
e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade, observando os preceitos éticos e legais da 
profissão.

(C) Executar e/ou determinar atos contrários ao Código 
de Ética, à Legislação e princípios que disciplinam o 
exercício da Enfermagem.

(D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa e à coletividade.

(E) Documentar formalmente as etapas do Processo de 
Enfermagem, em consonância com sua competência 
legal.

QUESTÃO 49
Analise as alternativas abaixo de acordo com o Manual de
Normas e Procedimentos para vacinação, do Ministério da
Saúde (2014), e assinale a opção correta.

I- A região dorso-glútea é utilizada para administração 
de alguns tipos de soro, como o antirrábico.

II- É contraindiçada a aplicação de vacinas virais 
atenuadas para as mães que estejam amamentando, 
pois foram observados eventos adversos associdados 
a passagem desses vírus para os recém-nascidos.

III- Dentre alguns fatores que influenciam a resposta 
imune temos: idade, gestação, reação anafilática, uso 
de anti-histamínico profilático.

IV- Na sala de vacinação todas as vacinas devem ser 
armazenadas entre +2°C a +8°C, sendo ideal +5°C.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

QUESTÃO 48
O uso de máscaras no atendimento de pacientes com
tuberculose deve ser feito de forma criteriosa. Marque V
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale
a seguir a alternativa correta.

( ) É' recomendado o uso de máscaras PFF2 ou N95 
para qualquer pessoa que entrar em área de risco de 
transmissão.

( ) É necessário treinamento especial para o uso de 
máscaras PFF2 pois estas não podem ser 
reutilizadas sob nenhuma hipótese.

( ) No transporte de pacientes bacilíferos em
ambulâncias, estes devem utilizar máscaras PFF2 ou 
N95.

( ) Para profissionais que atendem doentes
referenciados bacilíeros em serviços ambulatoriais de 
baixa renovação de ar, é recomendado o uso de 
máscaras PFF2 ou N95.

(A) (V) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (V) (V)
(C) (V) (F) (F) (V)
(D) (F) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 50

Prova: Amarela
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será
prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim;
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
-fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
8 - O tempo minimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxíiio para a execução de qualquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identifícadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada retângulo, Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o inicio da prova.

11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de 
Ensino da Marinha

Nome:

Assinatura:
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12 - Não será permitido levar a prova após sua realização, 0  candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado, Ê proibida a utilização de qualquer 
outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


