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QUESTÃO 1 

A maioria dos casos de úlcera por pressão (UPP) pode ser 
evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e 
da implantação de estratégias de prevenção confiáveis 
para todos os pacientes identificados com risco. De acordo 
com o Protocolo para Prevenção de Úlceras por Pressão 
do Ministério da Saúde (2013), assinale a opção que 
apresenta a estratégia de prevenção para UPP. 

(A) Deve-se massagear as áreas de proeminências 
ósseas ou hiperemiadas. A massagem também é 
indicada na presença de inflamação aguda e onde 
existe a possibilidade de haver vasos sanguineos 
danificados. 

(B) Todo paciente, independentemente de sua gravidade 
ou complexidade, deve ser avaliado sistematicamente 
na admissão. 

(C) Em virtude da rápida mudança de fatores de risco em 
pacientes agudamente enfermos, a inspeção semanal 
da pele é fundamental, 

(D) O tratamento da pele ressecada com hidratantes tem 
se mostrado pouco efetivo na prevenção de UPP. 

(E) Deve-se limpar a pele sempre que necessário e 
utilizar de água fria e sabão neutro para reduzir a 
irritação e o ressecamento da pele, 

QUESTÃO 2 

Choque é definido como um distúrbio orgânico ameaçador 
ãívida, caracterizado pelo suprimento insuficiente de 
sangue para os tecidos e células do corpo. Segundo Lima 
e Matão (2010), são características clínicas específicas do 
choque neurogênico: 

(A) oligúria e pressão venosa alta, 
(B) .queda da pressão venosa e aumento da resistência 

periférica. 

(C) prostração e calafrios. 

(D) distúrbios emocionais e anestesia medular alta. 
(E) hipotensão e taquicardia. 

QUESTÃO 3 

Segundo Lima e Matão (2010), é finalidade da enteróciise: 

(A) preparar o estômago para exames ou cirurgias. 
(B) remover do estômago conteúdo gástrico excessivo ou 

nocivo, 
(C) estancar hemorragia gástrica. 
(D) introduzir solução estéril até a bexiga. 
(E) facilitar a eliminação de fezes, 

constipação intestinal. 
nos casos de 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 4 

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde (2013), dentre 
os profissionais envolvidos na aferição da pressão arterial 
(PA), as medidas realizadas pelos Técnicos de 
Enfermagem apresentaram efeito do avental branco com 
uma frequência menor que os demais, destacando assim 
a importância do trabalho desse profissional na verificação 
da PA em serviços de saúde. Sobre a técnica de medida 
da pressão arterial, assinale a opção correta. 

(A) paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e 
acima da altura da escápula. 

(B) deve-se evitar repouso antes da medição. 
(C) deve-se desinflar o manguito rapidamente. 
(D) a pressão diastólica correponde ao desaparecimento 

dos batimentos. 
(E) a pressão diastólica corresponde ao valor em que 

começarem a ser ouvidos os ruídos de korotkoff. 

QUESTÃO 5 

Carmagnani et al (2017) descrevem que para a 
administração de determinados fármacos por via 
intramuscular faz-se necessária a utilização da técnica em 
Z. Com relação a essa técnica, marque a opção correta. 

(A) Não é recomendada para medicamentos com alta 
probabilidade de refluxo (oleosos e suspensões). 

(B) É utilizada e recomendada a todas as faixas etárias. 
(C) Com essa técnica os tecidos musculares são 

deslocados. E ao retornarem à posição original, o 
canal formado pela agulha assume um trajeto 
irregular que impede o refluxo do medicamento. 

(D) É recomendada principalmente para medicações em 
casos que o refluxo pode causar danos à pele como 
anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro. 

(E) O conteúdo da seringa deve ser injetado rapidamente 
(ainda com a pele esticada). 
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QUESTÃO 6 

O método de rastreamento do câncer do colo do útero e 
de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. 
Sobre esse tema é correto afirmar que segundo as 
recomendações do Ministério da Saúde (2013): 

(A) o intervalo entre os exames deve ser de cinco anos, 
após dois exames negativos, com intervalo anual; 

(B) o início da coleta deve ser aos 45 anos de idade para 
as mulheres que já tiveram atividade sexual. 

(C) os exames devem seguir até os 64 anos e serem 
interrompidos quando, após essa idade, as mulheres 

tiverem pelo menos um exame negativo nos últimos 
cinco anos. 

(D) para mulheres com mais de 64 anos e que nunca 
realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar 
dois exames com intervalo de um a três anos. Se 
ambos forem negativos, essas mulheres podem ser 
dispensadas de exames adicionais. 

(E) o início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, 
mesmo em mulheres que nunca tiveram atividade 
sexual. 

QUESTÃO 7 

Um idoso, desorientado, emagrecido, desidratado, 
cardiopata, com histórico de edema agudo de pulmão, deu 
entrada na unidade de emergência de um hospital. Foi 
prescrito pela equipe médica hidratação com 500 mL. de 
soro fisiológico 0,9% a cada 8 horas. Naquele momento, 
não havia disponível bomba de controle de infusão, sendo 
necessária a utilização de infusão gravitacional, com 
equipo de macrogotas. Diante dessa situação, o número 
de gotas por minutos infundido foi de aproximadamente: 

(A) 14 gotas por minuto. 
(B) 20 gotas por minuto. 
(C) 21 gotas por minuto. 
(D) 63 gotas por minuto. 
(E) 27 gotas por minuto, 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 8 

De acordo com Kawamoto e Fortes (2013), a temperatura 
corporal é proveniente do calor produzido pelo 
metabolismo, Vários processos físicos e químicos 
promovem a produção ou a perda de calor, mantendo o 
organismo com temperatura relativamente constante. Com 
relação a esse sinal vital, é possível afirmar que: 

geralmente apresentam 
pela deficiência do 

(A) indivíduos desnutridos 
temperatura mais alta 
metabolismo celular. 

(B) as regiões mais frequentes para aferição da 
temperatura são: oral, axilar e retal. 

(C) hipertermia é o aumento da temperatura seguido de 
pele quente e úmida, bradipneia e bradicardia. 

(D) a aferição da temperatura corporal por via oral é 
contraindicada em adultos jovens. 

(E) a fase de ovulação diminui a temperatura em 
mulheres em idade fértil. 

QUESTÃO 9 

Com base na Instrução normativa referente ao Calendário 
Nacional de Vacinação 2020, para efeito de emissão do 
Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) 
para Febre Amarela, deve-se seguir o Regulamento 
Sanitário Internacional (RS!) que recomenda: 

(A) no mínimo 2 (duas) doses, desde que o viajante 
tenha sido vacinado pelo menos 10 dias antes da 
viagem. 

(B) que seja realizada dose de reforço em pessoas entre 
5a 59 anos. 

(C) uma única dose na vida, desde que o viajante tenha 
sido vacinado pelo menos 3 dias antes da viagem. 

(D) uma única dose na vida, desde que o viajante tenha 
sido vacinado pelo menos 10 dias antes da viagem. 

(E) que seja realizada dose de reforço caso o adulto 
tenha sido vacinado há mais de 10 anos. 

QUESTÃO 10 

São recomendações da American Heart Association para 
Ressuscitação Cardio-Pulmonar (2018) em adultos, 
EXCETO: 

(A) comprimir com força (pelo menos 5 cm) e rapidez 
(100 - 120/min) e aguardar o retorno total do tórax. 

(B) manter relação compressão-ventilação 15:2, em caso 
de pacientes sem via aérea avançada. 

(C) minimizar interrupções nas compressões. 
(D) evitar ventilação excessiva. 
(E) alternar as pessoas que aplicam as compressões a 

cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço. 
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QUESTÃO 11 

A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) 
tipo adulto - dTpa foi introduzida no Calendário Nacional 
de Vacinação como reforço ou complementação do 
esquema da vacina dupla adulta (dT) com o objetivo de 
diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos 
recém-nascidos. Segundo a Instrução Normativa do 
Calendário de Vacinação 2020, qual é o esquema da 
vacina adsorvida dTpa em gestantes? 

(A) 3 (três) doses a cada gestação, a partir da décima 
segunda semana de gestação. 

(B) 1 (uma) dose a cada gestação, a partir da vigésima 
semana de gestação. 

(C) 3 (três) doses com intervalo de 60 dias entre as 
doses. 

(D) Para aquelas que perderam a oportunidade de serem 
vacinadas durante a gestação, não se deve 
administrar dose de dTpa no puerpério. 

(E) 2 (duas) doses a cada gestação, a partir da décima 
segunda semana de gestação. 

QUESTÃO 12 

Constitui a medida mais simples e menos dispendiosa 
para prevenir infecções relacionadas à assistência à 
saúde: 

(A) higienização das mãos. 
(B) restrição de visitas e acompanhantes. 
(C) precaução-padrão. 

(D) uso de luvas. 
(E) uso de máscaras cirúrgicas. 

QUESTÃO 13 

Segundo Lima e Matão (2010), é um cuidado prestado 
pelo Técnico de Enfermagem no pré-operatório imediato: 

(A) orientar quanto ao uso de comadre e compadre para 
prevenir desconfortos pós-operatórios. 

(B) melhorar a capacidade respiratória através de 
exercícios respiratórios. 

(C) colher material para exames (urina e fezes). 
(D) promover a assistência espiritual, pois a fé traz 

esperança e segurança. 
(E) retirar próteses dentárias, óculos, jóias e roupas 

íntimas. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 14 

Os nove certos na administração de medicamentos não 
garantem que os erros não ocorrerão, mas segui-los pode 
prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a 
segurança e a qualidade da assistência prestada ao 

paciente. Segundo o Protocolo de Segurança na 
Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do 
Ministério da Saúde (2013), fazem parte dos nove certos 
na administração de medicamentos, EXCETO: 

(A) Paciente certo e Documentação certa (Registro 
certo). 

(B) Medicamento certo e Razão. 
(C) Paciente certo e Dose certa. 
(D) Medicamento certo e Notificação de evento adverso. 
(E) Hora certa e Via certa. 

QUESTÃO 15 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(2017), a seleção de um cateter periférico para punção 
venosa deve ser feita com base no objetivo pretendido, na 
duração da terapia, na viscosidade do fluido e nas 
condições de acesso venoso. Nesse sentido, é correto 
afirmar que: 

(A) cateteres com maior calibre causam menos flebite 
mecânica (irritação da parede da veia pela cânula) e 
menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.. 

(B) para crianças menores de 03 (três) anos, não 
considerar as veias da cabeça para punção. 

(C) em adultos, as veias de escolha para canulação 
periférica são as das regiões de flexão. 

(D) agulha de aço só deve ser utilizada para coleta de 
amostra sanguínea e administração de medicamento 
em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. 

(E) um novo cateter periférico deve ser utilizado somente 
a cada 03 (três) tentativas de punção no mesmo 
paciente. 
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QUESTÃO 16 

Segundo Carmagnani et al (2017), com relação aos 
cuidados que devem ser observados na monitoração da 
oximetria de pulso, assinale a opção correta. 

(A) Em pacientes adultos, a escolha do dedo médio é 
preferencial para colocação do sensor (insira o sensor 
no dedo do paciente até o fim). 

(B) O sensor do oxímetro de pulso deve ser colocado 
preferencialmente no braço onde esteja sendo aferida 
a pressão arterial, para fornecer maior confiabilidade 
ao resultado. 

(C) Os valores normais da saturação de oxigênio devem 
variar de 85 a 100%. 

(D) O sensor reutilizável deve ser mudado de local a cada 
hora em pacientes com monitoramento contínuo. 

(E) Baixa perfusão e alterações da hemoglobina são 
fatores que podem alterar a medição da saturação de 
oxigênio. 

QUESTÃO 17 

Com relação ao manuseio correto do cateter vesical de 
demora, recomenda-se: 

(A) manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga. 
(B) utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas 

ou antimicrobianas em sacos de drenagem urinária. 
(C) quando - houver obstrução do cateter por muco, 

coágulos ou outras causas, proceder à irrigação com 
sistema aberto: 

(D) Após a inserção, fixar o cateter de modo seguro e que 
não permita tração. 

(E) para coleta de exame de urina, desconectar o cateter, 
coletar pequena amostra, reconectar o cateter e levar 
a amostra imediatamente ao laboratório. 

QUESTÃO 18 

Segundo Viana et al, (2011), as doenças do aparelho 
cardiovascular estão atualmente entre as principais 
causas de morbidade e mortalidade, tanto em países 
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. 

Assinale a opção que apresenta a principal causa de 
Doença Coronariana. 

(A) Endocardite. 
(B) Edema pulmonar, 
(C) Pericardite. 
(D) Aterosclerose. 
(E) Diabetes. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 19 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), marque a 
opção que apresenta uma atribuição do Técnico de 
Enfermagem no cuidado à gestante no pré-natal de baixo 
risco. 

(A) Solicitar exames complementares de acordo com q 
protocolo local de pré-natal. 

(B) Prescrever medicamentos padronizados para o 
programa de pré-natal, 

(C) Realizar exame clínico das mamas e coleta para 
exame citopatológico do colo do útero. 

(D) Fornecer medicação mediante receita, assim como os 
medicamentos padronizados para o programa de pré- 
natal. 

(E) Realizar a consulta odontológica de pré-natal de 
gestação de baixo risco. 

QUESTÃO 20 

Segundo as estratégias do Ministério da Saúde para o 
cuidado da pessoa com diabetes mellitus (2013), a 
prescrição de insulina exige que a equipe de enfermagem 
domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema. 
Sobre as recomendações para o armazenamento, 
transporte, preparo e aplicação da insulina, é correto 
afirmar que: 

(A) deve-se esperar cinco segundos após a aplicação 
antes de se retirar a agulha do subcutâneo, para 
garantir injeção de toda a dose de insulina. 

(B) após 60 dias de uso, a insulina perde sua potência, 
principalmente se mantida fora da geladeira, sendo 
importante seguir a recomendação de anotar a data 
de abertura do frasco. 

(C) durante a aplicação, a pinça subcutânea deve ser 
realizada entre dois dedos e a agulha deve ser 
introduzida completamente, em ângulo de 45 graus. 

(D) em caso de combinação de dois tipos de insulina, 
aspirar antes a insulina de ação intermediária 
(regular) para que o frasco não se contamine com a 
insulina de ação curta (NPH). 

(E) as insulinas lacradas precisam ser 
refrigeradas entre 2ºC a 10ºC. 

mantidas 
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QUESTÃO 21 

Um paciente deu entrada na emergência de um hospital 
de grande porte no Rio de Janeiro com queixa de dor 
epigástrica. Após ser atendido, o médico concedeu a esse 
paciente alta, mediante o término da medicação 
endovenosa prescrita. Ao avistar um técnico de 
enfermagem, o paciente perguntou quanto tempo faltava 
para a infusão terminar. Ao observar que havia 60 mL de 
solução e que a velocidade de gotejamento estava 4 gotas 
por minuto, o técnico de enfermagem respondeu que 
faltavam: 

(A) 5 minutos para o término da infusão. 
(B) 15 minutos para o término da infusão. 
(C) 2 horas para o término da infusão. 
(D) 5 horas para o término da infusão. 
(E) 25 minutos para o término da infusão. 

QUESTÃO 22 

Segundo Kawamoto e Fortes (2013), a escolha do curativo 
irá depender do tamanho da lesão, presença de secreção 
e sinais de infecção ou necrose. Dessa forma, 
considerando os tipos de curativos ou coberturas, é 
correto afirmar que: 

(A) o Hidrogel tem'ação de absorção e adsorção, 
bactericida e desodorante. 

(B) os Ácidos Graxos Essenciais são usados para 
remover crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados e 
necróticos. . 

(C) o Carvão Ativado é aplicado no preenchimento de 
espaços e cavidades. 

(D) o Alginato de Cálcio absorve o excesso de exsudado, 
formando um gel. Promove desbridamento autolítico, 
mantém a umidade local e tem ação bacteriostática. 

(E) a Colagenase a 10% é utilizada para prevenção e 
tratamento em lesão colonizada ou infectada. 

QUESTÃO 23 

Segundo o Ministério da Saúde (2015), é considerado um 
dos pontos-chaves da pega adequada: 

(A) bochechas do bebê encovadas em cada sucção. 
(B) mama aparentando estar esticada durante a 

mamada. 
(C) ruídos da língua. 
(D) mais auréola visível abaixo da boca do bebê. 
(E) lábio inferior virado para fora. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 24 

Em relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos da 
Influenza, assinale a opção correta. 

(A) Infecção aguda do trato respiratório, com distribuição 
global e baixa transmissiblidade. 

(B) Nos idosos, a temperatura pode atingir níveis mais 
altos. As crianças sempre se apresentam febris, mas, 
em geral, a temperatura não atinge níveis tão altos. 

(C) Sua importância deve-se ao caráter epidêmico e à 
alta morbidade, com elevadas taxas de hospitalização 
de idosos ou pacientes portadores de doenças 
crônicas. 

(D) O modo de transmissão mais comum é o indireto, 
sendo as mãos o principal veículo, ao propiciarem a 
introdução de particulas nas mucosas oral, nasal e 
ocular. 

(E) As complicações são mais comuns em crianças e 
indivíduos com doença crônica pulmonar e 
cardiopatias. 

QUESTÃO 25 

O conceito de tanatologia apresentado por Elisabeth 
Kubler-Ross descreve que uma pessoa, diante da morte, 
apresenta cinco estágios de reações emocionais. Essas 
reações nem sempre ocorrem na mesma sequência e 
nem todas as pessoas passam por todos os estágios. 
Kawamoto e Fortes (2013) descrevem que o 
conhecimento dessas reações é fundamental para definir 
a abordagem mais propícia ao paciente conforme o 
momento. Na prática, ao se deparar com um paciente em 
manifestação de raiva, revolta, irritação e rispidez a tudo 
que o cerca, a equipe pode inferir que ele encontra-se no 
estágio de: 

(A) negação. 
(B) barganha. 
(C) depressão. 
(D) ira. 
(E) aceitação. 

QUESTÃO 26 

De acordo com o manual de Atenção Integral às Doenças 
Prevalentes na Infância - Neonatal - AIDPI Neonatal 
(2014), a causa mais frequente de convulsão no recém- 
nascido é a: 

(A) Hipocalemia. 
(B) Hiperglicemia. 
(C) Hipertermia, 
(D) Hipoglicemia. 
(E) Hipoxemia. 
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QUESTÃO 27 

Septoplastia é o deslocamento da membrana mucosa, 
com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo 
nasal. Segundo Lima e Matão (2010), são cuidados de 
enfermagem no pós-operatório de septoplastia, EXCETO: 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

(E) 

estimular deambulação precoce. 
realizar higiene oral com frequência. 
manter cabeceira do leito a 0º. 
estar atento à ocorrência de náuseas, vômitos, 
dispneia e sangramento. 
evitar exposição a correntes de ar frio. 

QUESTÃO 28 

Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para 
favorecer a adequada reexpansão pulmonar. Com relação 
aos cuidados de enfermagem com o dreno pleural, 
podemos destacar: 

(A) 
(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

manter o frasco de drenagem acima do nível do tórax. 
em caso de saída acidental do dreno, não vedar o 
sítio de inserção, 
avaliar a movimentação da oscilação do nível do 
dreno durante a respiração. 
ao substituir o frasco de drenagem, não pinçar o 
dreno. 
clampear. o dreno durante o transporte do paciente ou 
deambulação. = 

QUESTÃO 29 : 

De acordo com Lima e Matão (2010), a Toxemia 
Gravídica, conhecida também como doença hipertensiva 
específica da gravidez, é uma complicação que ocorre 
após a 20º semana de gestação. Sendo assim, sobre os 
cuidados que devem ser observados nessa situação, 
analise as afirmativas abaixo, classifique como V 
(verdadeiras) ou F (falsas) e assinale a opção correta: 

() 
de acidente convulsivo. 

( ) Aumentar .. estímulos ambientais. 
( ) Promover diurese e balanço hídrico. 
() Administrar medicação prescrita: 

tranquilizantes, diuréticos e hipertensores. 
Manter a paciente em repouso, preferencialmente em 
decúbito lateral esquerdo. 

(4) (E) (M) (F) (M) 
(P) (E) FP) (V) (M) 
(E) (V) (M) (FP) (FP) 
(V) (E) (V) (V) (FP) 
(V) CF) (F) CF) (V) 

No pós-parto, manter vigilância contínua, pelo risco 

sedativos, 

() 

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

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 30 

De acordo com Lima e Matão (2010), os sinais vitais 
refletem o estado geral da criança. A identificação de 
tendências (diferenças e desvios) desses sinais revela as 
alterações físicas e funcionais que estão se processando 
nos sistemas orgânicos mais importantes para a 
manutenção da vida. Sobre esse tema, marque a opção 
correta. 

(A) Devido à imaturidade do sistema termorregulador, a 
temperatura da criança pode apresentar poucas 
variações. No primeiro ano de vida, a criança 
independe da temperatura ambiental para 
manutenção da sua própria temperatura interna. 
A pressão arterial da criança varia de acordo com a 
idade e se relaciona a seu peso e altura. Há variação 
de PA entre crianças com a mesma constituição física 
e a mesma idade. 
As crianças apresentam respiração de característica 
regular, rítmica, intermitente e com altemnâncias de 
profundidade. 

Um dos fatores que altera o resultado da pressão 
arterial (PA) é o uso do esfigmomanômetro 
inadequado (manguito largo ou estreito demais). Na 
criança, o manguito deve cobrir um terço do braço. 
A hipotermia pode causar aumento da sensibilidade, 
fraqueza muscular, sonolência, estimulação 
cardiorrespiratória por produção de arritmia e do 
processo metabólico-orgânico, provocando lesões 
teciduais irreversíveis. 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 31 

O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos 
continua a crescer. À sua utilização para aplicação de 

medicamentos ou infusão de soluções encontra amplo 
respaldo na literatura internacional. De acordo com o Guia 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(2016), assinale a opção que apresenta uma desvantagem 
na utilização da hipodermóciise: 

(A) 
(B) 
(0) 
(D) 

(E) 

Irritação da mucosa gástrica. 
Alto custo. 
Altos riscos de efeitos adversos sistêmicos. 

Aumento da flutuação das concentrações plasmáticas 
de opioides. 
Limitação do uso de medicamentos e eletrólitos que 
podem ser infundidos. 
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QUESTÃO 32 

Segundo o Manual de Atenção Integral às Doenças 
Prevalentes na Infância Neonatal - AIDPI Neonatal (2014), 
são sinais de desidratação em crianças de 0 a 2 meses de 
idade, EXCETO: 

(A) sangue nas fezes. 
(B) sucção débil. 
(C) inquietude ou irritabilidade, 
(D) olhos fundos. 
(E) letárgica ou inconsistente. 

QUESTÃO 33 

Segundo Viana et al (2011), são complicações que podem 
ocorrer durante à hemodiálise em pacientes crônicos: 

(A) hipertensão, febre e cáibras. 

(B) cefaleia, dor torácica e prurido. 
(C) hipotensão, hipotermia e dor 

superiores. 

(D) hipertensão, arritmias e náuseas. 
(E) vômitos, hipotermia e dor nos membros inferiores. 

nos membros 

QUESTÃO 34 

Com relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos do 
sarampo, é correto afirmar que: 

(A) o início da doença é caracterizado por manchas 
escurecidas na'pele. 

(B) é uma doença de notificação compulsória sem a 
obrigatoriedade de investigação epidemiológica 
imediata, 

(C) o modo de transmissão se dá principalmente pelas 
vias fecal-oral, 

(D) é uma doença grave de natureza bacteriana de 
expressão clínica pleomórfica. 

(E) é doença infecciosa aguda, de natureza viral, 
transmissível e extremamente contagiosa. 

QUESTÃO 35 

Segundo Lima e Matão (2010), a fototerapia consiste num 
processo terapêutico baseado na ação de luz artificial 
sobre o organismo humano. O recém-nascido (RN) recebe 
esse tipo de tratamento quando apresenta icterícia. É 
considerado cuidado com o recém-nascido em fototerapia: 

(A) em caso de berço, permitir entrada de correntes de 
ar, 

(B) retirar toda a roupa do RN, inclusive a fralda. 
(C) manter a proteção ocular apenas no início da 

exposição, 
(D) mudar a posição do RN a intervalos frequentes. 
(E) manter o RN em exposição por ocasião do banho e 

da alimentação. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 36 

Considerando o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), instituído em abril de 2013 pela Portaria 
Nº. 529 do Ministério da Saúde, correlacione os conceitos 
e as definições, assinalando, a seguir, a opção que 
apresenta a sequência correta. 

| - Segurança do Paciente. 
H - Dano. 
[II - Incidente. 
IV - Evento adverso. 
V - Cultura de Segurança. 
Vi - Gestão de risco. 

( ) comprometimento da estrutura ou função do corpo 
e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se 
doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 
disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico. 

( ) incidente que resulta em dano ao paciente. 
( ) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário ao paciente. 
( ) redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. 
( ) configura-se a partir de cinco características 

operacionalizadas pela gestão de segurança da 
organização. 

( ) aplicação sistêmica e continua de iniciativas, 
procedimentos, condutas e recursos na avaliação e 
controle de riscos e eventos adversos que afetam a 
segurança, a saúde humana, a integridade 
profissional, o meio ambiente e a imagem 
institucional. 

(A) (ID (IV) (O CD (MV) (VD 
(B) (HD) GUI) (IV) (V) (D (VI) 
(€) (IV) (1) (UU (V) (D) (VI) 
(D) (1) (NO (VD (IV) (V) (1) ' 
(E) (D GD (O MV) (V) (VI) 

QUESTÃO 37 

Segundo Kawamoto e Fortes (2013), a posição indicada 
para realização de clister é a: 

(A) de Fowler. 
(B) de Sims. 

(C) de Prona. 
(D) de Trendelenburg. 
(E) ereta. 
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QUESTÃO 38 

Com base em Viana et al (2011), analise as afirmativas 
relacionadas-aos cuidados de enfermagem que devem ser. 
“observados em pacientes em Unidade Pós Operatória: 

|- Avaliar o nível de consciência; 

H- Monitorar parâmetros hemodinâmicos; 
III- Retirar na admissão todos os dispositivos invasivos a 
fim de prevenir infecção; 
IV- Avaliar a intensidade da dor e administrar analgésicos 
prescritos; 
V- Monitorar perdas (ferida operatória, drenos, sonda 
vesical, sonda nasogástrica, estomas, drenos):. - 

Assinale a opção correta. 

(A) Apenas as afirmativas !, Ile Ill são corretas, 
(B) Apenas as afirmativas II, Ill e IV são corretas. 
(C) Apenas as afirmativas |,|l, IV e V são corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas. 
(E) Apenas as afirmativas | III, IV e V são corretas. 

QUESTÃO 39 

Infração ética e disciplinar é toda ação, omissão ou 
conveniência : que implique desobediência e/ou 
inobservância .às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. Sobre as penalidades 
impostas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), 
é correto afirmar que a: 

(A) muita consiste na admoestação ao infrator, de forma 
reservada, que será registrada no prontuário desse 
infrator, na presença de duas testemunhas, 

(B) advertência verbal consiste na obrigatoriedade de 
pagamento de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade da categoria profissional a que pertence o 
infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(C) suspensão consiste na perda do direito ao exercício 
da enfermagem por um período de até 30 anos e será 
divulgada nas publicações oficiais do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em 
jornais de grande publicação. 

(D) cassação consiste na proibição do exercício 
profissional da Enfermagem por um período de até 90 
(noventa) dias e será divulgada nas publicações 
oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem e em jornais de grande publicação e 
comunicada aos órgãos empregadores. 

(E) censura consiste em repreensão que será divulgada 
nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais de Enfermagem e em jornais de grande 
publicação. : 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 40 

Toda transfusão de hemocomponentes traz riscos 
imediatos (até 24 horas após transfusão) ou tardios (após 
24 horas de transfusão) ao receptor. É considerado um 
risco tardio: 

(A) hemólise não imune. 
(B) contaminação bacteriana. 
(C) edema pulmonar não-cardiogênico. 
(D) reações alérgicas. 
(E) doença do enxerto contra o hospedeiro. 

QUESTÃO 41 

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão 
do cuidado prestado nos diferentes contextos, em 

resposta às necessidades da pessoa, família e 
coletividade. Segundo o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, é considerado um dever desses 
profissionais: 

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

(B) exercer atividades em locais de trabalho livres de 
riscos, danos e violência física e psicológica à saúde 
do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à 
proteção dos direitos dos profissionais de 
enfermagem. 

(C) prestar assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. 

(D) executar prescrições e procedimentos de qualquer 
natureza que comprometam a segurança do paciente. 

(E) abster-se de revelar informações confidenciais de que 
tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional. 

QUESTÃO 42 

Os psicofármacos são um dos recursos utilizados para o 
tratamento em Saúde Mental e o seu uso deve ser 
associado a um contexto de vínculo e de escuta. Nesse 

sentido, qual psicofármaco é indicado para os sintomas- 
alvo “delírios e alucinações”? 

(A) Estabilizadores de humor. 
(B) Benzodiazepinicos. 
(C) Antidepressívos. 
(D) Antipsicóticos. 
(E) Anti-inflamatórios. 
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QUESTÃO 43 

As complicações relacionadas à administração da dieta 
enteral podem ser classificadas em gastrointestinais, 
mecânicas, infecciosas, respiratórias e psicológicas. 
Correlacione alguns exemplos dessas complicações às 
principais intervenções de enfermagem e assinale a opção 
correta. 

COMPLICAÇÕES 
I-  Obstrução do acesso enteral 
Il- -Irritação nasofaringea 
Il- Sinusite aguda 
Iv- Deslocamento da sonda enteral 
V- Depressão / ansiedade 

INTERVENÇÕES 
( ) Higienização das cavidades oral e nasal. 
( ) Nova passagem de sonda e verificação do 

posicionamento antes de iniciar uma nova infusão. 
( ) Irrigação da sonda antes/após a suspensão da 

administração da dieta, 

( ) Reavaliação da fixação da sonda, 
compressão das narinas. 

( ) Orientação do paciente/familiares sobre a importância 
da terapia nutricional. 

(A) (UI) (IV) (D (ID (V) 
(B) (1) (ID CU) (IV) (V) 
(C) (IM (UH) (1) (IV) (MV) 
(D) (1) (IV) (UI) (11 (V) 
(E) (HD (ID (V) (IVC) 

evitando 

QUESTÃO 44 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Tratamento de 
Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da 
Saúde (1998), as reações clínicas desencadeadas pela 
picada de abelhas são variáveis, de acordo com o local e 
o número de ferroadas, as características e o passado 
alérgico do indivíduo atingido. Nesse contexto, é correto 
afirmar que: 

(A) as reações alérgicas sistêmicas são de início lento e 
se manifestam pela presença de artralgia, febre e 
encefalite. 

(B) as reações alérgicas regionais se apresentam como 
manifestações clássicas de anafilaxia. 

(C) pessoas hipersensíveis podem apresentar choque 
anafilático e morte com apenas uma picada. 

(D) nos acidentes causados por enxames, a retirada dos 
ferrões da pele deve ser feita pelo pinçamento de 
cada um deles. 

(E) nas reações sistêmicas com manifestações 
circulatórias, a hipertensão é o sinal maior. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 45 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), são critérios para a 
identificação de fatores de risco no recém-nascido (RN): 

(A) baixo peso ao nascer (menor que 2.5009), RN de 
família sem fonte de renda, história de morte de 
criança com mais de 5 anos de idade na família. 

(B) RN de mãe adolescente (com menos de 16 anos de 
idade), RN de mãe analfabeta, história de morte de 
criança com menos de 5 anos de idade na família. 

(C) RN de família sem fonte de renda, residente fora de 
área de risco, RN de mãe portadora de deficiência ou 
distúrbio psiquiátrico ou drogadição que impeça o 
cuidado da criança. 

(D) baixo peso ao nascer (menor do que 2.5009), história 
de morte de criança, aborto ou malformações 
congênitas por sífilis congênita; RN de mãe 
alfabetizada. 

(E) RN de mãe analfabeta, história de morte de criança 
com mais de 5 anos de idade na família; RN de 
família sem fonte de renda. 

QUESTÃO 46 

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde 
para atenção ao pré-natal de baixo risco, a escolha do 
método anticoncepcional durante o aleitamento deve ser 
sempre personalizada. Para orientar o uso de métodos 
anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar o 
tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou 
não da menstruação e os possíveis efeitos dos 
anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o 
lactente. Sobre esse tema, marque a opção correta: 

(A) Durante os primeiros seis meses pós-parto, a 
amamentação exclusiva, à livre demanda, com 
amenorreia, está associada ao aumento da 
fertilidade. 

(B) Os métodos comportamentais (tabelinha, muco 
cervical) poderão ser usados antes da regularização 
do ciclo menstrual. 

(C) O Dispositivo Intrauterino (DIU) está indicado para os 
casos que cursaram com infecção puerperal até (três) 
meses após a cura. 

(D) O anticoncepcional hormonal oral combinado e o 
injetável mensal devem ser utilizados em lactantes, 
pois não interferem na qualidade e na quantidade do 
leite materno. 

(E) O anticoncepcional injetável trimestral pode ser 
utilizado pela mulher que está amamentando. O seu 
uso deve ser iniciado após (seis) semanas do parto. 
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QUESTÃO 47 

Segundo viana (2011), o atendimento a pacientes com dor 
torácica na sala de emergência é tempo-dependente. 
Portanto, é imprescindível uma ABORDAGEM INICIAL 
rápida. Os cuidados de enfermagem neste momento 
consistem em: 

(A) avaliação do eletrocardiograma e interpretação dos 
marcadores de necrose miocárdica. 

(B) coleta dos marcadores de necrose miocárdica e 
intervenção farmacológica. 

(C) avaliação clínica e exame físico. 
(D) monitoração multiparamétrica, 

instalação de oxigênio. 
(E) avaliação do eletrocardiograma e exame físico. 

punção venosa e 

QUESTÃO 48 

À identificação correta do paciente é o processo pelo qual 
se assegura que a ele é destinado determinado tipo de 
procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de 
erros e enganos que o possam lesar. Com base nos 
“Protocolos Básicos de Segurança do Paciente” 
preconizado pelo Ministério da Saúde (2013), assinale a 
opção correta. 

(A) Para assegurar que todos os pacientes sejam 
corretamente :jidentificados, é necessário usar 
somente um identificador. 

(B) Para pacientes atendidos em regime ambulatorial, é 
dispensada a identificação através de pulseiras. 

(C) Pulseiras coloridas de alerta ou etiquetas devem ser 
utilizadas como identificadoras do paciente. 

(D) Os identificadores do paciente a serem incluídos na 
pulseira de identificação devem ser impressos 
diretamente do computador do serviço de saúde, 
sendo vedada a utilização de pulseiras manuscritas. 

(E) O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não 
pode ser usado como um identificador, em função do 
risco de trocas no decorrer da estada do paciente no 
serviço. 

Prova: Amarela 
Enfermagem 

  

QUESTÃO 49 

À influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema 
respiratório. Com relação à vacina influenza (fracionada, 
inativada), analise as afirmativas abaixo, classifique como 
V (verdadeiras) ou F (falsas) e assinale a opção correta: 

( ) Administrada em gestantes em qualquer idade 
gestacional. 

() Indicada para todos os povos indígenas a partir de 6 
(seis) meses de idade. 

( ) Administrada em puérperas após 45 dias de pós- 
parto. 

() Para pessoas a partir de 9 (nove) anos, administrar 1 
(uma) dose. 

( ) Para crianças entre 6 (seis) meses e 2 (dois) anos 11 
meses e 29 dias, administrar 0,5 mL, via 
intramuscular ou subcutânea. 

(A) (V) (V) (V) (FP) (E) 
(B) (FP) (V) (V) (V) (F) 
(C) (V(V) (F) (V) (F) 
(D) (V) (V) (E) CP) (F) 
(E) (FP) (V) (E) (MV) (PF) 

QUESTÃO 50 

Segundo a Instrução Normativa do Calendário de 
Vacinação 2020, marque a opção correta sobre a Vacina 
sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) - Tetra 
virak 

(A) É contraindiciada para crianças expostas ao HIV. 
Essas crianças devem ser vacinadas com as vacinas 
tríplice viral e varicela (atenuada). 

(B) Deve ser administrado 0,5 mL. via intramuscular. 

(C) Deve-se administrar 1 (uma) dose aos 12 meses de 
idade em crianças que já tenham recebido a primeira 
dose da vacina tríplice viral. 

(D) Pode ser administrada simultaneamente às demais 
vacinas do calendário de vacinação, exceto a vacina 
pneumocócica 10 valente, em crianças menores de 2 
(dois) anos de idade. 

(E) Crianças não vacinadas oportunamente aos 15 
meses de idade poderão ser vacinadas até 6 (anos) 
anos 11 meses e 29 dias. 
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO 

  

  

 



7- 

8. 

10- 

11- 

12- 

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO 

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 seu nome, coloque seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados; 
O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e 
não será prorrogado; 
Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado; 
A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em lingua portuguesa. Deverá ter, no minimo, 20 linhas continuas, 
considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas; 
Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar 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 stipervisão do certame, sem que aconteça saida 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; 
Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas; 
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); 
Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas; 
O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas. 
Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que: 
a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação; 
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado; 
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação; 
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; 
e) cometer ato grave de indisciplina; e 
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões. 
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 seu nome no local indicado; 
d) no campo inscrição DY, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondénte 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 que a corrigira; e 

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o intcio 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. 

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

  

    
Namias .ROBERTO SILVA 

; Diretoria de i Roterto Si Iva 
Ensino da Marinha 

    
    

      
enpsnimento. 

  

+ Pr fablsquo ma: 
* Faça marcas sd 
* NãO UMe canetas que bon om q papel. 

  

  

  

      

»p 
« 

7 
> 

  

  

        

  

        

  

      
13- Não será permitido levar a prova após sua realização, O candidato está autorizado a transcrever 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. É proibida a utilização de qualquer outro 
tipo de papel para anotação do gabarito. 
  

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR 

7 MIMIRIBIM| 15/16 | |18]19/20 4/21/22 

32,33 41 ]42] 43] 44 47 

 


