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Enfermagem
INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção,
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração
máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta,
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será
substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo
candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto,
esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal
da sala.
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Questão 4.

Saúde Pública e Coletiva

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

Questão 1.
Considere as seguintes afirmações:
I.

A saúde é um direito fundamental do ser humano.

II.

Estado deve prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Equidade.

(C)

Integralidade

(D)

Regionalidade

o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas
para regular as relações entre o SUS e os serviços
privados contratados de assistência à saúde.

II.

Cabe aos estados firmarem contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados
de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução.

Assinale a alternativa correta:

Trata-se do princípio da
(B)

II.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços
de saúde, considere as seguintes afirmações:

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de
1988, a “saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Universalidade.

o controle de bens de consumo que se relacionem
com a saúde.

Questão 5.

Questão 2.

(A)

I.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 6.

Questão 3.
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, considere as seguintes afirmações:
I.

a execução de ações de vigilância sanitária e
epidemiológica;

II.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere
as seguintes afirmações:
I.

O Serviço de Atenção Domiciliar tem como
objetivo a promoção de espaços de cuidado e de
trocas de experiências para cuidadores e
funcionários.

II.

O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado
como estratégia para contribuir com a construção
de um novo modelo de atenção integral à saúde
das famílias.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 7.

Questão 10.

São características específicas do processo de trabalho
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

I.

A intersetorialidade objetiva a ação articulada
com outras áreas de política social para produzir
melhores resultados de saúde.

II.

A intersetorialidade não é recomendada para
atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

(A)

(B)

(C)

(D)

Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os
dados para a análise da situação de saúde
considerando
as
características
sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território.
Diagnóstico, programação e implementação das
atividades segundo critérios de Risco à saúde,
priorizando solução dos problemas de saúde
financeiramente mais onerosos.
Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada
por meio do conhecimento da estrutura e da
funcionalidade das famílias, que visa propor
intervenções que influenciem os processos de
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da
própria comunidade;
Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando
áreas técnicas e profissionais de diferentes
formações.

Questão 8.

Considere as seguintes afirmações:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 11.
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços
públicos e privados de saúde, considere as seguintes
afirmações:
I.

A descentralização político-administrativa com
direção coparticipava em todas as esferas de
governo.

II.

A descentralização da oferta no âmbito estatal a
partir da consolidação e atualização das
organizações sociais.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à
população idosa, considere as seguintes afirmações:
I.

o estímulo constante para a preservação da
autonomia.

Assinale a alternativa correta:

II.

maior proteção contra os fatores de risco.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

Assinale a alternativa correta:

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(C)

I e II são verdadeiras.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(D)

I e II são falsas.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 12.

Questão 9.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, considere as seguintes afirmações:

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade,
considere as seguintes afirmações:

I.

Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos
de idade completos. Em casos excepcionais,
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e
um) anos de idade.

II.

A convivência integral da criança com a mãe
adolescente
que
estiver
em
acolhimento
institucional será devidamente garantida.

I.

Corrobora para a anulação dos
específicos das políticas setoriais.

II.

Busca a união de diferentes setores para
fortalecer a ação do Estado sobre o controle da
população.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

espaços

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 13.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

saúde estudantil.

II.

vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 18.
Considere as seguintes afirmações:

Questão 14.

I.

A organização do SUS está
regionalização e hierarquização.

II.

A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do
SUS.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(A)

Promoção do envelhecimento ativo.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(B)

Fortalecimento do controle social.

(C)

I e II são verdadeiras.

(C)

Fragmentação da atenção.

(D)

I e II são falsas.

(D)

Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

alicerçada

em

Questão 19.
Questão 15.

Em relação às competências e atribuições do sistema
único de saúde, considere as seguintes afirmações:

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange
a Atenção Domiciliar:

I.

incrementar em sua área de atuação
desenvolvimento científico e tecnológico.

(A)

Médico.

II.

(B)

Psicólogo.

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional.

(C)

Fisioterapeuta.

(D)

Assistente social.

ssinale a alternativa correta:

Questão 16.
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção
da Saúde, EXCETO:

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 20.
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as
seguintes afirmações:

(A)

formação e educação sob demanda.

(B)

alimentação adequada e saudável.

(C)

práticas corporais e atividades físicas;

(D)

enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras
drogas

Questão 17.
Considere as seguintes afirmações:

I.

poderão ser realizados independentemente de
indicação médica, desde que haja expressa
concordância do paciente e de sua família.

II.

serão realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

I.

Universalidade, equidade e integralidade são
princípios norteadores da atenção básica.

Assinale a alternativa correta:

II.

Os ambulatórios especializados são formas de
acesso aos serviços nas Redes de Atenção à
Saúde.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:

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

Conhecimento Específico
Questão 21.

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

A penalidade de suspensão consiste na proibição
do exercício profissional da enfermagem por
período superior a 29 dias.
As penalidades de suspensão e de cassação do
direito ao exercício profissional são da alçada do
Conselho Federal de Enfermagem.

É CORRETO afirmar que:
I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 25.

Questão 22.
De acordo com o Novo Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017), são
penalidades
a
serem
impostas
pelo
Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

II.

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

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Com relação ao Código de Ética e Deontologia dos
Profissionais de Enfermagem, considere as seguintes
afirmações:
I.

É dever do profissional de enfermagem exercer
a profissão com justiça, compromisso, equidade,
resolutividade,
dignidade,
competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
É dever do profissional de enfermagem ter
acesso às informações relacionadas à pessoa, à
família e à coletividade necessárias ao exercício
profissional.

II.

é
é
e
e

Questão 24.

Com relação ao Novo Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017),
considere as seguintes afirmações:
I.

I
I
I
I

Advertência verbal.
Multa.
Demissão.
Censura.

Em relação aos procedimentos e práticas laborais
inerentes ao profissional de enfermagem, considere as
seguintes afirmações:
I.
II.

É recomendável o uso da máscara cirúrgica para
proteção contra aerossóis que contenham agentes
biológicos.
A peça semifacial filtrante com válvula de
exalação pode ser utilizada em trabalhos em
campo estéril.

Questão 23.

É CORRETO afirmar que:

Com relação ao Código de Ética e Deontologia dos
Profissionais de Enfermagem, considere as seguintes
afirmações:

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

I.

II.

É proibido ao profissional de enfermagem
provocar aborto ou cooperar em prática destinada
a interromper a gestação, incluídos os casos
permitidos pela legislação vigente.
É direito do profissional de enfermagem apoiar as
iniciativas
que
visem
ao
aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 26.
Em relação aos procedimentos e práticas laborais
inerentes ao profissional de enfermagem, considere as
seguintes afirmações:
I.

É CORRETO afirmar que:
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II.

Na troca do recipiente de líquido intravenoso,
deve-se preparar a próxima solução quando o
frasco estiver completamente vazio.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 27.

(C)
(D)

0 Programa de Controle de Infecções Hospitalares
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução
máxima possível da incidência e da gravidade das
infecções hospitalares. Para a adequada execução do
PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de
assessoria à autoridade máxima da instituição e de
execução das ações de controle de infecção hospitalar,
cujas competências envolvem, EXCETO:
(A)

É indicada a lavagem gástrica
(A)
(B)

Questão 30.

Nos casos de ingestão de substâncias cáusticas.
Em pacientes com varizes de alto calibre no
esôfago.
Quando o paciente ingeriu Gramoxone 200.
Na ingestão de papelotes contendo drogas.

(B)

(C)

Questão 28.
Em relação aos procedimentos e rotinas do profissional
de enfermagem, considere as seguintes afirmações:
I.
II.

Os dados antropométricos são utilizados pelos
profissionais de saúde para monitorar o nível de
consciência de um paciente.
Na anamnese são investigados sinais, sintomas,
hábitos de vida e condições econômicas e
culturais de um paciente.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Em relação à esterilização de materiais e higiene e
limpeza em estabelecimentos de assistência à saúde,
considere as seguintes afirmações:

II.

É permitido o uso de estufas para a esterilização
de produtos para a saúde.
Produtos como pós e óleos devem ser
esterilizados em estufas.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 31.
É o tipo de desinfeção que elimina bactérias vegetativas,
vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos,
e é recomendada para artigos não críticos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 29.

I.

(D)

realizar investigação epidemiológica de casos e
surtos, sempre que indicado, e implantar medidas
imediatas de controle.
elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e
comunicar,
periodicamente
ao
secretário
municipal de saúde a situação do controle das
infecções hospitalares, promovendo seu amplo
debate na comunidade hospitalar.
elaborar, implementar e supervisionar a aplicação
de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
limitar a disseminação de agentes presentes nas
infecções em curso no hospital, por meio de
medidas de precaução e de isolamento.
adequar, implementar e supervisionar a aplicação
de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
à prevenção e ao tratamento das infecções
hospitalares.

Desinfecção de baixo-nível.
Desinfecção de alto-nível.
Esterilização manual.
Esterilização mecânica.

Questão 32.
Qual fase do processo de enfermagem foca na
importância de realizar o planejamento de enfermagem
após elaboração do diagnóstico, na qual, através dos
resultados esperados estabelecidos são realizadas
prescrições de enfermagem para que a meta proposta
seja alcançada?
(A)
(B)
(C)
(D)
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Questão 33.

Questão 36.

Em relação à hierarquia de necessidades humanas
básicas de Maslow, também conhecida como pirâmide
de Maslow, é INCORRETO afirmar que:

Em relação a aspectos e procedimentos relacionados à
Doença de Chagas, considere as seguintes afirmações:

(A)

As necessidades fisiológicas básicas envolvem
fome, sede, sono, excreção e abrigo.
As necessidades de segurança podem conter
estabilidade profissional e plano de saúde.
A necessidades sociais envolvem o sentimento de
pertencimento a um grupo.
As necessidades de estima estão à capacidade do
indivíduo tornar-se o que ele pode ser.

(B)
(C)
(D)

Questão 34.
Em relação à hierarquia de necessidades humanas e às
possibilidades de atuação do enfermeiro, considere as
seguintes afirmações:
I.

Assistir o ser humano no atendimento de
suas necessidades básicas.
Atuar na manutenção, promoção e
recuperação da saúde.
Atuar no ensino, responsabilidade legal e
participação na associação de classe.

II.
III.

São funções do enfermeiro:
(A)
(B)
(C)
(D)

Em relação à atuação do enfermeiro na identificação da
Doença de Chagas, são feitas as seguintes
considerações em relação à consulta de enfermagem:
A entrevista deve incluir na investigação o
tipo de moradia da família.
O exame físico deve buscar identificar
edema de pálpebra e sinais de insuficiência
cardíaca.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

II.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 37.
São doenças que podem ser prevenidas a partir da
prática de imunização, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sarampo.
Tuberculose.
Escabiose.
Tétano.

Trata-se da proteção dependente de mecanismos que
existem antes da ocorrência de infecção, são capazes de
uma resposta rápida e reagem essencialmente do
mesmo modo (...)”

Questão 35.

II.

Em estágios mais avançados nas formas
digestivas, contraindica-se a dilatação ou
correção cirúrgica do órgão afetado.
Os casos crônicos da doença de Chagas não
são de notificação compulsória.

Questão 38.

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

I.

I.

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

Resposta
Resposta
Resposta
Resposta

imune
imune
imune
imune

inata.
específica.
adquirida.
conjugado.

Questão 39.
Em relação a procedimentos e requisitos inerentes à
administração de vacinas, considere as seguintes
afirmações:
I.

II.
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Ao receber a vacina contra G1P1(Rotavírus
humano) via oral, uma criança regurgitou.
Nesss caso, a dose da vacina deve ser
repetida imediatamente.
A vacina contra o HPV (Papiloma vírus
humano) está disponível, nas unidades de
saúde, para meninos de 11 a 14 anos.

Processo Seletivo 01/2019
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Belo Horizonte - MG

É CORRETO afirmar que:

Questão 43.

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

Em relação a procedimentos realizados
considere as seguintes afirmações:

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

I.

Questão 40.
Em relação a Escala de Coma de Glasgow (ECG),
considere as seguintes afirmações:
I.
II.

Os padrões de avaliação envolvem resposta
ocular, verbal e motora.
O escore menor ou igual a 8 (oito) não é
considerado coma.

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Em relação à Pressão Venosa Central (PVC), considere
as seguintes afirmações:

II.

A PVC tem por finalidade indicar a função cardíaca
esquerda
na
ausência
de
disfunção
cardiopulmonar, o tônus vascular do paciente e
sua resposta a procedimento de hidratação.
A PVC é monitorizada intermitentemente a partir
de cateter próprio inserido comumente pela veia
subclávia, jugular interna ou jugular externa, que
desemboca na veia cava superior, sendo
conectado a um sistema transdutor de pressão.

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

(A)
(B)
(C)

Febre (temperatura corporal maior que 38,3º) ou
hipotermia (menor que 36º);
Taquicardia (frequência cardíaca maior que 90
batimentos por minuto);
Frequência respiratória menor que 20 incursões
por minutos ou PaCO2 < 32mmHg;
No hemograma: leucocitose (leucócitos acima de
12.000/mm3) ou leucopenia (menos de 4000
leucócitos/mm3).

Em relação a práticas a serem desempenhadas em
acidentes oculares, considere as seguintes afirmações:

Questão 42.

3
4
5
6

é
é
e
e

Questão 45.

Considerando a escala de Coma de Glasgow, qual a
menor pontuação que pode ser atribuída a um paciente
em estado de coma profundo e trauma grave?
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

A septicemia, também chamada de sepse ou sepsis, é
uma síndrome que ocorre nos pacientes com infecções
graves,
caracterizada
por
um intenso
estado
inflamatório em todo o organismo, potencialmente fatal.
Para se caracterizar uma sepse basta apresentar uma
infecção, além de dois ou mais dos sinais ou sintomas
descritos a seguir, EXCETO:

(D)

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Durante uma parada cardiorrespiratória em UTI,
cabe ao médico responsável assistir o paciente,
oferecendo ventilação e circulação artificiais até a
chegada do médico.
Na UTI, a drenagem torácica tem como finalidade
promover a remoção de líquidos ou de ar do
espaço pleural, através de um dreno colocado no
tórax.

Questão 44.

Questão 41.

I.

UTI,

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

II.

em

I.

II.
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Para todos os tipos de acidente ocular, deve-se
encaminhar a vítima para um oftalmologista para
que o mesmo faça um exame mais apurado da
situação.
Caso um corpo estranho tenha se instalado na
córnea, recomenda-se que o socorrista deve
retirá-lo com o auxílio de uma pinça.
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É CORRETO afirmar que:

Questão 49.

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

Em relação às práticas de enfermagem e administração
de medicamentos, considere as seguintes afirmações:

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

I.

Questão 46.
Em relação ao atendimento à vítima de intoxicação ou
envenenamento, considere as seguintes afirmações:
I.
II.

Em casos de ingestão de gasolina ou querosene,
o vômito não deve ser induzido.
Em caso de contato com a pele, a região atingida
não deve ser lavada para auxiliar na identificação
do veneno.

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Define-se por bolus intravenoso a introdução de
uma dose concentrada de um medicamento
diretamente no sistema circulatório, e é
considerado o método mais seguro para a
administração de medicamentos.
A principal via de administração da insulina é a
subcutânea, embora a insulina regular também
possa ser aplicada via intravenosa ou via
intramuscular, em situações que requerem efeito
clínico mais rápido.

É CORRETO afirmar que:

Em relação à administração de medicamentos por via
parenteral, considere as seguintes afirmações:

II.

I.

II.

minutos.
minutos.
minutos.
minutos.

Questão 48.

I.

é
é
e
e

Em relação às práticas de enfermagem e administração
de medicamentos, considere as seguintes afirmações:

Foi prescrito a um paciente a infusão de 0,2 litro de
solução glicosada a 5%, em velocidade de 150
microgotas por minuto. Qual o tempo esperado para o
término da administração da infusão?
60
70
80
90

I
I
I
I

Questão 50.

Questão 47.

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

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

II.

Em crianças de baixa estatura e com músculos
pouco
desenvolvidos,
recomenda-se
administração de injeção intramuscular no vasto
lateral.
Para a administração de enema não retentivo,
recomenda-se que o paciente esteja em posição
denominada semi-fowler.

Medicamentos como a heparina, ao serem
aplicados por via subcutânea, devem ser
administrados em ângulo de 45º.
Na administração de medicamentos como a
dextrana com ferro em idoso com baixo índice de
massa corporal, recomenda-se o uso da técnica
em Z.

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

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 51.
Em relação à enfermagem médico-cirúrgica, considere
as seguintes afirmações:

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

I.
II.
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É sinal de complicação circulatória no pósoperatório a sensação de desmaio. (FALSO)
Oligúria é um exemplo de complicação
gastrointestinal no pós-operatório. (FALSO)
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Estão CORRETAS as afirmações:

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

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

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Questão 52.
Questão 55.
Trata-se do período que compreende as 24 horas que
antecedem
o
procedimento
anestésico-cirúrgico,
estendendo-se até o encaminhamento do paciente ao
Centro Cirúrgico, devendo o enfermeiro promover
medidas físicas e emocionais que garantam maior
segurança e conforto ao paciente:
(A)
(B)
(C)
(D)

período
período
período
período

Trata-se do tempo cirúrgico no qual no qual é realizada
a separação dos planos anatômicos ou tecidos para
possibilitar a abordagem de um órgão ou região
(cavitária ou superfície):

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

pré-operatório mediato.
pré-operatório imediato.
intraoperatório
extraoperatório

Hemostasia
Exérese
Síntese
Diérese

Questão 53.

Questão 56.

No contexto do período pós-operatório de cirurgias de
transplante de órgãos, considere as seguintes
afirmações:

Em relação aos cuidados específicos de enfermagem no
pós-operatório da traqueostomia, considere as
seguintes afirmações:

I.

I.

Dispor o paciente em posição de trendelemburg
reversa para facilitar a ventilação e diminuir a
probabilidade de a ocorrência de edema no local da
cirurgia.

II.

Acompanhar a frequência respiratória e a
traqueostomia para detectar sangramentos que
possam dificultar a respiração.

II.

Em se tratando de transplante de fígado, existe
alto risco de atelectasia e alterações da proporção
ventilação – perfusão, no caso de lesão do
diafragma.
Em se tratando de transplante renal, o rim de um
doador cadáver pode passar por necrose tubular
aguda e, portanto, pode não funcionar por 2 ou 3
semanas.

É CORRETO afirmar que:

É CORRETO afirmar que:

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

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

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 54.

Questão 57.

No contexto das emergências clínico-cirúrgicas e da
assistência de enfermagem, considere as seguintes
afirmações em relação à apendicite:

São características do choque Hipovolêmico, EXCETO:

I.
II.
III.

Apresenta náuseas, vômitos, sinal de Blumberg e
febrícula como sintomas.
É considerada uma emergência cirúrgica.
O enfermeiro deve realizar o preparo intestinal do
paciente.

(A)
(B)
(C)
(D)
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pele fria, pálida e com turgor cutâneo diminuído.
pulso rápido, fraco e irregular.
hipotensão sistólica e diastólica.
respiração longa e demorada.
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Questão 58.
Em relação à gestão e controle nos processos de
trabalho de enfermagem, considere as seguintes
afirmações:
I.
II.

No tocante ao atendimento qualificado em saúde,
resultados indesejados indicam que a assistência
prestada não foi de qualidade.
O controle deve ser entendido como forma de
determinar o sucesso ou o fracasso da equipe de
saúde, de acordo com os resultados obtidos.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 59.
Considere as seguintes afirmações quanto a processos
de gestão e administração do trabalho do profissional de
saúde hospitalar:
I.

O processo administrativo do
enfermagem
que
marca
o
relacionamento do paciente é
admissão do paciente.

serviço de
início
do
denominado

II.

Um dos objetivos do processo de triagem está em
classificar pacientes de acordo com a prioridade
de atendimento e conforme o grau de
necessidade.

É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 60.
Qual alternativa melhor descreve do conceito de
Imperícia?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ação praticada com desleixo e descuido.
Falta de conhecimento, preparo ou habilidade
para executar certo procedimento.
Ação precipitada e sem a devida precaução.
Falta de integridade, ação com perversidade e
atrocidade.
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