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INSTRUÇÕES 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02)  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
07)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, 

tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta 
em cada questão; 

d) não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA UNIPROFISSIONAL ENFE RMAGEM 
EM  SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 

 

1. A higienização das mãos é uma medida de prevenção de transmissão de diversas doenças. 

Estudos apontam que a educação sobre a lavagem das mãos é capaz de reduzir cerca de 20% das 

doenças respiratórias na população em geral. Entre essas doenças, podemos destacar a Covid-19, 

uma vez que as principais formas de sua transmissão ocorrem quando há o contato do vírus com 

olhos, nariz e boca por meio de mãos não lavadas (Tsukuda et al., 2020). A técnica de higienização 

pode ser realizada conforme o objetivo ao qual se destina. A técnica cujo objetivo é promover 

remoção de sujidades, bem como de microrganismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com 

auxílio de um antisséptico, é: 

 

a) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 

b) Fricção das mãos com álcool 96%. 

c) Higienização antisséptica. 

d) Higienização simples. 

 

2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi 

caracterizada como pandemia. Diante da situação de emergência, começou uma corrida contra o 

tempo para o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras e economicamente viáveis, contra o 

vírus Sars-CoV-2. Os comitês de ética em pesquisa e os órgãos regulatórios adotaram procedimentos 

mais rápidos de tramitação e analise dos documentos, sem comprometimento do rigor ético e 

científico. 

Considerando o contexto apresentado, e as normas para as pesquisas científicas com seres 

humanos, analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência correta com V (VERDADEIRO) e F 

(FALSO) : 

( ) O experimento com seres humanos deve ser tal que produza resultados vantajosos para a 

sociedade, mesmo que possam trazer prejuízos individuais. 

( ) Deverá ser explicado ao sujeito de pesquisa, a natureza, duração e o propósito do 

experimento, bem como os métodos, as inconveniências e os riscos esperados, pois apesar de livre e 

esclarecido, o consentimento formal é irrevogável. 

( ) Pelo princípio da não-maleficência, a utilização de seres humanos, sem o devido cuidado e 

atenção, não justificam a busca pela cura da COVID-19. 

( ) O pesquisador é impedido de suspender os procedimentos experimentais, em qualquer 

etapa, sendo responsabilizado no caso de prejuízos financeiros aos patrocinadores do experimento. 



 

( ) Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema 

CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos 

participantes. 

 

a) V, V, V, F, F 

b) F, F, V, F, V 

c) F, V, V, F, F 

d) V, F, F, V, V 

 

3. Em setembro de 2015 foi lançada, na Assembleia Geral da ONU, a Agenda 2030 que estabeleceu 

metas a serem cumpridas, nos 15 anos seguintes, em relação ao desenvolvimento sustentável. 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) Todos os objetivos têm metas comuns pois se referem ao desenvolvimento sustentável a ser 

alcançado até o ano de 2030. 

b) O plano indica 20 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem atingidos pelos 

países signatários. 

c) Os ODS são integrados e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

d) A ONU define desenvolvimento sustentável como aquele que consegue atender às necessidades 

da geração atual, mesmo comprometendo a existência das gerações futuras.  

 

4. O cenário moderno e competitivo dos sistemas de prestação de cuidados de saúde contrapõe-se 

às suas demandas ascendentes e aos recursos nem sempre suficientes. A preocupação com a 

segurança do paciente, importante dimensão da qualidade do cuidado de saúde, constitui atualmente 

tema de relevância crescente entre pesquisadores do todo o mundo. Em relação ao tema Segurança 

do Paciente, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que traz as CORRETAS: 

I. Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde. 

II. Incidente/Near miss: Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano  

III. Evento adverso: Incidente que resulta em dano ao paciente. 

IV. O modelo do queijo Suíço é um modelo explicativo que permite compreender qual foi o 

profissional envolvido no cuidado responsável pela falha.   

 

a) I, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) I e III. 

d) I e IV. 

 



 

5. A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB é uma política pública de saúde, de extrema 

importância, possui várias características e diretrizes. Analise as afirmativas abaixo:  

1. As pessoas precisam ser capacitadas a realizar seu autocuidado, pois são corresponsáveis pela 

sua saúde e bem estar. 

2. A vivência na comunidade tem pouca influência no sentido das ações em saúde, sendo o 

atendimento de qualidade o principal fator junto à comunidade. 

3. O estímulo à participação da comunidade no controle social é importante, porém com pouco 

significado nas atividades de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família.   

4. O modelo interdisciplinar, que é o trabalho em equipe, visa a integração de vários profissionais e 

fazem em conjunto a gestão dos problemas de saúde levantados na comunidade ou território. 

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta com a sequência de V 

(VERDADEIRO) e F (FALSO) : 

 

a) F, F, V, F  

b) V, V, V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, V, F, V 

 

6.  O modelo de hierarquização e o trânsito do paciente dentro do sistema, visam garantir ao usuário 

o acesso integral aos serviços do Sistema Único de Saúde. Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA.  

 

a) O trânsito do usuário de um nível de maior para um de menor complexidade é chamado de 

Referência e, de um nível de menor para um de maior complexidade é chamado de Contra 

referência. 

b) O sistema de referência e contra referência, permite o acesso aos serviços do SUS, desde o mais 

simples até o mais complexo, de acordo com as reais necessidades do tratamento e otimizando 

recursos. 

c) A referência e contra referência no SUS representam os níveis de atenção e complexidade do 

sistema de saúde no atendimento ao usuário, respectivamente. 

d) A hierarquização garante a resolução da maior parte dos problemas de saúde da população ainda 

na atenção básica, sem a responsabilidade direta com os casos encaminhados a outros níveis da 

assistência. 

 

7. A Norma Regulamentadora NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

Analise os itens abaixo referente às medidas de proteção estabelecidas pela norma, e assinale a 

alternativa com a sequência CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO : 



 

( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 

imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

( ) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar 

vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. 

( ) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas 

atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar. 

( ) Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório 

exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e 

lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

( ) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 

( ) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do 

trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

 

a) V, V, F, V, F, V. 

b) F, F, F, V, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) V, F, V, F, F, F. 

 

8. A abordagem familiar é uma ferramenta utilizada na prática dos profissionais de saúde envolvidos 

com as famílias e a comunidade, principalmente na Atenção Básica, para avaliar o contexto familiar e 

a influência deste no processo de saúde-doença dos usuários. Vários instrumentos de avaliação 

podem ser utilizados nessa dinâmica. Sobre essa abordagem, assinale a afirmativa CORRETA:  

 

a) PRACTICE é um método canadense de abordagem familiar que é pouco utilizado no Brasil por 

questões políticas e devido ao contraste de realidades entre os dois países. 

b) O ciclo de vida familiar é um dos instrumentos utilizados para a avaliação da dinâmica de uma 

determinada família e permite identificar momentos de crises familiares, possibilitando auxilio para 

que a família consiga atender as demandas das diferentes fases da vida de seus membros. 

c) O Genograma é uma ferramenta gráfica muito utilizada para representar o conhecimento sobre as 

famílias, abordando dados apenas da geração em questão (sujeito alvo) e a interação dessa família 

com a comunidade em que está inserida. 

d) O APGAR Familiar é uma ferramenta que apresenta, de modo sucinto e universal, a representação 

de um grupo familiar, utilizando símbolos padrões, representando toda a família e os problemas 

levantados. 

 

9. Analise o texto a seguir: 

 

“É um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, 

Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de 



 

gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde 

(SUS)”. Essa definição é referente ao: 

 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela saúde 

c) Pacto em defesa do SUS 

d) Pacto de gestão do SUS 

 

10. As propostas da Reforma Sanitária, movimento que surgiu no início da década de 1970 e pregava 

mudanças na estrutura da saúde pública no país, resultaram na previsão constitucional em 1988, da 

criação de um sistema de saúde público e gratuito. Quanto aos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:  

 

a) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988, consiste na intervenção do 

governo, sempre que necessária, nas questões sociais da população. 

b) A descentralização político-administrativa da saúde possibilita que os municípios assumam a 

gestão da saúde, ficando o financiamento desse processo a cargo dos Estados e da União. 

c) A integralidade é o princípio que preza pelo atendimento das demandas e necessidades da 

população, incluindo ações de assistência e recuperação de indivíduos, da detecção precoce de 

doenças, das ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

d) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta que todos 

possuem igual direito aos serviços de saúde, que têm necessidades iguais e que precisam ser 

atendidas da mesma forma.  

 

11. A pesquisa clínica é usualmente classificada em 4 fases: I, II, III e IV. Devemos antes lembrar 

que, para se estudar clinicamente um medicamento, ele já deverá ter sido aprovado em testes pré-

clínicos, ou seja, aspectos de segurança são avaliados em animais de experimentação antes da 

aplicação dessa droga em seres humanos. Um medicamento X para o tratamento de pacientes com 

leucemia linfoide agua (LLA) foi desenvolvido por uma indústria farmacêutica, e encontra-se 

atualmente em estudo de fase III, com o seguinte desenho: estudo randomizado, duplo-cego, 

internacional comparando medicamento X com placebo em pacientes com leucemia linfoide agua 

(LLA). Pode-se afirmar sobre esse estudo: 

  

a) Estudos de fase III envolvem poucos participantes, pois ocorrem em um único centro de 

pesquisa. 

b) Geralmente diferentes dosagens, assim como, diferentes indicações do novo medicamento 

também são avaliadas na fase III. 

c) O caráter duplo-cego evita o viés do observador e do participante. 

d) A randomização assegura que os participantes do estudo sejam representativos. 

 



 

12. A história clínica de muitos usuários atendidos no SUS, revela condições e modos de vida que 

afetam a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Considerando essa afirmativa e, com base nos 

determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da respectiva 

família compõe um contexto diferente do relativo à análise dos determinantes sociais da saúde.  

b) O processo saúde-doença pode ser entendido como a relação entre as condições biológicas e as 

psicológicas, excluindo a necessidade de abordar o contexto social.  

c) As Políticas públicas que promovem mudanças de hábitos, interferem diretamente na saúde dos 

indivíduos, sem representar importância para alterações nos determinantes sociais da saúde.  

d) A moradia, condições de trabalho e renda, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o estilo de 

vida das pessoas e os aspectos hereditários, são alguns dos fatores que exemplificam determinantes 

sociais da saúde. 

 

13. Analise as afirmativas abaixo acerca das Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT: 

I – São condições crônicas que, na grande maioria dos casos, gera desconforto e sofrimento aos 

indivíduos, famílias e comunidade. 

II – São geralmente de etiologia incerta, e podem apresentar longo período de latência, até que os 

sintomas se manifestem. 

III – São exemplos de DCNT: Asma, Diabetes, Tuberculose e Hipertensão Arterial. 

IV – As causas destas doenças são claramente estabelecidas, e são identificados diversos fatores de 

risco. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As afirmativas I e III estão certas. 

b) As afirmativas I e II estão certas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão certas. 

d) As afirmativas III e IV estão certas. 

 

14. Acerca do histórico da Saúde Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA: 

 

a) A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão de um sistema de saúde único e descentralizado 

(SUS), que nasceu diante de uma situação favorável de crescimento da saúde pública no Brasil e, 

com apoio unânime da população e dos governantes da época. 

b) A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde foi um fato importante para o controle social 

na saúde, porém não tinha propostas efetivas para  readequação da assistência médica e da saúde 

pública no país. 



 

c) A Conferência de Alma Ata, ocorrida em 1978 no Cazaquistão, trouxe o conceito de Atenção 

Primária à Saúde, reafirmou o significado de saúde como um direito fundamental e teve reflexos 

imediatos nas políticas de saúde do Brasil. 

d) Há muito tempo a saúde pública no Brasil precisava de mudanças, fatores negativos como a 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, recursos insuficientes e a gestão centralizada e 

pouco efetiva, foram fundamentais para a urgência na reformulação das políticas de saúde no país. 

 

15. Em relação à saúde do trabalhador, é CORRETO afirmar:  

 

a) A Análise de Situação de Saúde do Trabalhador é resultado da caracterização do território, perfil 

socioeconômico da população trabalhadora, excetuando-se a avaliação da condição ambiental. 

b) A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos cruciais para a produtividade e 

são de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável. 

c) A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPC) é de suma importância pois exclui totalmente os riscos e vulnerabilidades da população 

trabalhadora. 

d) Pesquisas mostram que as iniciativas de promoção da saúde no local de trabalho ajudam no 

estado de saúde dos trabalhadores, porém não reduzem o absenteísmo nem os custos de saúde 

para as empresas. 

 

16. Os Sistemas de Informação em Saúde são ferramentas essenciais na Vigilância e Gestão em 

Saúde. Em relação a esses Sistemas, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência 

CORRETA: 

 

1. SIAB 

2. SINAM 

3. SIH/SUS 

4. SIA/SUS 

5. SIM 

 

(  ) Tem a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no Brasil. 

( ) Reúne em bases de dados diversas informações sobre atendimentos e procedimentos 

hospitalares que foram financiados pelo SUS. 

( ) Sistema alimentado pelas notificações e investigação de casos de doenças e agravos 

incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória e de outros agravos. 

( ) Fornece informações sobre a situação de saúde, cadastros de família, condições de 

moradia e saneamento, sendo o principal instrumento de monitoramento das ações da Estratégia de 

Saúde da Família. 

( ) Registra os dados sobre a produção da assistência ambulatorial dos estabelecimentos de 

saúde da rede SUS. 



 

  

a) 3, 2, 5, 4, 1 

b) 2, 3, 1, 5, 4 

c) 5, 3, 2, 1, 4 

d) 4, 2, 5, 1, 3 

 

17. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é CORRETO afirmar: 

 

a) A educação e comunicação em saúde são utilizadas essencialmente para modificar os 

comportamentos nocivos da população. 

b) A comunicação é ferramenta essencial para a educação, humanização e promoção de estratégias 

em benefício da população. 

c) O processo de comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde, restringe-se à 

apresentação pessoal e solicitação para realização de procedimentos.  

d) São características de uma comunicação ética e efetiva, a simplicidade, subjetividade e clareza. 

 

18. Os modelos de atenção à saúde podem ser classificados considerando as características 

organizacionais, as práticas em saúde executadas e sofrem influência dos processos históricos e 

políticos de cada época. Considerando as particularidades de cada modelo, assinale a alternativa que 

expressa as características do Sanitarismo, Assistencialismo Médico e da Atenção Básica em Saúde, 

respectivamente: 

 

a) Ações curativas, ações de prevenção, ações baseadas na integralidade. 

b) Processo saúde-doença baseado nos determinantes sociais de saúde, Processo saúde-doença 

considerando a perspectiva anatomoclínica, Processo saúde-doença considerando a perspectiva 

microbiológica. 

c) Participação popular e controle social, Ações verticais sem participação social, Controle social 

incipiente. 

d) Ações sobre o ambiente e coletividade, Ações individuais, Ações individuais e coletivas centradas 

no usuário/família/comunidade. 

 

19. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003, produzindo mudanças 

significativas na forma de cuidar dos usuários e pacientes, bem como na gestão da saúde. Segundo a 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, “Humanizar o SUS requer estratégias que 

são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde”. Acerca dessa 

política, assinale a alternativa CORRETA: 

 

 



 

a) As práticas de humanização do atendimento inibem, muitas vezes, a autonomia dos profissionais 

de saúde e não geram, nos pacientes, a responsabilidade compartilhada dos cuidados com a própria 

saúde. 

b) A inclusão dos trabalhadores nos processos da gestão, é essencial para que se transformem em 

agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado previamente e 

de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade. 

d) A inclusão dos usuários e da comunidade, no processo de cuidado em saúde, é um recurso 

arriscado pois a saúde é um direito constitucional e dever do Estado. 

 

20. Os seis protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para implantação das 

ações em segurança do paciente, baseados nas metas internacionais para segurança do paciente, e 

aprovados pelas portarias GM/MS nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Marque a alternativa que contém os seis protocolos de Segurança do Paciente reconhecidos pelo 

Ministério da Saúde.  

 

a) Protocolo de Cirurgia segura; Qualidade de atendimento ao paciente; Prevenção de úlceras por 

pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente e Uso das 

melhores práticas.  

b) Protocolo de Cirurgia segura; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; Prevenção de 

úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente 

e Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.  

c) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Cuidado 

centrado no paciente, uso e administração de medicamentos.  

d) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Prevenção de úlceras por pressão; Uso das melhores práticas; Identificação do paciente e 

Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA UNIPROFISSIONAL ENFE RMAGEM 
EM  SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 
 QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

Com base no caso descrito, responda as questões 21, 22, 23, 24 e 25.  

Diego, 12 anos, masculino, natural de Santa Teresinha do Oeste, internou em unidade pediátrica com 

Pressão Intracraniana (PIC) elevada possivelmente por obstrução de DVP (Derivação Ventrículo 

Peritônio). Acompanhado pelo pai, que relata diagnóstico de Mielomeningocele e Hidrocefalia ao 

nascimento, mantém ampliação vesical (Mitrofanoff) em apêndice cecal e Malone (apendicostomia). 

Retirada a DVP e instalada DVE (Derivação Ventricular Externa) devido à LCR (Líquido 

Cefalorraquidiano) infeccioso. Ao exame: febril, taquicárdico com pulsos rítmicos e cheios, dispneico, 

hipotenso, consciente, apático, desidratado, pálido com integridade da pele preservada, deambulando 

com auxílio, abdome distendido, com diminuição de ruídos hidroaéreos, na percussão apresentou 

som maciço, doloroso à palpação, diurese por Mitrofanoff e evacuação por lavagem intestinal através 

de Malone.  

 

21. Levando em consideração o uso de DVE (Derivação Ventricular Externa) por Diego, assinale a 

alternativa que contempla os sinais e sintomas que devem ser avaliados pela equipe de enfermagem, 

quanto ao aumento da Pressão Intracraniana (PIC): 

 

a)  diarreia, náusea, vômito, dor em baixo ventre, letargia, convulsão.                                                 

b)  dor no peito, perda de apetite, olfato e paladar alterados, dispneia.                         

c)  diarreia, náusea, vômito, incapacidade de seguir comandos simples, olfato e paladar alterados, 

dispneia.                      

d)  cefaleia, náusea, vômito, sonolência, letargia, diplopia, convulsão, incapacidade de seguir 

comandos simples. 

 

22. Considerando os achados do exame de abdome de Diego, assinale o Enunciado Diagnóstico 

mais adequado.  

 

a)  Volume de líquidos deficiente.                  

b)  Risco de função hepática prejudicada.                     

c)  Motilidade gastrintestinal disfuncional.                 

d)  Troca de gases prejudicada. 

 

 

 



 

23. Sendo o Planejamento da Assistência de Enfermagem uma das etapas do Processo de 

Enfermagem, você deve planejar o cuidado direcionado à DVE (Derivação Ventricular Externa) 

utilizada por Diego. Quanto ao posicionamento ideal da cabeceira do paciente,  assinale a alternativa 

que melhor se apresenta: 

 

a) Manter a bolsa coletora da DVE acima da altura da orelha do paciente, em um ângulo de 90º.         

b) Manter um ângulo entre 15 e 30º, em posição neutra, mantendo o sistema de drenagem 

posicionado a partir do ponto zero. 

c) Manter um ângulo entre 45 e 90º, em posição neutra, mantendo o sistema de drenagem 

posicionado a partir do ponto zero.                            

d) Manter a bolsa coletora da DVE acima da altura da orelha do paciente, em um ângulo de 15º. 

 

24. Ainda considerando o cuidado de enfermagem direcionado à DVE (Derivação Ventricular Externa) 

utilizada por Diego, quanto à permanência de líquor na bolsa coletora, assinale a alternativa mais 

adequada: 

 

a) Esvaziar a bolsa coletora em um intervalo de 6/6 horas, independente da capacidade do 

reservatório.                          

b) Manter o conteúdo drenado por mais de 24 horas no reservatório, para facilitar a avaliação do 

profissional médico.                       

c) Evitar que o volume de drenagem na bolsa coletora seja superior a 2/3 ou 3/4 da sua capacidade e 

o conteúdo drenado não deve permanecer mais do que 24 horas no reservatório, necessitando ser 

esvaziado antes desse período.                               

d) Esvaziar a bolsa coletora em um intervalo de 12/12 horas, considerando a capacidade máxima do 

reservatório. 

 

25. Diego precisa realizar um exame de imagem em outra instituição. Como deve ser o manejo de 

sua DVE (Derivação Ventricular Externa) durante o transporte? 

 

a) Manter a DVE fechada, atentando para que o tempo de permanência do sistema com clampe 

fechado não ultrapasse a 30 minutos. 

b) Manter a DVE aberta durante todo o transporte e procedimento. 

c) Manter a DVE fechada, atentando para que o tempo de permanência do sistema com clampe 

fechado não ultrapasse a 60 minutos. 

d) Manter a DVE aberta apenas durante o exame de imagem. 

 

26. João, recém-nascido, Apgar 7/9, Parkin 39 semanas, peso ao nascer 2.320g, comprimento 47 cm, 

perímetro cefálico 32 cm, perímetro torácico 31 cm. Como você classifica este recém-nascido de 

acordo com a Idade Gestacional e com o Peso.  

 



 

a) A termo e Adequado para Idade Gestacional.                 

b) Pós-termo e Grande para Idade Gestacional.                            

c) Pré-termo e Adequado para Idade Gestacional.                                      

d) A termo e Pequeno para Idade Gestacional. 

 

27. Considerando a avaliação da vitalidade de João (Apgar 7/9), este recém-nascido pode ser 

classificado como: 

 

a) Bebê intensamente deprimido e exigiu reanimação imediata.  

b) Bebê vigoroso e que não precisou de tratamento. 

c) Bebê deprimido e deve receber algumas medidas de reanimação. 

d) Bebê deprimido que não precisou de tratamento. 

 

28. Ao realizar o exame físico de João a (o) enfermeira (o) virou a cabeça do bebê para um lado, com 

ele deitado de costas e acordado, João assumiu a posição de esgrima, com um braço estendido para 

o mesmo lado em que a cabeça está virada. Esse movimento pode ser indicativo de? 

 

a)  convulsões.                     

b)  reflexo de Babinski.                                

c)  reflexo tônico-cervical.                   

d)  tétano. 

 

29. Na avaliação das medidas antropométricas, a (o) enfermeira (o) deverá mensurar o Perímetro 

Cefálico. Para a realização deste procedimento é necessário: 

 

a) Posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica ao redor do osso frontal, passando 

pela parte mais saliente do occipital.                

b) Acomodar a criança na balança pesa-bebê, colocar a fita métrica ao redor do osso occipital, abaixo 

do supercílio.                                

c) Posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica ao redor do osso occipital, abaixo do 

supercílio.                    

d) Manter a criança no colo da mãe, colocar a fita métrica da glabela até a parte mais saliente do 

occipital. 

 

30. Renata (8 anos), procurou o PA de um Hospital Infantil acompanhada pelos pais com queixa de 

dor em região periumbilical, náuseas há quatro dias. Analise as assertivas a seguir: 

I – O posicionamento desta criança para o exame físico depende da vontade do examinador e de 

quão confortável ele pode estar durante o procedimento. 

II - Ao realizar o exame físico abdominal, a sequência de técnicas propedêuticas utilizadas é a 

inspeção, ausculta, percussão e palpação. 



 

III – Para crianças de qualquer idade não é recomendada a sequência céfalopodal. 

IV - Regiões dolorosas devem ser examinadas por último. 

V – Não é necessário verificar sinais vitais em crianças menores de cinco anos, ficando à critério 

do profissional de saúde esta decisão. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) III e V estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 

c) II e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

 

31. Levando em consideração a importância da realização correta das medidas antropométricas em 

Puericultura, analise as assertivas abaixo: 

I. Comprimento é a medida tomada quando a criança está em decúbito vertical e deve ser usado para 

crianças acima dos 24 meses. 

II. É considerado como parâmetro para Perímetro Abdominal o valor de 30 a 32 cm, o qual deve ser 

avaliado ao nascimento. 

III. Na avaliação do Perímetro Torácico deve-se considerar a relação PC/PT, que ao nascimento se 

dá da seguinte maneira: PC > PT. 

IV. Perímetro Cefálico inferior a 32 cm é indicativo de microcefalia, de acordo o Ministério da Saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) I e II estão corretas.                          

b) III e IV estão corretas.                                         

c) II e III estão corretas.                              

d) I e IV estão corretas. 

 

32. Paola é uma enfermeira estomaterapeuta e para documentar a evolução da cicatrização e o uso 

das coberturas especiais, ela faz o registro de imagem das lesões de seus clientes em seu 

smartphone continuamente. Feliz com o resultado positivo de uma determinada cobertura, utilizada 

na lesão por pressão de um recém-nascido prematuro internado em uma UTI Neonatal, ela 

compartilha a imagem em seu perfil em uma rede social. 

Diante do exposto, e considerando o Código de Ética e legislação dos profissionais de enfermagem, 

Paola comete a infração ética de: 

 

 

a) expor as condições de um paciente sem autorização da chefia imediata.           

b) trabalhar, colaborar, cumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitam o exercício 

profissional.                    

c) prestar informação inadequada a pessoa, família e coletividade a respeito de direitos, riscos, 



 

benefícios e intercorrências da assistência de enfermagem.              

d) divulgar ou fazer referência a casos, situação ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados. 

 

33. O recém-nascido Willian, internado no alojamento conjunto, apresentou conjuntivite tóxica após 

credeização com nitrato de prata 1%, sendo prescrita a limpeza ocular a cada 6 horas. Para que este 

cuidado seja executado, a limpeza ocular se dá:  

 

a)  utilizando clorexidina aquosa, exercendo leve pressão no globo ocular.                            

b) com soro fisiológico 0,9% do canto externo para o interno.                

c)  com soro fisiológico 0,9% do canto interno para o externo.                         

d) mantendo uma gaze umedecida nos olhos do recém-nascido. 

 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 34, 35 e 36. 

Vitor, 20 meses, encontra-se em ventilação assistida por vários dias em decorrência de um 

Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Visando atender suas necessidades nutricionais, foi prescrita a 

introdução de uma sonda, com o objetivo de administrar dieta pós-pilórica. 

 

34. A partir de seu julgamento clínico junto à equipe interprofissional, assinale a alternativa 

correspondente às indicações do suporte nutricional enteral para este caso: 

 

a) anorexia secundária à enfermidade ou tratamento, doença neuromuscular, paciente em ventilação 

mecânica.                    

b) atresia de vias biliares, perfuração intestinal, vômitos incoercíveis.             

c) prematuridade, infecção, enterocolite necrotizante.                          

d) paciente em ventilação mecânica, vômitos incoercíveis, peritonite. 

 

35. No procedimento de instalação da sonda, o enfermeiro deve: 

 

a)  confirmar o posicionamento por imagem radiográfica, no mínimo, após três horas.                 

b) manter a criança em decúbito lateral esquerdo elevado.               

c)  verificar mudança no pH da secreção gástrica para ácida.               

d)  medir do lóbulo da orelha até o processo xifóide e deste mais 4cm.  

 

36. A aspiração pulmonar pode ser uma complicação decorrente do procedimento de instalação do 

cateter gástrico. Assinale a conduta indicada.  

 

a)  verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 90 graus durante a alimentação e por 2 

horas após.                              

b) verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a alimentação e por 2 



 

horas após.                   

c) retirar a sonda imediatamente e comunicar o médico responsável pelo paciente.             

d) verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a alimentação e testar 

pH da secreção gástrica. 

 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 37, 38 e 39. Irimário, oito anos, 

é admitido na enfermaria de cirurgia pediátrica em pré-operatório de apendicectomia.  

 

37. A enfermeira elencou o seguinte Diagnóstico de Enfermagem: Dor Aguda relacionada a apêndice 

inflamado caracterizada por irritabilidade, fácies de dor, alteração no padrão do sono, posição 

inclinada, choros, retraimento, febre, taquicardia, taquipneia, respiração superficial. Assinale a 

Prescrição de Enfermagem que mais se adequa: 

 

a)  Encaminhar pedido de consulta para plantonista.                

b)  Monitorar episódios de vômitos quanto a frequência, aspecto e volume.            

c)  Aplicar compressas mornas em regiões frontal, axilares e inguinais a cada 30 minutos.           

d)  Aplicar brinquedo terapêutico dramático ou instrucional, de acordo com faixa etária. 

 

38. A enfermeira também elencou o seguinte Diagnóstico de Enfermagem: Hipertermia relacionada a 

apendicite caracterizada por alteração dos padrões térmicos, irritabilidade, taquicardia, taquipneia, 

hipotensão, letargia, pele avermelhada, pele quente ao toque, postura anormal e vasodilatação. 

Assinale a Prescrição de Enfermagem que mais se adequa: 

 

a)  Encaminhar pedido de consulta para plantonista.                           

b)  Monitorar episódios de vômitos quanto a frequência, aspecto e volume.            

c)  Aplicar compressas mornas em regiões frontal, axilares e inguinais a cada 30 minutos.          

d)  Aplicar brinquedo terapêutico dramático ou instrucional, de acordo com faixa etária. 

 

39. Levando em consideração os componentes estruturais de um Diagnóstico de Enfermagem pela 

Taxonomia NANDA 2018-2020, assinale a alternativa que contempla a estrutura correta do seguinte 

diagnóstico: “Conforto prejudicado relacionado a dor e febre caracterizado por irritabilidade e choro”. 

 

a)  característica definidora: irritabilidade e choro / fator relacionado: dor e febre.                      

b)  característica definidora: conforto prejudicado / fator relacionado: irritabilidade e choro.          

c)  característica definidora: dor e febre / fator relacionado: conforto prejudicado.                                   

d)  característica definidora: dor e febre / fator relacionado: irritabilidade e choro.  

 

40. Em tempos de coronavírus, o melhor método de proteção é o isolamento social e adoção de 

medidas básicas de prevenção, enfatizando o uso de máscaras como medida de proteção. A 

Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria e o Centro de Controle e 



 

Prevenção de Doenças orientam que crianças menores de 2 anos não utilizem máscaras. Assinale a 

alternativa que contempla o principal motivo para esta orientação: 

 

a) menor risco de contaminação.                 

b) risco de sufocação.                                         

c) falta de comprometimento dos pais.                                                     

d) material inadequado da máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                       
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                                                                     
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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