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1) NÃO configura causa de hiperpotassemia.

(A) Transfusão maciça de sangue armazenado.
(B) Necrose celular extensa.
(C) Período prolongado de vômito e diarréia.
(D) Cetoacidose diabética.
(E) Insuficiência renal grave.

2) A glomerulonefrite é uma inflamação dos capilares glomerula- 
res. Uma das complicações da glomerulonefrite aguda é

(A) edema pulmonar.
(B) infarto.
(C) hipotensão.
(D) tumor renal.
(E) lesão medular.

3) Analise as afirmativas abaixo quanto aos cuidados prescritos 
para submeter o recém-nascido à fototerapia:

I - proteger os olhos do neonato.
II - monitorar para prevenção de hipertermia.
III- aplicar solução oleosa para prevenir assadura.
IV - expor maior área de superfície corporal.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é correta.
(B) Apenas a afirmativa III é correta.
(C) As afirmativas I e III são corretas.
(D) As afirmativas I, II e IV são corretas.
(E) As afirmativas II, III e IV são corretas.

4) A principal finalidade da administração da vitamina K no 
recém-nascido é

(A) prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido.
(B) estimular a produção de insulina pelo pâncreas.
{C) acelerar o processo de maturação do intestino.
(D) produzir anticorpos necessários para a defesa do 

organismo.
(E) acelerar o processo de sintetização de vitamina D pela 

flora intestinal.
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5) A paralisia de BELL é causada pela inflamação unilateral do 
sétimo nervo craniano. Esse tipo de paralisia acomete qual 
região do corpo?

(A) Braços.
(B) Face.
(C) Tórax.
(D) Pernas.
(E) Genitália.

6) Qual das alternativas abaixo ocorre quando a função do cór- 
tex da supra-renal é inadequada para satisfazer as necessi
dades de hormônios corticais do paciente?

(A) Sindrome de cushing.
(B) Sindrome nefrótica.
(C) Insuficiência renal aguda.
(D) Doença de addison.
(E) Feocromocitoma.

1) Após diluída e mantida em correto acondicionamento em gela
deira, a vacina tríplice viral pode ser utilizada em até 
quantas horas?

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 12

8) Correspondem a sinais e sintomas de Meningite Bacteriana:

(A) febre, anorexia e mialgia.
(B) coriza, náuseas e vômitos.
{C) agitação, cefaleia e dispnéia.
(D) petéquias, sudorese e prostração.
(E) rigidez de nuca, febre e tosse.
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9) Correlacione a ocorrência com o tipo de complicação relacio
nada ao uso de sonda nasoenteral. Assinale a opção que 
representa a sequência correta.

) Fixação inadequada 
) Terapia com antibiótico 
) Medicações maceradas 
) Obstrução intestinal 
) Regurgitação da fórmula 
) Hipoglicemia

(A) (ii) (ui) (-> (I) (V) (IV)
(B) (II) (IV) (V) (][) {III) <-)
(C) (V) (-) (II) (I) (III) (IV)
(D) (III) (V) (II) (-) (IV) (I)
(E) (I) (V) (-) (II)I (IV) (III)

I - Náuseas e vomitos (
II - Deslocamento da sonda {
III- Aspiração (
IV - Diarréia (
V - Oclusão da sonda (

(

10) o que utilizamos no tratamento preventivo da oftalmia 
neonatal?

(A) Colirio ou pomada oftálmica de tetraciclina a 2%.
(B) Colírio ou pomada oftálmica de eritromicína a 2,5%.
(C) Solução de nitrato de prata a 2%
(D) Solução fisiológica à 0,9%.
(E) Solução de nitrato de prata a 1%.

11} Em relação às emergências psiquiátricas é correto afirmar 
que

(A) deve-se evitar colher história suplementar com os fami
liares do paciente durante a consulta.

(B} os pacientes nunca estão motivados a revelar-se e coope
rar para obter alívio do sofrimento.

(C) o relacionamento do profissional com o paciente não é 
determinante para que este possa dizer o que sente.

(D) o maior erro é considerar uma doença física como causa 
de uma condição emocional.

(E) o profissional deve ser direto, honesto, calmo, porém 
firme, mostrando quem está no controle.
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12) Assinale a mudança fisiológica da gravidez exclusiva ao ter
ceiro trimestre:

(A) Sinal de Chadwick.
(B) Contrações de Braxton-Hicks.
(C) Mal-estar matinal.
(D) Menor frequência urinária.
(E) Inicio de movimento no abdome.

13) Esforço, tosse intensa e a manobra de vaisalva são fatores
que afetam a cicatrização de uma ferida. Uma das interven
ções de enfermagem diante destes estressores é

(A) monitorar níveis glicêmicos e sinais vitais.
(B) incentivar a mudança de posição e a deambulação.
(C) fornecer proteção para evitar infecção.
(D) providenciar a reposição de líquidos.
(E) administrar suplementos de vitamina.

14) Quanto à urgência, uma cirurgia pode ser classificada como

(A) grande.
{B) diagnostica.
(C) construtiva.
{D) paliativa.
(E) eletiva.

15) Quanto à tuberculose é INCORRETO afirmar que:

(A) a transmissão da tuberculose se faz por via respirató
ria, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, 
fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa.

(B) quanto menor a intensidade da tosse e a concentração de 
bacilos no ambiente e quanto maior a ventilação desse 
ambiente, maior será a probabilidade de infectar os 
circunstantes.

(C) com o início do tratamento adequado e o uso correto dos 
medicamentos anti tuberculose em pacientes infectados, a 
transmissibilidade diminui rapidamente em 2 a 3 semanas.

(D) ocorrendo a infecção pelo bacilo da tuberculose, as pes
soas com maior risco de adoecer são aquelas com imunida
de comprometida.

(E) destacam-se como ambiente foco das medidas de controle 
de transmissão da tuberculose, o domicilio do paciente, 
seu ambiente de trabalho e as unidades de saúde nas 
quais é atendido.
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16) Sob o ponto de vista estrutural epidemiológico das doenças 
transmissíveis, uma das propriedades de um bioagente patogê
nico é definida como a qualidade que,tem o agente infeccioso 
de, uma vez instalado no organismo do homem e de outros ani
mais, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre 
os hospedeiros infectados. Qual das propriedades listadas 
abaixo corresponde a essa definição?

(A) Virulência.
{B) Infectividade.
{C) Poder Imunogêníco.
(D) Poder Invasivo.
(E) Patogenicidade.

17) Após uma ressecção transuretral de próstata, a obstrução do 
cateter vesical é uma complicação comum. Em relação a este 
fato é correto afirmar que

(A) a irrigação contínua do cateter não pode ser prescrita 
para retirar coágulos obstrutivos.

(B) a troca do cateter vesical é indicada para solucionar a 
obstrução no pós-operatório.

(C) um cateter Foley dupla via é adequado para realizar a 
irrigação continua da bexiga.

(D) a quantidade de líquido recuperado na bolsa coletora de 
drenagem após a irrigação da bexiga, deve diferir da 
quantidade injetada.

(E) a distensão excessiva da bexiga deve ser evitada porque 
pode induzir hemorragia.

18) O efeito Somogyi é uma das causas de

(A) hiperglicemia matinal.
(B) icterícia e anúria.
(C) câncer raquimedular.
(D) insuficiência renal aguda.
(E) insuficiência renal crônica.

19) Qual é o medicamento utilizado para aumentar a frequência 
cardíaca nos casos de bradicardia sínusal, bloqueio sino- 
atríal e ritmos juncionais de baixa frequência?

(A) Propanolol.
(B) Lidocaína
(C) Atropina.
(D) Metoprolol.
(E) Esmolol.
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20) A portaria 1.943, de 18 de outubro de 2001, define a relação 
de doenças de notificação compulsória para todo território 
nacional. Nesta relação, os casos suspeitos de quais doenças 
listadas abaixo deverão ser notificados de forma imediata às 
Secretarias Estaduais de Saúde?

(A) Botulismo, hantaviroses e varíola.
(B) Hepatite C, leptospirose e tuberculose.
(C) Hantaviroses, cólera e hanseniase.
(D) Botulismo, hantaviroses e dengue.
(E) Carbúnculo, peste e tétano.

21) Marque a posição corporal do paciente na qual a distribuição 
de seu peso é colocada no ileo anterior, úmero e clavícula.

(A) Sims.
(B) Fowler.
(C) Pronaçao.
(D) Trendelemburg.
(E) Dorsal.

22) Uma das complicações potenciais de uma cirurgia cardíaca é 
o tamponamento cardíaco. São sinais e sintomas de tampona- 
mento cardíaco:

(A) hipotensão arterial, taquicardia e débito urinário 
decrescente.

(B) hipertensão arterial, débito urinário crescente e 
taquicardia.

(C) hipertensão arterial, bradieardia e batimentos cardíacos 
abafados.

(D) hipertensão arterial, taquicardia e débito cardíaco 
decrescente.

(E) hipotensão arterial, bradicardia e batimentos cardíacos 
hipercinéticos.

23) Considerando os diversos tipos de edema cerebral, aquele que 
predomina na substância branca é o edema

(A) vasogêníco.
(B) citotóxico.
(C) intersticial.
(D) hidrostático.
(E) hiposmótico.
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24) 0 sinal de Brudzinski positivo em um paciente, é indicativo
de

(A) colelitiase.
(B) lesão medular.
(C) trombose.
(D) tetania.
(E) irritação meningea.

25) De acordo com o Capitulo V do Código de Ética dos Profissio
nais de Enfermagem {RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) que trata 
sobre Infrações e Penalidades, são consideradas circunstân
cias agravantes, EXCETO:

(A) cometer a infração por motivo fútil.
(B) causar danos irreparáveis.
(C) cometer infração dolosamente.
(D) aproveitar-se da fragilidade da vitima.
(E) realizar atos sob coação e/ou intimidação.

26) Das penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, a Suspensão do 
exercicio profissional consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um periodo não superior a 
quantos dias?

(A) 07
(B) 15
(C) 28 
{D) 29 
(E) 30

27) A pessoa que exibe padrão de reclusão social por toda a 
vida, desconforto com as relações humanas, introversão e 
afeto embotado, e pode ser vista pelos outros como excêntri
ca, isolada e solitária, apresenta transtorno de personali
dade do tipo

(A) borderline.
(B) narcisista.
(C) bipolar.
(D) histriônica.
(E) esquizoide.

: Amarela Concurso : C-EENF/14
: ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA
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28) ventri"Qual das opções é causa frequente de extra-sistoles 
culares, principalmente quando ocorre bigeminismo?

(A) Taquipnéia transitória.
(B) Angina pectoris.
(C) Bloqueio de ramo.
(D) Hiperealcernia.
(E) Intoxicação digitálica.

29) Das complicações potenciais depois de uma cirurgia intesti
nal, identifique a alternativa INCORRETA.

(A) íleo paralitico.
(B) Formação de abscesso.
(C) Ruptura da ferida.
{D) Deiscência da anastomose.
(E) Edema pulmonar.

30) Possui mecanismo de transmissão por meio de sangue infecta
do, principalmente pela via parenteral, sendo a transmissão 
vertical e sexual pouco frequente, a hepatite

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E .

31) A regra dos nove é um meio rápido para calcular a extensão 
de queimaduras. Sendo assim, qual o percentual estimado de 
área de superfície corporal lesionada em uma vitima com 
queimaduras na cabeça, genitália e membro inferior esquerdo?

(A) 09%
(B) 19%
(C) 27%
(D) 28%
(E) 36%

32) Expectoração de sangue proveniente do trato respiratório é

(A) hemotórax.
(B) hemoptise.
(C) epistaxe.
(D) empiema.
(E) atelectasia.
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33) Corresponde ao quadro clínico da Dengue Clássica:

I - febre alta
II - hemorragia
III” dor retroorbitária 
IV - mialgia

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) Apenas a alternativa IV é verdadeira.
(C) As alternativas I e II são verdadeiras.
(D) As alternativas I, III e IV são verdadeiras.
(E) As alternativas II, III e IV são verdadeiras.

34) Um paciente de 24 anos de idade foi recebido na emergência 
com midríase, calafrios, vômitos e fraqueza muscular. Esse 
conjunto de sintomas desenvolve-se na intoxicação por

(A) opióide.
(B) barbitúrico.
(C) maconha.
(D) cocaína.
(E) cafeína.

35) A Síndrome de Turner é considerada uma alteração cromossômi- 
ca causada por

(A) presença de um cromossomo X a mais.
(B) ausência de um dos cromossomos X.
{C) presença de três cromossomos, sendo um Y.
(D) anomalia do braço longo do cromossomo X.
(E) ausência do cromossomo Y .

36) São sinais e sintomas de intoxicação digitalica:

(A) anorexia, diarréia, hipertensão e disúria.
(B) anorexia, náuseas, hipertermia e dor.
(C) anorexia, náuseas, vômitos e fadiga.
(D) dor, lipotimia, diarréia e distúrbios' visuais.
(E) vômitos, lipotimia, hipotensão e polifagia.
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37) De acordo com o Manual de Normas de Vacinação, NÃO é uma 
contra-indicação à vacinação.

(A) Imunodeficiência adquirida.
(B) Neoplasia maligna.
(C) Internação hospitalar.
(D) Quimioterapia.
(E) Radioterapia.

38) Na assistência de enfermagem ao paciente em uso de nutrição 
parenteral, um dos cuidados do enfermeiro é evitar que solu
ções parenterais ultrapassem um periodo superior de 24 horas 
após serem instaladas. A limitação deste tempo ocorre por 
serem soluções que

(A) causam diarréia se continuarem sendo infundidas.
(B) favorecem a proliferação de microorganismos.
(C) cristalizam após 24 horas de infusão.
(D) promovem o aumento de enzimas cardíacas.
(E) aumentam o risco para hemorragia digestiva.

39) A escala de Apgar é utilizada para avaliação e determinação 
do estado geral do recém-nascido. Sobre essa escala podemos 
dizer que

(A) a avaliação geralmente é realizada uma vez após o nasci
mento .

(B) uma pontuação total de 4 a 6 representa sofrimento 
grave.

{C) ao apresentar choro com algum movimento, O RN receberá 2 
pontos.

(D) quatro itens são avaliados para a determinação do estado 
geral do recém-nascido.

(E) apresentando corpo róseo e extremidades cianóticas o RN 
receberá 1 ponto.

40) Segundo o Ministério da Saúde, a vacina anti-sarampo deve 
obedecer ao seguinte esquema de doses e via de administra
ção, respectivamente:

(A) 1 dose, intradérmica.
(B) 1 dose, oral.
(C) 1 dose, intramuscular.
(D) 2 doses, intramuscular
(E) 2 doses, subcutânea.
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41} Assinale a opção que indica um princípio da assepsia 
cirúrgica.

(A) üm item estéril que toca itens limpos, contaminados ou 
questionáveis ainda é considerado estéril.

(B) Quando o profissional que realiza o procedimento estéril 
estiver gripado, o uso de máscara simples é suficiente 
para garantir a não contaminação do material.

<C) Qualquer objeto que seja carregado abaixo da cintura é 
considerado contaminado, uma vez que nem sempre está ao 
alcance da visão.

(D) Pode ser utilizada uma embalagem estéril úmida, desde 
que dentro do período de validade de esterilização.

(E) As extremidades de um campo ou recipiente estéril são 
consideradas estéreis.

42) Sobre o desenvolvimento do recém-nascido podemos dizer que

(A) apenas as fontanelas anteriores são palpáveis ao nasci
mento .

(B) até 10% do peso corporal é perdido nos primeiros dias de 
vida.

(C) o sistema auditivo funciona a partir de alguns dias após 
o nascimento.

(D) os movimentos do recém-nascido são assimétricos e espo
rádicos .

(E) a sístole e a diástole têm maior duração e menor inten
sidade no RN.

43} o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é um tipo de 
distúrbio de condução onde os impulsos elétricos são

(A} completamente bloqueados e não alcançam os ventrículos.
(B) retardados antes de alcançar o sistema de condução.
(C) bloqueados dentro do nódulo atrioventricular.
(D) parcialmente bloqueados em intervalos regulares.
(E) bloqueados em intervalos irregulares.

44} 0 Cor pulmonale é uma doença cardíaca pulmonar resultante da
hipertensão pulmonar. 0 cor pulmonale é considerado uma con
dição onde ocorre

(A} aumento do ventrículo esquerdo.
{B) atrofia do átrio esquerdo.
(C) diminuição do ventrículo direito.
{D} aumento do ventrículo direito.
(E) obstrução da artéria pulmonar.
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45) Prevenção em Saúde Pública é a ação antecipada, tendo por 
objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença. A 
prevenção pode ser feita nos períodos de pré-patogênese e 
patogênese, em níveis primário, secundário e terciário. Nes
se contexto, de acordo com a história natural e prevenção de 
doenças qual das alternativas abaixo menciona um exemplo de 
prevenção secundária?

(A) Efetuar imunização.
(B) Realizar controle de vetores.
(C) Evitar sequelas.
(D) Promover terapia ocupacional.
(E) Proporcionar saúde ocupacional.

46) Assinale o nome do reflexo provocado para avaliação do tônus 
muscular no recém-nato.

(A) Brudzinski.
(B) Kerning.
(C) Glabelar.
(D) Babinski.
(E) Moro.

47) O balão Intra Aórtico é um método de assistência circulató
ria utilizado em casos de choque cardiogênico. Seu mecanismo 
de funcionamento consiste em um sistema de inflar/desinflar 
sincronizado automaticamente com os batimentos cardíacos. 
Desta forma, em qual momento do ciclo cardíaco o balão 
íntra-aórtico é inflado?

(A) Início da sístole.
(B) Início da diástole.
(C) Final da sístole.
(D) Final da diástole.
(E) No meio da sístole.

48) Assinale o mecanismo de perda de calor que é minimizado pela 
rápida secagem da pele, do cabelo e colocação do recém- 
nascido em berço aquecido, logo após o nascimento.

(A) Condução.
(B) Convecção.
(C) Evaporação.
(D) Radiação.
(E) Resfriamento.
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49) Na diálise peritoneal, quando o liquido peritoneal não drena 
de maneira adequada, sem evidências de obstrução do cateter, 
de que maneira o enfermeiro pode facilitar a drenagem?

(A) Suspender a diálise e reposicionar o cateter.
(B) Empurrar mais o cateter até ocorrer a drenagem.
{C) Puxar o cateter e mobilizá-lo até ocorrer a drenagem.
(D) Virar o paciente de um lado para o outro.
(E) Introduzir 30ml de solução glicosada a 5% pelo cateter.

50) Em qual fase da cicatrização de uma ferida, o tecido de gra~ 
nulação é formado?

(A) Inflamatória.
(B) Proliferativa.
(C) Reabsortiva.
(D) Maturação.
(E) Exsudativa.
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