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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                          
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                             O mundo pós-coronavírus 

 

As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e de tornar corriqueiras coisas 

que antes pareciam inimagináveis. Contudo, na era pós-coronavírus, a sociedade não irá mudar 

apenas “de cima para baixo”: ela também será transformada em outro plano: como nos 

relacionamos uns com os outros.  

O aperto de mãos é um hábito milenar: os registros mais antigos remontam à Babilônia, 

atual Iraque, por volta do século 9 a.C.. Durante a maior parte da história, no entanto, esse 

era um gesto relativamente raro, usado em situações específicas (como fechar um negócio ou 

checar se a outra pessoa estava armada). Apertar as mãos de todo mundo, como cumprimento 

universal no dia a dia, surgiu com os Quakers, um grupo religioso protestante, na Inglaterra do 

século 17. Para eles, o aperto de mão simbolizava a igualdade entre as pessoas, 

independentemente da classe social. A moda foi parar nos livros de etiqueta do período vitoriano 

e acabou adotada pela maioria das pessoas. Todavia, nem todas: no Japão e na China, as 

pessoas saúdam umas às outras curvando levemente o tronco. Na Índia e na Tailândia, fazem 

um meneio de cabeça com a mão sobre o peito, tal como os árabes. 

O aperto de mãos não é tão universal quanto se imagina. E é possível que, quando a 

pandemia for superada, talvez seja ainda menos. “Já é assim em outras culturas. O coronavírus 

tenderá a reforçar isso”, diz o psicanalista Christian Dunker, professor da USP e autor de A 

Reinvenção da Intimidade. Também pode ser que, passada a pandemia, todo mundo volte a 

apertar as mãos e pronto; afinal, foi o que aconteceu depois da gripe espanhola de 1918. Mas 

a vida não voltará, tão cedo, ao normal, já que dificilmente alguém sairá do isolamento com a 

saúde mental intacta. A questão é que o ser humano evoluiu para ser intensamente social, pois 

isso era (e é) uma questão de sobrevivência. O confinamento – a que estamos submetidos por 

força das circunstâncias – é uma surra diária que damos nesse instinto. E a mente não gosta 

de apanhar todo dia... 

 
(Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/o-mundo-pos-coronavirus/abril2020 – Texto 

adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Analise as seguintes assertivas sobre emprego de sinais de pontuação no texto e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O sinal de dois-pontos nas linhas 03 (as duas ocorrências), 05 e 12 exerce – em todos os casos 

– a função de introduzir um esclarecimento sobre o que foi dito antes. 

(  ) As duas vírgulas da linha 09 isolam um termo que a gramática chama de aposto. 

(  ) A oração isolada por vírgulas nas linhas 15 e 16 e a oração, também isolada por vírgulas, da linha 

18 são, ambas, temporais. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F.   

B) V – F – V. 

C) V – V – V. 

D) F – V – V. 

E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/o-mundo-pos-coronavirus/abril2020
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QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo sobre o período a seguir, retirado do texto: 

 

As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e de tornar corriqueiras coisas que 

antes pareciam inimagináveis. 

 

I. Há quatro orações no período e duas delas são reduzidas de infinitivo. 

II. Há duas orações, no período, com função de complemento nominal.  

III. A oração “que antes pareciam inimagináveis” é adjetiva restritiva e refere-se a “coisas”. 

IV. Se “catástrofes” fosse passada para o singular, duas outras palavras do período deveriam ser 

flexionadas para fins de concordância.  

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre algum dos seguintes termos do texto:  

“Contudo” (l. 02), “no entanto” (l. 06), “Todavia” (l. 12) e “já que” (l. 20). 

 

A) Pode-se substituir “Todavia” por “Embora”, já que o sentido e a correção do texto seriam 

preservados. 

B) Funcionam como conectores entre orações, conferindo precisão e clareza, além de um sentido a 

essa relação. 

C) Os três primeiros indicam oposição, e o quarto denota causa ou explicação.   

D) A substituição de “já que” por “uma vez que” não acarretaria prejuízos ao texto, pois preserva seu 

sentido e sua estrutura. 

E) O conectivo “no entanto”, por estar posposto ao verbo, não pode ser substituído por “mas”. 

 

 

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes assertivas sobre aspectos de regência e semântica no texto: 

 

I. A substituição de “remontam” (l. 05) por “datam” não exigiria outras alterações na frase. 

II. A substituição de “simbolizava” (l. 10) por “representava” não exigiria nenhuma outra mudança 

no texto. 

III. A substituição de “ao normal” (l. 20) por “à normalidade” preserva a correção e o sentido do 

texto. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que um dos vocábulos difere dos outros dois quanto à razão 

por que recebe acento gráfico. 

 

A) Índia – Tailândia – sobrevivência. 

B) Catástrofes – período – árabes. 

C) Também – após – voltará. 

D) Coronavírus – inimagináveis – possível. 

E) Diária – saúdam – negócio. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 – No Google Chrome, quando a sincronização está ativada: 

 

I. Sua conta será conectada automaticamente ao Gmail, YouTube, Pesquisa e outros serviços do 

Google. Se você fez login antes de ativar a sincronização, sua conta permanecerá conectada. 

II. Se você trocar de dispositivo, por exemplo, se perder seu smartphone ou comprar um laptop 

novo, não poderá recuperar as informações sincronizadas. 

III. Você poderá ver e atualizar as informações sincronizadas em todos os seus dispositivos, como 

favoritos, histórico, senhas e outras configurações. 

IV. Se a opção Atividade na Web e de apps estiver ativada, sua experiência em outros produtos do 

Google será personalizada com a inclusão do seu histórico do Chrome. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

QUESTÃO 07 – Para remover uma pessoa ou perfil no Google Chrome, devemos seguir alguns passos. 

Enumere-os na ordem em que devem ser executados.  

 

(  ) No canto superior direito, clique em Perfil . 

(  ) Confirme clicando em Remover esta pessoa. 

(  ) Clique em Gerenciar pessoas . 

(  ) Aponte o cursor do mouse para o nome da pessoa que você quer remover. 

(  ) No computador, abra o Chrome. 

(  ) No canto superior direito da pessoa, clique em Mais   Remover esta pessoa. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 6 – 3 – 4 – 1 – 5. 

B) 3 – 6 – 2 – 1 – 4 – 5. 

C) 5 – 1 – 3 – 4 – 6 – 2. 

D) 6 – 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 

E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6. 

 

 

QUESTÃO 08 – No Word, podemos criar tabelas e colocar no meio de textos. Muitas vezes, salvamos 

o arquivo no sistema operacional Windows XP. Assinale a opção INVÁLIDA de nome de arquivo. 

 

A) Tabela_1. 

B) Tabela#1. 

C) Tabela&1. 

D) Tabela*1. 

E) Tabela’1. 
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QUESTÃO 09 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os diversos modos de exibição às suas 

características. 

 

Coluna 1 

1. Layout de Impressão. 

2. Leitura em Tela Inteira. 

3. Layout da Web. 

4. Estrutura de Tópicos. 

5. Rascunho. 

 

Coluna 2 

(  ) Exibe a estrutura de um documento como níveis aninhados de títulos e corpo de texto, e fornece 

ferramentas para exibir e alterar sua hierarquia. 

(  ) Mostra elementos como marca d’águas, margens, quebra de páginas, cabeçalhos e rodapés. Exibe 

o documento na tela exatamente do modo como ficará na página impressa. 

(  ) Exibe o máximo do conteúdo de um documento que se ajusta à tela em tamanho adequado à 

leitura. Nesse modo de exibição, a faixa de opções é substituída por uma única barra de 

ferramentas, posicionada na parte superior da tela. Você pode se deslocar de uma página para 

outra e ajustar o modo de exibição. 

(  ) Exibe o documento exatamente do modo que vai aparecer em um navegador Web. É possível ver 

os planos de fundo e outros efeitos. Você também pode ver como o texto se acomoda na janela 

e como os gráficos estão posicionados. 

(  ) Exibe o conteúdo de um documento com um layout simplificado, para que você digite e edite 

rapidamente. Não é possível ver elementos do layout, como os cabeçalhos e rodapés. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 

B) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 

C) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, em tempo de paz e havendo interesse recíproco, 

os serviços de saúde das ____________________________________ poderão integrar-se ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Guarnições do Corpo de Bombeiros 

B) Comissões Intermunicipais de Saúde 

C) Forças Armadas 

D) Santas Casas de Misericórdia e Guarnições do Corpo de Bombeiros 

E) Comissões Intergestores Bipartites 

 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde, analise as seguintes 

assertivas relativas às competências específicas da Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (Nasf-AB): 

 

I. Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão 

vinculadas. 

II. Contribuir para a integralidade do cuidado dos usuários do SUS, principalmente por intermédio da 

ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre 

problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. 

III. Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação junto às gestões estaduais e municipais do 

SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da Atenção Básica. 

IV. Realizar, entre outras competências específicas, discussão de casos, atendimento individual, 

compartilhado, interconsulta, educação permanente e discussão do processo de trabalho das 

equipes. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as seguintes assertivas e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O Conselho da Saúde, como instância colegiada do SUS, com a representação dos vários 

segmentos sociais em cada esfera de governo, reunir-se-á pelo menos semestralmente. 

(  ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos em lei 

orçamentária, de iniciativa do Poder legislativo, e aprovados pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 

(  ) Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) F – V – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – V. 
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QUESTÃO 13 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006, que divulgou o Pacto pela Saúde, 

analise as seguintes assertivas: 

 

I. Consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família como modelo de Atenção Básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

das prioridades e objetivos do Pacto pela Vida. 

II. Definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, 

federal, estadual e municipal, é uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS. 

III. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 

o compromisso de cada uma delas, é uma das prioridades do Pacto em Defesa do SUS. 

           

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 14 – De acordo com a Lei nº 8.069/1990, relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

são obrigados a proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como a prestar orientação aos pais. 

B) No que concerne à adoção, o adotando deve contar com, no máximo, 14 (quatorze) anos à data 

do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

C) O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao 

processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) 

anos. 

D) A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados 

pelo Ministério Público. 

E) São diretos do adolescente privado de liberdade, entre outros, entrevistar-se pessoalmente com o 

representante do Ministério Público e corresponder-se com seus familiares e amigos.  

 

 
QUESTÃO 15 – Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, considera-se _________________ o espaço 

geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

___________________________________, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Região de Saúde – infraestrutura de transportes compartilhados 

B) Rede de Atenção à Saúde – produção compartilhada de bens e serviços de saúde 

C) Região de Saúde – infraestrutura de produção industrial, comercial e agrícola 

D) Rede de Atenção à Saúde – infraestrutura de cuidados preventivos e terapêuticos  

E) Região de Saúde – logística de serviços preventivos, terapêuticos e paliativos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 – Conforme as Diretrizes da American Heart Association (2020), foram apresentadas 

algumas alterações quanto ao atendimento para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e cardiovascular 

de emergência. As principais alterações incluem, EXCETO: 

 

A) O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação 

no suporte avançado de vida. Acesso intraósseo é aceitável se o acesso IV não estiver disponível. 

B) O atendimento do paciente após o retorno da circulação espontânea requer muita atenção à 

oxigenação, controle da pressão arterial, avaliação da intervenção coronária percutânea, controle 

direcionado de temperatura e neuroprognóstico multimodal. 

C) Após um atendimento de RCP, o debriefing para socorristas leigos, profissionais dos serviços 

médicos de emergência e profissionais da saúde no hospital pode ser benéfico para suporte na 

saúde mental e bem-estar deles. 

D) Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla cardioversão sequencial é 

recomendado. 

E) Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da 

expiração durante a ressuscitação de suporte avançado de vida pode ser útil para melhorar a 

qualidade da RCP. 

 

 

QUESTÃO 17 – Conforme NANDA-I (2018-2020), um julgamento clínico a respeito de uma resposta 

humana indesejável a uma condição de saúde/processo da vida que existe em um indivíduo, família, 

grupo ou comunidade refere-se a um diagnóstico de enfermagem focado no(a): 

 

A) Risco. 

B) Problema. 

C) Promoção da Saúde. 

D) Síndrome. 

E) Doença. 

 

 

QUESTÃO 18 – O enfermeiro, após avaliar um paciente, observa que seu acesso intravenoso (IV) 

não está infundindo a medicação corretamente conforme o número de gotas prescrita. Ele avalia o 

paciente em relação à dor no local do acesso IV, verifica o regulador de fluxo no equipo, verifica se 

ele está deitado sobre o equipo, verifica também o ponto de conexão entre o equipo e o cateter IV e, 

em seguida, a condição do local da inserção do cateter intravenoso. Depois que o enfermeiro reajusta 

o gotejo, a infusão recomeça a infundir corretamente. Com base no pensamento crítico na prática de 

Enfermagem, esse é um exemplo de: 

 

A) Inferência. 

B) Raciocínio diagnóstico. 

C) Competência. 

D) Resolução de problemas. 

E) Habilidades técnicas. 

 

 

QUESTÃO 19 – O exame físico é parte integrante do histórico de enfermagem e tem como técnicas 

fundamentais inspeção, palpação, percussão e ausculta. Durante a técnica de percussão da linha axilar 

média sobre a área hepática, são identificados sons timpânicos ao invés de maciços, indicando ar livre 

na cavidade abdominal por perfuração de víscera oca. Esta alteração é um sinal de: 

 

A) Jobert. 

B) Murphy. 

C) Gersuny. 

D) Blumberg. 

E) Rovsing. 
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QUESTÃO 20 – É esperado que o enfermeiro desenvolva competências na gestão de conflitos e na 

vivência de desenvolvimento de habilidades para liderar e gerenciar diversas atividades, abrangendo 

o gerenciamento da equipe de enfermagem, a fim de garantir uma qualidade no atendimento 

assistencial e saúde organizacional. Com a existência de vários tipos de conflitos, é importante fazer 

a sua identificação para verificar qual é a melhor estratégia para a sua resolução. Alguns dos tipos de 

conflitos são, EXCETO:  

 

A) Latente. 

B) Percebido. 

C) Sentido. 

D) Manifesto. 

E) Fechado. 

 

 
QUESTÃO 21 – Conforme Decreto nº 94.406/1987 (Regulamentação da Lei nº 7.498/1986), analise 

as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa de Enfermagem. 

(  ) Ao enfermeiro incumbe, privativamente: consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de Enfermagem. 

(  ) Ao enfermeiro incumbe, como integrante da equipe de saúde: realização de episiotomia e 

episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária. 

(  ) Ao enfermeiro incumbe, privativamente: participação nos programas de higiene e segurança do 

trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. 

(  ) As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de Enfermagem no seu planejamento e 

programação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – F – V. 

B) V – V – F – V – F. 

C) V – V – F – F – V. 

D) F – F – V – V – F. 

E) F – F – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 22 – Entende-se por Segurança do Paciente a redução, a um mínimo aceitável, do risco 

de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os danos podem ser de vários tipos, incluindo-

se doenças, lesão, sofrimento, incapacidade e morte. É indispensável ao enfermeiro o conhecimento 

de conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, da Organização Mundial 

da Saúde. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Risco: probabilidade de um incidente ocorrer. 

B) Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário 

ao paciente. 

C) Circunstância notificável: incidente com potencial dano ou lesão.  

D) Near miss: incidente que não atingiu o paciente. 

E) Incidente sem lesão: incidente que não atingiu o paciente, mas causou danos a outras pessoas. 
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ENFERMEIRO 

QUESTÃO 23 – A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os 

princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no 

Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Referente às diretrizes 

do HumanizaSUS, analise as seguintes assertivas:  

 

I. Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O 

acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. 

II. Colegiados Gestores, Mesas de Negociação, Contratos Internos de Gestão, Câmara Técnica de 

Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Gerência de Porta Aberta, entre 

outros, são arranjos de trabalho que permitem a experimentação da cogestão no cotidiano da 

saúde. 

III. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, 

apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. 

IV. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar 

o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do 

cuidado, desde a recepção até a alta.           

V. A ambiência é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem 

clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade 

do processo saúde/doença. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas III, IV e V. 

D) Apenas I, II, III e IV. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

 

QUESTÃO 24 – O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se em 

características relativas ao serviço de saúde, serviço de enfermagem e ao paciente, sendo este último 

avaliado pelo grau de dependência em relação à equipe de enfermagem. Assinale a alternativa que 

corresponde a um instrumento utilizado para realizar a classificação de pacientes para fins de 

dimensionamento dos profissionais de enfermagem.  

 

A) Escala de Fugulin. 

B) Escala de Braden. 

C) Escala de Mews. 

D) Escala de Ramsay. 

E) Escala de Cincinnati. 
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ENFERMEIRO 

QUESTÃO 25 – Uma das principais funções da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes é a 

administração de medicamentos. Exige, dos profissionais, responsabilidade, conhecimentos e 

habilidades, fatores que garantem a segurança do paciente. Referente ao conhecimento dos grupos 

farmacológicos, relacione a Coluna 1 a Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Apixabana. 

2. Clorpropamida. 

3. Clorpromazina. 

4. Levodopa. 

5. Dopamina. 

 

Coluna 2 

(  ) Antidiabético. 

(  ) Antiparkinsoniano. 

(  ) Antitrombótico. 

(  ) Cardiotônico não digitálico. 

(  ) Antipsicótico. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 

B) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 

C) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 

E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

 

 

QUESTÃO 26 – Referente à organização do serviço de enfermagem, o _____________ tem como 

característica a estabilidade e sua finalidade é definir a maneira como as organizações devem 

funcionar, descrever todas as atividades e quem irá desenvolvê-las. O ___________ é um documento 

flexível resultante de um ato normativo, que define o pessoal que integra a organização, seus 

requisitos e atribuições. Sua elaboração é de competência do gerente de enfermagem ou de um grupo 

de enfermeiros. O fluxo da comunicação em uma empresa depende tanto da tecnologia utilizada como 

das formas de relação de poder existentes e é determinado pelo _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Regimento – Regulamento – Organograma 

B) Organograma – Regulamento – Regimento 

C) Regulamento – Regimento – Organograma 

D) Regulamento – Organograma – Regimento 

E) Regimento – Organograma- Regulamento 

 

 

QUESTÃO 27 – Conforme NANDA-I (2018-2020), a “dor recorrente ou persistente há, no mínimo, 

três meses e que afeta significativamente o funcionamento diário ou o bem-estar” compreende qual 

diagnóstico de enfermagem?  

 

A) Síndrome da dor crônica. 

B) Dor crônica. 

C) Dor Aguda. 

D) Conforto prejudicado. 

E) Síndrome da dor aguda. 
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QUESTÃO 28 – Paciente interna na CTI aos cuidados do Enfermeiro devido a POI (Pós-operatório 

Imediato) de craniotomia, apresentando hiperventilação (taquipneia) e diminuição da mensuração da 

capnografia beira-leito apontando sinais de hipocapnia, o que indica diminuição primária da pressão 

parcial de dióxido de carbono (PCO2). Coletada imediatamente gasometria arterial, que apresentou 

aumento do PH 7,53 e diminuição do PCO2 30 mmhg por padrão ventilatório ineficaz e bicabornato 

normal 25,4 mEq/L. Estamos diante de uma gasometria com: 
 

A) Alcalose respiratória. 

B) Alcalose metabólica. 

C) Acidose respiratória. 

D) Acidose metabólica. 

E) Acidose mista. 
 

 

QUESTÃO 29 – As terapias de substituições renais utilizam-se de métodos dialíticos hoje cada vez 

mais permanentes em Centros de Terapia Intensiva devido à gravidade dos casos e até mesmo de 

forma profilática em fases pré-renais. Os avanços de drogas adjuntas também estão presentes nestas 

terapias, sendo assim, o Enfermeiro Intensivista deverá dominar essas terapias de substituições renais 

para maior cuidado ao paciente gravemente enfermo. As terapias de substituições renais contínuas 

requerem que o sistema tenha uma anticoagulação. Nesse sentido, qual anticoagulação forma 

complexo com o cálcio, podendo ser removido por meio difusivo, diminuindo, assim, as chances de 

sangramento nos pacientes – situação em que haverá controle e reposição de cálcio simultaneamente? 
 

A) Citrato. 

B) Protamina. 

C) Gluconato de Cálcio. 

D) Heparinização regional. 

E) Heparina de baixo peso molecular. 
 

 

QUESTÃO 30 – O enfermeiro, norteado por suas práticas diárias de amplo conhecimento de 

diagnósticos de enfermagem, pode contribuir para a melhor definição de boas práticas clínicas dentro 

da terapia intensiva com seus pacientes gravemente enfermos por diversos motivos. Omissões nestas 

situações acarretarão o aumento da probabilidade de riscos aos pacientes. Conforme Taxonomia II da 

Nanda-I (2018-2020), a definição de “suscetibilidade a interrupção na circulação, na sensibilidade e 

no movimento de uma extremidade que pode comprometer a saúde” refere-se a qual diagnóstico? 
 

A) Risco de disfunção neurovascular periférica. 

B) Risco de choque. 

C) Risco de trauma vascular. 

D) Risco de tromboembolismo venoso. 

E) Conforto prejudicado. 
 

 

QUESTÃO 31 – Neste modo, fixa-se a frequência respiratória, o volume corrente e o fluxo inspiratório. 

O início da inspiração (disparo) ocorre de acordo com a frequência respiratória pré-estabelecida. O 

disparo ocorre exclusivamente por tempo. A transição entre a inspiração e a expiração (ciclagem) 

ocorre após a liberação do volume corrente pré-estabelecido em velocidade determinada pelo fluxo.  

 

Segundo o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, este conceito corresponde a qual modo 

ventilatório? 
 

A) Ventilação mandatória intermitente. 

B) Ventilação mandatória contínua com volume controlado – modo controlado. 

C) Ventilação mandatória contínua com volume controlado – modo assisto-controlado. 

D) Ventilação mandatória contínua com pressão controlada – modo controlado. 

E) Ventilação mandatória contínua com pressão controlada – modo assisto-controlado. 
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QUESTÃO 32 – Em terapia intensiva, podemos utilizar técnicas adjuvantes na tentativa de resgastes 

pulmonares no paciente gravemente enfermo. Sobre o tema, analise o seguinte conceito: técnica 

utilizada visando ajustar a relação ventilação/perfusão por meio de vasodilatação em território arterial 

pulmonar em áreas ventiladas. Recomenda-se não utilizar de forma rotineira. Pode ser utilizado na 

presença de Cor pulmonale agudo, hipoxemia grave e refratária. Para utilização desta técnica, devem-

se adotar cuidados específicos acoplados a um sistema fechado próprio, e o monitoramento de sua 

dose. Trata-se de: 

 

A) Óxido nítrico. 

B) Ar comprimido. 

C) Heparina de baixo peso molecular. 

D) Drogas vasoativas arteriais. 

E) Sulfato de protamina. 

 

 

QUESTÃO 33 – Sabemos que o controle de sinais vitais em terapia intensiva torna-se uma das 

principais atividades relacionadas ao cargo. Sendo assim, analise as características abaixo. 

 

 É um sistema fundamental na fisiologia humana.  

 É o sistema que regula pressão arterial média primeiramente por regular o volume de sangue.  

 Este sistema é bem mais lento que o reflexo barorreceptor, por ser mediado por mecanismos 

hormonais em vez de mecanismos neurais.  

 Este sistema é ativado em resposta à redução de pressão arterial média. Já a ativação deste 

sistema, por sua vez, produz uma série de respostas que atuam para restaurar a pressão arterial 

ao seu valor normal.  

 

Qual o nome deste sistema? 

 

A) Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. 

B) Sistema Glucagon. 

C) Sistema Homeostase. 

D) Sistema Límbico. 

E) Taxa de filtração glomerular. 

 

 

A) ABDCE – via aérea. 

B) Droga vasoativa. 

C) Concentrado de hemácias adulto. 

D) Cristaloides. 

E) XABCDE – exsanguinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 – Homem vítima de atropelamento por moto em via pública recebe primeiro 

atendimento em sala de politraumatismo e, posteriormente, é transferido para cuidados intensivos. 

Profissionais que estão transportando, ao chegar ao CTI, estão meio apreensivos com ele, ao examinar 

o paciente. Você, enfermeiro, evidencia sinais hipotensivos de PA (60x30 mmhg) e ritmo taquicardíaco

(FC 120 bpm em Ritmo Sinusal) e pele muito pegajosa. Ele já se encontra com a cervical e coluna

estabilizada, assim como já possui dois acessos venosos que estão infundindo soros a correr. Ao ser 

transferido para o leito, percebe-se que o membro inferior esquerdo (MIE) está com lesão corto-

contusa com sangramento ativo. Com base no caso descrito e conforme última orientação, 9ª edição 

do PHTLS na organização de atendimento primário ao politraumatizado, como devemos proceder para 

estabilizar a hemodinâmica do paciente de forma prioritária?  
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QUESTÃO 35 – Analise as seguintes características: situação que diversos pacientes podem 

apresentar como choque hemodinâmico que necessita de muita destreza no atendimento pelo 

enfermeiro. Síndrome caracterizada pela ativação sistêmica da coagulação sanguínea, com ativação 

e consumo dos fatores de coagulação e consequente trombose de pequenos e médios vasos, podendo 

ocasionar disfunção orgânica e sangramentos difusos. A que se refere esta descrição? 

 

A) Choque séptico. 

B) Choque anafilático. 

C) Choque neurogênico. 

D) Coagulopatia intravascular disseminada. 

E) Neutropenia febril. 

 

 

QUESTÃO 36 – A Organização de Procura de Órgãos e tecidos (OPO) tem como objetivo exercer 

atividades de identificação, manutenção e captação de potenciais doadores para fins de transplantes 

de órgãos e tecidos no âmbito de sua atuação. O enfermeiro intensivista pode exercer um papel 

fundamental em parcerias com a OPO na avaliação das condições clínicas do possível doador, da 

viabilidade dos órgãos a serem extraídos e apoio na entrevista para solicitar o consentimento familiar 

da doação dos órgãos e tecidos. Em relação ao tempo de isquemia de cada órgão, conforme Ministério 

da Saúde, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Coração – 04 horas. 

(  ) Pulmão – 04 a 06 horas. 

(  ) Pâncreas – 18 horas. 

(  ) Fígado – 24 horas. 

(  ) Rim – 48 horas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F – V. 

B) V – F – V – F – V. 

C) F – V – V – V – F. 

D) V – V – F – F – V. 

E) V – F – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 37 – O Institute for Healthcare Improvement (IHI) desenvolveu o conceito bundle em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O objetivo era melhorar os processos de cuidados intensivos para 

os mais altos níveis de confiabilidade, melhorando o trabalho e a comunicação entre as equipes 

multidisciplinares. O enfermeiro, baseando-se pelo bundle para prevenção de Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica (PAVM), deve-se nortear por cinco componentes principais. Entre eles, NÃO está:  

 

A) Cabeceira 30 e 45 graus. 

B) Cuidado oral diário com clorexidina. 

C) Profilaxia de úlcera péptica (úlcera de stress). 

D) Profilaxia de Trombose Venosa Profunda (TVP) (a menos que contraindicado). 

E) Discussão sobre interrupção semanal da sedação para efeitos de extubação. 
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QUESTÃO 38 – As terapias de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) estão cada vez mais 

frequentes nos Centros de Terapia Intensiva, baseando-se pelos manejos do sistema da 

anticoagulação. Seus maiores desafios são estabelecer um equilíbrio entre hemostasia e trombose. A 

heparina não fracionada é padrão-ouro para essa harmonia, podendo ser de baixo custo e de fácil 

titulação, assim como pelo seu monitoramento e sua reversão. Baseando-se nesses dados, qual 

substância exerce efeito antagonista para reverter efeitos da heparina em caso de dosagem elevada 

acima do alvo desejado? 

 

A) Fator VIII. 

B) Gluconato de cálcio. 

C) Sulfato de protamina. 

D) Albumina. 

E) Sulfato de magnésio. 

 

 

QUESTÃO 39 – O enfermeiro, no processo de cuidado, deve estar atento às questões que envolvem 

lesões por pressão da pele. Portanto, o início da cicatrização ocorre após a criação de uma ferida, 

definida como uma lesão corporal que normalmente envolve laceração ou ruptura de uma membrana 

e danos aos tecidos subjacentes. A lesão superficial pode ocorrer pela ação de agentes mecânicos ou 

térmicos, que levam à ruptura da pele ou de outros órgãos e danos ao tecido e sua vascularização. 

Em seguida, ocorre o sangramento, a lesão de endotélio e o extravasamento de proteínas 

intravasculares e extravasculares. Este ambiente serve como um estímulo para hemostasia, 

inflamação e outros eventos. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo no que se refere à fisiologia 

da cicatrização de feridas e/ou lesões: 

 

I. O início da resolução da lesão começa por meio da hemostasia, que é conseguida através da 

ativação das plaquetas e da cascata de coagulação.  

II. O evento inicial quando ocorre uma ferida é um tampão de plaquetas que limita o sangramento e 

começa a sinalização de citocinas. Este evento inicia a cascata de coagulação e promove a 

amplificação e recrutamento de células para o desbridamento de tecido não viável. 

III. A migração celular da superfície endotelial para o espaço extravascular das feridas é mediada por 

numerosos fatores químicos, fenômeno conhecido como quimiotaxia. Agentes quimiotáxicos 

podem incluir fatores de complemento, histamina, produtos bacterianos, prostaglandinas, 

leucotrienos e fatores de crescimento. Essas substâncias atraem neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos para o local da inflamação. 

IV. Uma vez desbridada a lesão, a cicatrização das feridas entra em uma etapa conhecida como fase 

inflamatória.  

 

Quais estão corretas? 

 

QUESTÃO 40 – Em relação aos principais dispositivos de suporte de vida extracorpóreo, qual o nome 

da terapia utilizada nos dias atuais em pacientes críticos, possibilitando suporte temporário à falência 

da função pulmonar e/ou cardíaca refratária ao manejo clínico convencional?  

 

A) Terapia de substituição renal. 

B) Oxigenação por membrana extracorpórea. 

C) Linhas arteriais. 

D) Balão intra-aórtico. 

E) Plasmaferese. 

 

 

 

 

 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 


