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QUESTÃO 1 – Nos parágrafos 5º e 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

descreve os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A.  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B.  A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

C. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

D. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 

outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. 

E.  Todas as respostas estão corretas. 

 

QUESTÃO 2 – Está CORRETO afirmar que o princípio da integralidade de assistência 

deve ser entendido como: 

 

A. Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema. 

B. Uma ação de custeio de todo e qualquer tratamento, mesmo os que estiverem em 

fase experimental. 
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C. Disponibilização de toda e qualquer medicação avaliada como necessária ao 

tratamento. 

D. Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

QUESTÃO 3 –  Sobre os Princípios norteadores da Política de Humanização, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 

compromissos/responsabilização. 

B. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 

transdisciplinaridade e a grupalidade. 

C. Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 

D. Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos 

espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e 

coletivos. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 4 –  No eixo da gestão do trabalho, a Política Nacional Humanização 

propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 

processos de discussão e decisão. Das alternativas abaixo marque a CORRETA: 

 

A. O trabalhador na sua prática tenha crescimento profissional, se reconheça, 

fortaleça e valorize o processo de produção de saúde. 

B. Os trabalhadores sempre executem suas ações de acordo com as normas da 

instituição implementadas pelos gestores. 

C. As ações em saúde sempre atendam a todas as necessidades dos usuários. 

D. As respostas A, B e C estão corretas. 

E. Todas as respostas estão incorretas. 
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QUESTÃO 5 –  Sobre a estrutura do Sistema único de saúde está CORRETO afirmar: 

 

A. Ministério da Saúde Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora 

e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. 

B. Secretaria Estadual de Saúde (SES) Participa da formulação das políticas e ações 

de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e 

participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o 

plano estadual de saúde. 

C. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa 

as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera 

estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde. 

D. O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), 

em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente. 

E. todas as respostas estão corretas. 

 

QUESTÃO 6 – Sobre os conselhos de saúde é INCORRETO afirmar: 

 

A. Que seu âmbito atuação se dá exclusivamente no nível Municipal. 

B. Atua em caráter permanente e deliberativo. 

C. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 

D. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

E. Suas Decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 

cada esfera do governo. 
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QUESTÃO 7 – Sobre os Princípios do SUS, é CORRETO afirmar: 

 

A. Universalização a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 

estado assegurar este direito. 

B. Equidade pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas, tratar 

desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

C. Integralidade: considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para 

assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 

repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

D. As respostas A, B e C estão corretas. 

E. Somente a resposta A está correta. 

 

QUESTÃO 8 – Estão corretas as afirmativas abaixo sobre os princípios da carta dos 

direitos dos usuários da saúde, EXCETO: 

 

A. Todo cidadão tem direito de acesso organizado por ordem de chegada aos 

sistemas de saúde. 

B. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 

C. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite sua pessoa, seus valores e 

seus direitos. 

D. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça 

de forma adequada. 

E. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação. 

 

QUESTÃO 9 – Está INCORRETA a afirmativa abaixo sobre a assistência hospitalar 

no Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

A. É organizada a partir das necessidades dos gestores e da distribuição dos 

profissionais de saúde. 

B. Garantia de atendimento aos usuários, com apoio de uma equipe multiprofissional. 
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C. Atua no cuidado e na regulação do acesso, na qualidade da assistência prestada 

e na segurança do paciente. 

D. Atua de forma integrada aos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) e com outras políticas inter setoriais. 

E. A assistência tem como objetivo garantir resolutividade da atenção e continuidade 

do cuidado, assegurando a equidade e a transparência, sempre de forma pactuada 

com os Colegiados do SUS. 

 

QUESTÃO 10 – Marque a alternativa CORRETA segundo a carta dos direitos a saúde 

preconiza que o registro atualizado e legível no prontuário deve conter as seguintes 

informações: 

 

A. Motivo do atendimento e/ou internação. 

B. Dados de observação e da evolução clínica. 

C. Prescrição terapêutica. 

D. Avaliações dos profissionais da equipe;  

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 – O Art. 5º da carta de direito dos usuários da saúde preconiza que 

toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os 

serviços de saúde. Sobre este assunto, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. A escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as 

exigências mínimas constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre 

a cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo. 

B. Sigilo e a comercialidade de todas as informações pessoais até a morte, salvo nos 

casos de risco à saúde pública. 

C. O acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada 

e a garantia de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro 

serviço ou mudança de domicilio. 

D. A obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justiçado por sua 

situação de saúde. 
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E. O consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos 

diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à 

saúde pública, considerando que o consenti- mento anteriormente dado poderá́ ser 

revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem que sejam 

imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais; 

 

QUESTÃO 12 – Marque a alternativa CORRETA sobre o que trata o Art. 6º da carta 

dos direitos dos usuários da saúde que descreve que toda pessoa tem 

responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem 

interrupção, para tanto deverão: 

 

A. Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas e, caso ainda 

tenha dúvidas, solicitar esclarecimento sobre elas; 

B. Seguir o plano de tratamento proposto pelo profissional ou pela equipe de saúde 

responsável pelo seu cuidado, que deve ser compreendido e aceito pela pessoa que 

também é responsável pelo seu tratamento; 

C. Informar ao profissional de saúde ou à equipe responsável sobre qualquer fato que 

ocorra em relação a sua condição de saúde; 

D. Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos 

recomendados e pelo descumprimento das orientações do profissional ou da equipe 

de saúde; 

E. Todas as alternativas estão corretas 

 

QUESTÃO 13 – São Diretrizes da Política Nacional de Humanização. Marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. Acolhimento. 

B. Gestão Participativa e cogestão. 

C. Ambiência. 

D. Valorização do trabalho e do trabalhador. 

E. Todas as respostas estão corretas. 
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QUESTÃO 14 – Sobre Clínica ampliada e compartilhada é INCORRETO afirmar: 

 

A. Parte do princípio de núcleo e campo de competência, onde um profissional pode 

realizar atividades e ações que não pertencem somente à sua especialidade, mas sim 

diz respeito às suas atribuições como profissional de saúde. 

B. O olhar sobre um usuário ou uma situação de saúde não deve se resumir a apenas 

ao olhar de um especialista, mas sim de toda uma equipe, um olhar interdisciplinar, 

que coloca o sujeito e sua necessidade de saúde em outras perspectivas, como a 

social, econômica, cultural, psíquica, ou seja, para além do olhar biomédico. 

C. Que é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é desviar de uma abordagem 

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

complexidade do processo saúde/doença. 

D. Se propõe a ampliar a fragmentação do conhecimento e das ações de saúde para 

aumentar seu conhecimento. 

E. Utiliza recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos considerando 

outras variáveis além do enfoque orgânico. 

 

QUESTÃO 15 –  Sobre os propósitos da Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão está incorreto afirmar: 

 

A. Controlar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com normas que valorizem 

os princípios e as diretrizes da humanização; 

B. Fortalecer iniciativas de humanização existentes; 

C. Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão 

e de atenção; 

D. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças 

sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão; 

E. Implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes 

gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. 

 

QUESTÃO 16 – Segundo IRWIN; RIPPE, 2010, a reunião de todo equipamento 

apropriado antes de tentar a intubação orotraqueal pode prevenir atrasos 
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potencialmente sérios caso ocorra uma complicação inesperada. A maioria dos 

materiais e suprimentos estão prontamente disponíveis na UTI, mas precisam ser 

reunidos e ficar imediatamente à mão. Dos materiais listados abaixo, qual NÃO se faz 

necessário para realizar uma intubação orotraqueal? 

 

A. Suprimento de Oxigênio a 100%. 

B. Estilete. 

C. Tubos endotraqueais (diversos tamanhos). 

D. Água destilada 10ml. 

E. Seringa para insuflação do balonete (cuff). 

 

QUESTÃO 17 – Segundo IRWIN; RIPPE, 2010, os cateteres arteriais devem ser 

inseridos apenas quando houverem necessidades específicas, e devem ser 

removidos assim que deixarem de ser necessários. As indicações para canulação 

arterial podem ser agrupadas em categorias amplas. Em qual das alternativas abaixo 

NÂO HÁ indicação de canulação arterial?  

 

A. Monitoramento hemodinâmico. 

B. Múltiplas coletas de sangue. 

C. Administração arterial de fármacos. 

D. Uso de balão intra-aórtico.  

E. Realização de hemodiálise. 

 

QUESTÃO 18 – Segundo CARVALHO, 2015, o centro cirúrgico (CC) é composto por 

um conjunto de áreas, dependências e instalações que visam permitir a realização 

dos mais diversos procedimentos anestésico-cirúrgicos em condições ideais, de modo 

a prestar a melhor assistência ao cliente cirúrgico e proporcionar conforto à equipe 

que o assiste. Desse modo foram definidos os períodos relacionados à experiência 

cirúrgica do paciente. Correlacione essas experiências:  

 

( 1 ) Período perioperatório.                             

( 2 ) Período pré-operatório. 
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( 3 ) Período transoperatório. 

( 4 ) Período Intraoperatório. 

( 5 ) Período pós-operatório.  

 

(    ) Desde a recepção do paciente no CC, até sua saída da sala cirúrgica. 

(    ) Engloba o período após a realização do procedimento anestésico-cirúrgico.  

(    ) Refere-se a toda experiência cirúrgica do paciente, compreendendo os períodos      

pré-operatório, transoperatório e pós-operatório.  

(    ) Do início ao término do procedimento anestésico-cirúrgico.  

(    ) Engloba o período antes da realização do procedimento anestésico-cirúrgico. 

 

A. 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 

B. 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 

C. 3 – 5 – 1 – 4 – 2.  

D. 1 – 2 – 4 – 3 – 5.  

E. 3 – 5 – 1 – 2 – 4.  

 

QUESTÃO 19 – Segundo PIMENTA; MOTA; CRUZ, 2006, uma definição de cuidados 

paliativos mais ampla é apresentada como “cuidado total ativo de pacientes e seus 

familiares por uma equipe multiprofissional quando a doença do paciente já não 

responde ao tratamento curativo e a expectativa de vida é relativamente curta. Os 

autores criaram a sigla AMAR, para que a enfermeira alcance os objetivos dos 

cuidados paliativos, ela deverá aplicar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem em cuidados paliativos. A sigla AMAR, que significa respectivamente:  

 

A. Analisar / Manipular / Avaliar / Relatar. 

B. Acompanhar / Manejar / Avaliar / Reavaliar. 

C. Analisar / Manipular / Acompanhar / Relatar. 

D. Avaliar / Manejar / Acompanhar / Reavaliar. 

E. Avaliar / Manejar / Aplicar / Reavaliar. 
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QUESTÃO 20 – A remoção cirúrgica de parte ou de toda a extremidade pode ser 

necessária para o paciente com doença arterial periférica.  Dessa forma, todo preparo 

pré-operatório do paciente deve levar em conta o quão debilitado ele deve estar, o 

que exige uma avaliação criteriosa do enfermeiro no sentido de planejar uma 

assistência de enfermagem que enfoque a melhoria. Segundo BARBOSA; VIANNA, 

2010 para o diagnóstico de enfermagem de Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, é 

uma intervenção da enfermagem, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Elevar membros inferiores. 

B. Aquecer membros com fonte direta de calor. 

C. Evitar ambientes frio. 

D. Manter repouso absoluto. 

E. Proteger membros com meia compressiva. 

 

 

QUESTÃO 21 – As úlceras por pressão (UP) são definidas como lesões cutâneas ou 

de partes moles superficiais ou profundas, de etiologia isquêmica e secundária a um 

aumento de pressão externa. Localizam-se usualmente sobre uma proeminência 

óssea. A prevenção é o tópico mais importante no cuidado das UP e visa, 

principalmente, reduzir ou eliminar os principais fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento. Para BARBOSA; VIANNA, 2010, são medidas preventivas para UP, 

EXCETO:  

 

A. Manter a pele sempre limpa.  

B. Hidratar a pele com cremes ou óleos. 

C. Acompanhar ingesta nutricional. 

D. Não utilizar almofadas em forma de anel. 

E. Massagear as proeminências ósseas. 

 

QUESTÃO 22 – Segundo PADILHA, et al, 2010, o exame físico do paciente internado 

em Unidade de Terapia Intensiva segue as premissas propedêuticas de um exame 
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físico geral, considerando-se as suas especificidades. Assim, deve-se utilizar a 

sequência constituída das seguintes técnicas propedêuticas, respectivamente: 

 

A. Inspeção / Percussão / Palpação / Ausculta. 

B. Inspeção / Palpação / Percussão / Ausculta.  

C. Percussão / Inspeção / Ausculta / Palpação. 

D. Percussão / Ausculta / Inspeção / Palpação.  

E. Inspeção / Ausculta / Percussão / Palpação. 

 

QUESTÃO 23 – Segundo PADILHA, et al, 2010, a insuficiência respiratória aguda 

(IRpA), é definida como a incapacidade dos pulmões de exercerem suas funções 

básicas de ventilação e oxigenação, resultando em prejuízo das trocas gasosas, que 

leva a hipoxemia e/ou hipercapnia. Considerando-se a presença constante do 

enfermeiro, na assistência aos pacientes, frequentemente ele é o primeiro profissional 

a constatar os sinais e sintomas de IRpA. São sinais e sintomas de IRpA, EXCETO:  

 

A. Diminuição da FR (< 18 rpm).  

B. Dispneia com constante aumento do trabalho respiratório.  

C. Dificuldade para completar frases. 

D. Cianose (labial e extremidades), revelando uma hipoxemia importante. 

E. Diminuição da saturação de oxigênio avaliada pela oximetria de pulso (<91%).  

 

QUESTÃO 24 – Segundo PADILHA, et al, 2010, a ventilação mecânica invasiva (VMI) 

pressupõe a utilização de uma via aérea artificial. Os enfermeiros que prestam 

cuidados intensivos devem valorizar a presença do tudo orotraqueal, o qual, pode 

apresentar algumas complicações, EXCETO:  

 

A. Lesões orais, por conta do uso de cadarços.  

B. Aumento da resistência de vias aéreas, devido ao comprimento e o diâmetro 

do tubo endotraqueal. 

C. Complicações relacionadas ao cuff, tendo como problema o vazamento de ar 

devido a insuflação inadequada. 
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D. Extubação acidental, relacionada a fatores externos como falta de vigilância da 

equipe. 

E. Pneumonia associada a ventilação mecânica, sendo essa a pneumonia 

desenvolvida após 24 horas de intubação traqueal. 

 

QUESTÃO 25 – Segundo PADILHA, et al, 2010, a traqueostomia é um dos 

procedimentos cirúrgicos mais frequentes na Unidade de Terapia Intensiva. Ao indicar 

uma traqueostomia, o intensivista busca minimizar as complicações relacionadas à 

intubação endotraqueal prolongada. São indicações para traqueostomia, EXCETO:  

 

A. Necessidade de ventilação mecânica prolongada. 

B. Proporcionar mais conforto ao paciente. 

C. Obstrução de vias aéreas. 

D. Proteção contra broncoaspiração. 

E. Grande queimado, com queimadura de face e edema de vias aéreas. 

QUESTÃO 26 – Segundo PADILHA, et al, 2010, o paciente é diagnosticado com 

sepse quando apresenta os sinais e sintomas da síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica, secundários a um processo infeccioso. Nas primeiras 6 horas no 

atendimento ao paciente com sepse, sepse severa ou choque séptico, o enfermeiro 

deve planejar suas ações com objetivo de otimizar as condutas tomadas pela equipe 

multidisciplinar e a avaliar periodicamente a resposta do paciente a essas ações. 

Marque verdadeiro ou falso para as primeiras intervenções do enfermeiro a este 

paciente:  

(     ) Coleta de culturas: após o início da terapia com antibióticos. 

(     ) Dosagem do lactato sérico: garantir a coleta do material (sangue) por via arterial 

ou via cateter venoso central. 

(     ) Antibióticos e controle de foco infeccioso: garantir a administração do antibiótico 

via endovenosa antes da coleta do material. 

(     ) Reposição volêmica: realizar o balanço hídrico. 
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A. F – F – F – V. 

B. F – F – V – V. 

C. F – V – F – V. 

D. V – V – V – F. 

E. V – F – V – F. 

QUESTÃO 27 – Segundo PADILHA, et al, 2010, o cateterismo cardíaco proporciona 

uma avaliação única, abrangente e quantitativa da estrutura e da função do coração, 

sendo frequentemente utilizado para diagnosticar e tratar pacientes com doença 

cardíaca. A assistência de enfermagem do paciente que será submetido a este 

procedimento deve ser realizada de forma sistemática, holística e pautada nas 

necessidades individuais de cada paciente e nos consensos e diretrizes nacionais que 

norteiam o seu tratamento. Sob o cuidado de enfermagem no pré-cateterismo e 

preparo do paciente, esta CORRETO afirmar: 

A. Manter o paciente em jejum por 03 horas. 

B. Não administrar os medicamentos prescritos e rotineiros do paciente, uma vez 

que este está de jejum. 

C. Realizar um banho até 4 horas antes o procedimento. 

D. Realizar a punção venosa, preferencialmente em membro superior direito.  

E. Estimular o paciente a urinar antes do procedimento.  

QUESTÃO 28 – Segundo PADILHA, et al, 2010, o termo bradicardia sinusal significa 

uma frequência cardíaca diminuída. A bradicardia ocorre quando qualquer reflexo 

circulatório estimula o nervo vago, causando diminuição da frequência cardíaca. Outro 

fator importante é o uso de medicamentos digitálicos que pode levar o coração a 

reduzir os batimentos. É assistência de enfermagem na bradicardia:  

A. Monitorar a função cardíaca e a oximetria de pulso do paciente. 

B. Verificar os sinais vitais frequentemente. 

C. Registar assistência prestada. 

D. Providenciar material para um atendimento de urgência.  

E. Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 29 – Segundo URBANETTO; FIGUEIREDO, 2014, para uma boa 

investigação dos aspectos relacionados ao processo de saúde-adoecimento, o 

enfermeiro deve aplicar seus conhecimentos de semiologia e semiotécnica. Sobre a 

técnica de exame físico é INCORRETO afirmar: 

 

A. Percussão pode ser realizada com uma ou duas mãos espalmadas, mãos 

superpostas, mãos em pinça, digitopressão, puntipressão e bimanual.  

B. Inspeção utiliza o sentido da visão. 

C. Palpação utiliza o sentido do tato e pressão. 

D. ausculta tem como objetivo ouvir os sons produzidos por alguns órgãos 

internos. 

E. O objetivo da percussão é interpretar o som gerado pelo golpeamento leve de 

uma estrutura e assim delimitar órgãos, detectar coleções de líquido ou ar e perceber 

formações fibrosas teciduais por meio das vibrações. 

 

QUESTÃO 30 – Segundo URBANETTO; FIGUEIREDO, 2014, o nível de consciência 

é avaliado, em muitos países por meio de escalas. Sobre a avaliação do estado 

neurológico, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Escala de Coma de Glasgow considera os comportamentos: abertura ocular, 

resposta motora e resposta verbal. 

B. Para avaliação do estado neurológico existem as escalas: Escala de Coma de 

Glasgow, Rischmond Agitation-sedation Scale e Escala de Ramsay. 

C. A Escala de Coma de Glasgow para avaliação do estado neurológico é aplicado 

a paciente em coma, sob sedação ou analgesia. 

D. Na escala de Glasgow pontua os comportamentos da seguinte forma: Abertura 

ocular – 1 a 4 pontos; Resposta Verbal – 1 a 5 pontos; Resposta Motora – 1 a 6 pontos. 

E. Na Escala de Ramsay as pontuações 05 a 06 estiveram associadas a 

mortalidade de pacientes em sedação. 

 

QUESTÃO 31 – Segundo KNOBEL, 2016, a reação transfusional aguda é 

arbitrariamente definida como aquela cujas manifestações ocorrem durante ou até 24 
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horas após a transfusão. Marque a alternativa CORRETA sobre sinais e sintomas que 

podem ser indicativos de uma reação transfusional: 

 

A. Febre, tremores com ou sem calafrios; Agitação. 

B. Dor no local da infusão. 

C. Dor abdominal; Náuseas e vômitos. 

D. Urticária, prurido, edema palpebral, rash cutâneo. 

E. Todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 32 – Segundo KNOBEL, 2016, nas últimas décadas, as infecções 

causadas por fungos tem aumentado progressivamente, onde 85% são causadas pelo 

gênero Candida, principalmente Candida albicans. Contudo, espécies não albicans 

estão se tornando predominantes nas Unidades de Terapias Intensivas brasileiras (C. 

parapsilosis, C. tropicalis e C. glabrata). As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) 

por Candida causam alta mortalidade. Sobre os fatores de risco conhecidos para ICS 

por Candida é INCORRETO afirmar: 

 

A. Manipulação do trato intestinal (cirurgias). 

B. Uso de cateteres centrais. 

C. Nutrição parenteral. 

D. Transplante de órgãos. 

E. Insuficiência renal, principalmente se há necessidade de hemodiálise. 

 

QUESTÃO 33 – Segundo MCEWEN; WILLS, 2016, um conflito pode ser positivo ou 

negativo, funcional ou disfuncional, embora a maior parte das pessoas tenda a evitar 

situações nas quais possa haver conflito. O conflito negativo pode ser prejudicial se 

persistir por longos períodos, sem intervenção. Sobre características de situações de 

conflito é CORRETO afirmar: 

 

A. Ao menos duas pessoas estão envolvidas. 

B. Partes opostas tentam obter poder umas sobre as outras. 
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C. Fortes emoções e comportamentos destinados a derrotar, ou suprimir o 

oponente, são aparentes. 

D. Existem, ou supostamente existem, necessidades ou valores mutuamente 

excludentes. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 – Segundo MCEWEN; WILLS, 2016, a inteligência emocional é uma 

contribuição valiosa para a eficácia do líder. O conceito de inteligência emocional 

refere-se a gestão eficaz de si mesmo e das próprias relações e inclui a capacidade 

de autoconfiança, empatia e liderança visionária. O líder com essas características é 

capaz de captar e articular os sentimentos compartilhados, embora não expressados, 

pelo grupo, sendo hábil para desenvolver uma missão que inspire os outros a 

atingirem uma meta comum. Goleman e colaboradores definiram quatro 

competências-chave sobre inteligência emocional, sobre essas competências 

relacione os conceitos na sequência CORRETA: 

 

1 – Autopercepção. 

2 – Autogestão/ autocontrole. 

3 – Percepção social. 

4 – Habilidades sociais/ habilidades de relacionamento. 

 

(     ) Capacidade de comunicar-se de forma clara e convincente. 

(   ) Conhece os próprios pontos fortes e fragilidades e tem autoestima. Procura 

continuamente um feedback para determinar como suas ações e decisões são 

recebidas pelos outros. 

(   ) O líder tem empatia pelos outros, incluindo os subordinados; é intuitivo com 

relação às forças “políticas” organizacionais. 

(    ) Capacidade de controlar as próprias emoções, o humor e o temperamento. Age 

com honestidade e integridade, de maneira consistente e confiável.  

 

A. 4, 1, 2, 3. 

B. 4, 2, 3, 1. 
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C. 4, 1, 3, 2. 

D. 1, 2, 4, 3. 

E. 3, 1, 4, 2. 

 

QUESTÃO 35 – Segundo URBANETTO; FIGUEIREDO, 2014, a gasometria de 

sangue arterial é feita com a finalidade de avaliar a adequação da ventilação e 

oxigenação. É muito importante avaliar o equilíbrio ácido básico, através de seus 

componentes respiratórios e metabólicos na monitorização de pacientes críticos para 

detectar e tratar os desequilíbrios. Em situação de desequilíbrio agudo marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. Na alcalose respiratória o pH encontra-se alto, PCO2 normal, HCO3 normal. 

B. Na acidose respiratória o pH encontra-se alto, PCO2 alta, HCO3 normal. 

C. Na alcalose metabólica o pH encontra-se alto, PCO2 normal, HCO3 alto. 

D. Na acidose metabólica o pH encontra-se baixo, PCO2 alto, HCO3 baixo. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com a Portaria 2.600 de 21 de outubro de 2009 que: 

“Aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes” as Comissões 

Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – CIHDOTTs 

possuem as seguintes atribuições, EXCETO: 

A. Articular-se com os respectivos IML e SVO para, nos casos em que se aplique, 

agilizar o processo de necropsia dos doadores, facilitando, sempre que possível, a 

realização do procedimento no próprio estabelecimento de saúde, tão logo seja 

procedida a retirada dos órgãos. 

B. Elaborar, se necessário, normas complementares e congruentes com este 

Regulamento, em âmbito estadual. 

C. Acompanhar a produção e os resultados dos programas de transplantes de sua 

instituição, nos casos em que se apliquem, inclusive os registros de seguimento de 

doadores vivos. 
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D. Articular-se com as respectivas CNCDOs, OPOs e/ou bancos de tecidos de sua 

região, para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos. 

E. Viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme Resolução 

do CFM sobre o tema. 

QUESTÃO 37 – Conforme o livro “Eletrocardiograma na sala de emergências: guia 

prático de diagnóstico e condutas terapêuticas” as Síndromes Coronarianas Agudas 

(SCA) normalmente tem como base a doença aterosclerótica como um processo 

contínuo que envolve o endotélio arterial e apresenta componentes inflamatórios, 

imunológicos e infecciosos que culminam na formação da placa aterosclerótica que 

se propaga na parede arterial gerando graus compressivos de oclusão vascular. As 

condições de gênese e velocidade de evolução estão associadas à presença de 

fatores de risco e condições predisponentes. Sobre esses fatores de risco e 

predisponentes, sinalize as afirmativas como verdadeiro ou falso e escolha a questão 

com a sequência CORRETA: 

(  ) Sedentarismo e obesidade são fatores predisponentes para a Síndrome 
Coronariana Aguda. 

(    ) A atividade física excessiva é um fator de risco maior para desenvolvimento de 
SCA. 

(   ) Síndrome metabólica é um fator predisponente para Síndrome Coronariana 
Aguda. 

(     ) A SCA tem a dislipidemia como um de seus fatores de risco. 

(     ) Para homens ter idade >35 anos e mulheres ter idade >45 anos representa fator 
de risco para SCA. 

 

A. V, F, V, V, F. 

B. V, F, V, V, V. 

C. V, V, V, V, V. 

D. V, V, V, V, F. 

E. V, F, F, V, F. 
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QUESTÃO 38 – Segundo a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM nº 

1.480/97 é INCORRETO afirmar que: 

A. Os dados clínicos e complementares observados quando da caracterização da 

morte encefálica deverão ser registrados no "termo de declaração de morte 

encefálica". 

B. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente preenchido e 

assinado, e os exames complementares utilizados para diagnóstico da morte 

encefálica deverão ser arquivados no próprio prontuário do paciente. 

C. Os exames complementares a serem observados para constatação de morte 

encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca a ausência de atividade elétrica 

cerebral ou, ausência de atividade metabólica cerebral ou, a ausência de perfusão 

sanguínea cerebral. 

D. A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e pode 

ser de causa desconhecida. 

E. Os parâmetros clínicos a serem observados para constatação de morte 

encefálica são: coma aperceptivo com ausência de atividade motora supre espinal e 

apneia. 

 

QUESTÃO 39 – KNOBEL, 2016, descreve que a partir da década de 1990, início dos 

anos 2000 a maioria dos serviços já adotava em 2001 os princípios publicados pelo 

Instituto Americano de Medicina pois o sistema de saúde precisava de uma 

transformação para que fosse possível transpor o abismo que existia entre o que se 

entendia por ser qualidade e o que realmente acontecia nas organizações de saúde. 

Os princípios reforçam principalmente a dimensão sobre a segurança do paciente 

como um dos pressupostos para a prestação de assistência com qualidade. Segundo 

esses princípios é INCORRETO afirmar que: 

 

A. Segurança do paciente consiste em registrar os danos ao paciente na 

assistência prestada. 
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B. Equidade consiste em respeitar a igualdade de direitos de cada um. Prover 

assistência cuja qualidade não varie em função de características pessoais, como: 

gênero, etnia, condições socioeconômicas ou localização geográfica. 

C. Eficiência é evitar desperdícios e mau uso de suprimentos, equipamentos, 

ideias e energia. 

D. Prover assistência em tempo adequado significa reduzir esperas e atrasos, por 

vezes prejudiciais àqueles que recebem e prestam cuidados. 

E. Efetividade significa prover serviços adequados àqueles que deles se 

beneficiarão. Uso responsável dos recursos – evitar uso excessivo ou insuficiente. 

 

QUESTÃO 40 – Segundo KNOBEL, 2016, o transplante cardíaco tem sua indicação 

legítima nas insuficiências cardíacas refratárias de diferentes etiologias e é 

considerado o melhor tratamento para os casos terminais. Sobre transplante cardíaco 

escolha a sequência CORRETA: 

 

(    ) A imunossupressão pode aumentar a suscetibilidade às complicações infecciosas. 

Permanente atenção deve ser dispensada a este problema.  

(    ) A recidiva de Chagas é incomum.  

(     ) O transplante cardíaco objetivamente se estabelece como um método terapêutico 

efetivo, com melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida do miocardiopata 

terminal. 

(   ) As complicações tardias se relacionam mais a efeitos colaterais das drogas 

imunossupressoras ou à rejeição. Assim, são comuns a hipertensão arterial, a 

dislipidemia, o comprometimento renal em diferentes graus e o aparecimento de 

diabetes. 

(     ) O paciente imunossuprimido pode ter incidência maior de neoplasias. 

(     ) O coração transplantado é desnervado e isso tem implicações clínicas. 

 

 

A. V, F, V, V, V, V. 

B. V, F, V, V, F, V. 

C. V, V, V, V, F, V. 
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D. V, F, V, V, F, F. 

E. V, V, V, V, F, F. 

 

QUESTÃO 41 – Segundo KNOBEL, 2016, a causa urológica mais frequente de 

internações em UTI é infecciosa, geralmente está associada à obstrução do trato 

urinário. Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

A. O cateterismo uretral é um procedimento tecnicamente simples, mas, dentro do 

possível, deve ser evitado, pelos riscos de infecção e lesões de uretra. 

B. Entre 10 e 30% dos portadores de sonda vesical de demora por curto período 

(2 a 4 dias) desenvolvem bacteriúria assintomática, chegando a mais de 90% em 

sondagens de longa permanência.  

C. Pielonefrite é a inflamação e/ou infecção do parênquima e da pelve renal, que 

atinge os homens na maioria da vezes. 

D. Os sintomas de pielonefrite aguda são calafrios, febre e dor subcostal e 

toxemia, podendo ainda haver disúria, polaciúria e urgência miccional. 

E. A obstrução ureteral é um problema urológico comum. Pode ser aguda ou 

crônica, uni ou bilateral, associada ou não à infecção intrínseca ou extrínseca.  

 

QUESTÃO 42 – Segundo BONOW, et al, 2013, os pacientes idosos com insuficiência 

cardíaca têm a mais alta taxa de re-hospitalização de todos os grupos de pacientes 

adultos. Sobre a abordagem ao paciente idoso com insuficiência cardíaca é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Não se deve depositar confiança nos sintomas clássicos de insuficiência 

cardíaca e o peso deve ser aferido diariamente com um mecanismo para rápida 

comunicação de informações e ajuste oportunos de dosagens diuréticas para prevenir 

exacerbações da insuficiência cardíaca. 

B. O uso de estratégias preventivas de cuidados primários, como vacinação contra 

influenza, pode reduzir as hospitalizações por insuficiência cardíaca em idosos. 
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C. O reconhecimento dos sinais de advertência de piora da insuficiência, a 

compreensão dos regimes de medicamentos, os ajustes da dieta e atividade física 

moderada regular devem ser enfatizados. 

D. A identificação dos sinais clássicos da insuficiência cardíaca devem levar em 

consideração maior atenção da equipe para orientar o paciente e familiares sobre 

ajustes da dieta, medicamentos e a necessidade contínua de privação da atividade 

física. 

E. A aproximação da equipe multidisciplinar com o paciente através do contato 

mais frequente após a alta hospitalar pode ser benéfica e reduzir as taxas de re-

hospitalização. 

 

QUESTÃO 43 – Segundo a Norma Reguladora NR32, com relação aos 

quimioterápicos antineoplásicos, e ao que compete ao empregador é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se. 

B. Deve-se afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes. 

C. Deve-se fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem 

a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e 

administração. 

D. Quanto ao preparo e administração do quimioterápico se faz necessário 

basicamente o uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.  

E. É preciso fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a 

prevenção de acidentes durante o transporte. 

 

QUESTÃO 44 – Segundo CARVALHO, 2015, há relatos na literatura quanto à redução 

de eventos adversos em cirurgias, por melhora do conhecimento dos profissionais 

melhorando os resultados e comprovando que a coesão e a uniformidade de ação 

multidisciplinar e a prática assistencial são fundamentais na melhoria do serviço 

prestado no ambiente cirúrgico. Para implementação e otimização de medidas de 

segurança, além de sistematizar a prática, a Sociedade Americana de Anestesiologia 

propõe padrões básicos de monitorização intraoperatória sendo INCORRETO afirmar: 
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A. Durante o período de anestesia, deve-se avaliar continuamente a oxigenação, 

ventilação, circulação, temperatura do paciente e posicionamento cirúrgico. 

B. A mesa de intubação faz parte da montagem prévia da sala de operações para 

anestesia. 

C. O anestesista não precisa estar presente na sala de operação durante a 

conduta anestésica regional. 

D. Disponibilidade de acesso venoso periférico e/ou acesso venoso central 

conforme indicação cirúrgica é fator de segurança na indução anestésica. 

E. A aspiração de vias aéreas é imprescindível na montagem de sala de 

operações para garantir a remoção de secreção oral, pulmonar e gástrica. 

 

QUESTÃO 45 – Segundo BARBOSA; VIANNA, 2010, sobre o planejamento de alta 

hospitalar é CORRETO afirmar: 

 

A. O planejamento da alta deve começar na admissão do paciente à enfermaria. 

B. A educação em saúde para o planejamento eficaz da alta conta com instruções 

sobre como os medicamentos podem interagir com alimentos, intervenções 

nutricionais e dietas modificadas. 

C. Técnicas de reabilitação para apoiar a adaptação devem ser trabalhadas. 

D. O planejamento da assistência de enfermagem leva à realização de planos que 

compõem todo um processo de tomada de decisões, permitindo determinar os 

cuidados. 

E. Todas são corretas. 

 

QUESTÃO 46 – A lei 7498/86, dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem e dá outras providências. Todas as afirmativas abaixo estão em 

conformidade com a lei, EXCETO: 

 

A. A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por 

pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem 

com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 
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B. É privativo ao Enfermeiro a participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação. 

C.  É da enfermagem a execução do parto sem distocia. 

D. As atividades de Técnico de enfermagem e Auxiliar de enfermagem, quando 

exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de 

saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro. 

E. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, é privativo 

do enfermeiro. 

 

QUESTÃO 47 – Considerando a lei 7498/86, sobre as atividades do enfermeiro, é 

correto afirmar: 

 

A. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, sendo lhe privativo 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem. 

B. O Enfermeiro só deve executar o está descrito como privativo. 

C. O Enfermeiro é o profissional que exercer apenas ações de tratamento simples. 

D. Evolução e prescrição de enfermagem, não são atividades privativos do 

enfermeiro. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. 

 

QUESTÃO 48 – Julgue as afirmações abaixo, conforme a NR 32: 

 

I - O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, já que é uma proteção 

quando há contato com agentes biológicos. 

II - Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar 

suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de 

liberação para o trabalho. 

III – O empregador deve vedar: o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho. 



 
    

25 

 

IV - Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem 

afastamento do trabalhador, deve ser avaliada a necessidade da Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT. 

 

De acordo com o julgamento realizado, estão CORRETAS: 

A. As afirmativas I, II e III. 

B. Apenas a afirmativa IV. 

C. As afirmativas III e IV. 

D. As afirmativas II e III. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 49 – Considerando a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, a segurança 

do paciente é definida como: 

 

A. 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. 

B. Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. 

C. Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 

segurança de seus colegas, pacientes e familiares. 

D. Aplicação sistêmica e contínua 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. 

E. Promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de 

saúde em segurança do paciente. 
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QUESTÃO 50 – Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem, 

são responsabilidades e deveres do profissional, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I - Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

II - Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar. 

III – Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade de riscos. 

IV - Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, 

autonomia e liberdade. 

V - Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas 

ações sejam assinadas por outro profissional. 

VI - Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou 

equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. 

VII - Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o 

dever do sigilo profissional. 

 

A. I, IV, V e VII são responsabilidade e deveres. 

B. II, III, V e VI são responsabilidade e deveres. 

C. Apenas I, II e VII são responsabilidade e deveres. 

D. Apenas II, III e V são responsabilidade e deveres 

E. Todas são responsabilidade e deveres. 

 

 


