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INSTRUÇÕES 
 

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

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

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

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

comunicação. 
7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
9) 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 PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 

 

  QUESTÕES GERAIS 
 

1. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é um objetivo do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

a) 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. 

b) A assistência às pessoas por intermédio apenas de ações de proteção da saúde, com a 

realização não integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais, mas não das atividades preventivas. 

d) A assistência às pessoas por intermédio de ações exclusivamente de promoção da saúde, 

com a realização não integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

2. A integralidade de assistência compõe os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e é entendida como: 

a) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

b) A participação da comunidade. 

c) 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. 

d) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

3. Com relação à Rede de Atenção à Saúde (RAS), analise as afirmativas a seguir:  

I. A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado. 

II. O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

III.  Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 



 
  

 
IV. Todos os pontos de atenção a saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas 

distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. 

 

São verdadeiras as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I – II – III e IV. 

c) II e IV. 

d) I – III e IV. 

 

4. São princípios da Política Nacional de Humanização: 

a) Transversalidade; Universalidade; Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e dos coletivos. 

b) Indissociabilidade entre atenção e gestão; Equidade; Protagonismo, corresponsabilidade 

e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 

c) Transversalidade; Indissociabilidade entre atenção e gestão; Protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 

d) Universalidade; Participação popular; Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia 

dos sujeitos e dos coletivos. 

 

5. Com relação aos conceitos em Epidemiologia, associe as colunas: 

 

 

A) SURTO  

B) CONGLOMERADO 

C) EPIDEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) É  a agregação rara, real ou 

aparente, de eventos de saúde que 

estão agrupados no tempo e/ou no 

espaço. 

(      ) É o aumento pouco comum no 

número de casos relacionados 

epidemiologicamente, de aparecimento 

súbito e disseminação localizada numL 

espaço específico. 

(    ) É a ocorrência de casos de 

doença ou outros eventos de saúde 

com uma incidência maior que a 

esperada para uma área geográfica e 

períodos determinados. 

A sequência que representa os conceitos respectivos é: 

a) C – A – B. 

b) B – A – C. 

c) C – B – A. 

d) A – B – C. 



 
  

 
6. Com relação às medidas de frequência de doenças na Epidemiologia, define-se: 

“_____________________ é a medida do número total de casos existentes de uma doença em 

um ponto ou período de tempo e em uma população determinada, sem distinguir se são casos 

novos ou não”. “__________________________ é a medida do número de casos novos de 

uma doença, originados de uma população em risco de sofrê-la, durante um período de tempo 

determinado”. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

a) Prevalência e probabilidade. 

b) Incidência e prevalência. 

c) Risco à saúde e prevalência. 

d) Prevalência e incidência. 

 

7. Com relação aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, a eticidade da 

pesquisa implica em: 

I. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo 

sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, 

na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. 

II. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais 

ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e 

riscos; 

III.  Garantia de que danos previsíveis serão evitados, mas caso ocorram não serão 

indenizados. 

IV. Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses 

envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

 

São corretas as afirmativas: 

a) I – II e IV. 

b) I – III e IV. 

c) II – IV. 

d) I – II – III e IV. 

 

8. O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com 

consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por 

seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. São 

informações obrigatórias no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), EXCETO: 

a) Informações em linguagem formal e técnica, utilizando-se de termos técnico-científicos 

pertinentes ao campo a ser estudado na pesquisa. 



 
  

 
b) Os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento 

dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle 

ou experimental, quando aplicável. 

c) A explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na 

pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das 

providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições 

adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do 

participante da pesquisa. 

d) A garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa 

durante todas as fases da pesquisa. 

 

9. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos  de saúde do 

território nacional. São objetivos específicos do PNSP: 

I. Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente 

em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por 

meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente 

nos estabelecimentos de saúde. 

II. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e ampliar o 

acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. 

III.  Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente. 

IV. Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação 

e pós-graduação na área da saúde. 

Assinale a alternativa que apresenta os objetivos específicos do PNSP: 

a) I – III e IV. 

b) I – II – III e IV. 

c) I – II e III. 

d) II – III e IV. 

 

10. Com relação às nomenclaturas e definições adotadas pelo Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), relacione as colunas abaixo: 



 
  

 
A) Segurança do Paciente 

B) Dano 

C) Evento adverso 

 

(    ) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, 

ser físico, social ou psicológico. 

(    ) Incidente que resulta em dano ao paciente.  

(   ) Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado 

de saúde. 

A sequência que representa os conceitos respectivos é: 

a) B – C - A. 

b) B – A – C. 

c) C – B – A. 

d) A – B – C. 

 

11. O fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e 

a grupalidade são princípios norteadores de qual política? 

 

a) Vacinação 

b) Humanização 

c) Teorização 

d) Unificação 

 

12.  Compete ao Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente: 

 

a) Propor e validar protocolos, guias, manuais voltados à segurança do paciente. 

b) Avaliar esporadicamente o desempenho da política nacional de segurança do paciente. 

c) Não recomendar estudos sobre segurança do paciente. 

d) Não incentivar inovações técnicas que visem a segurança do paciente. 

 

13. Os principais sub-sistemas de Informação utilizados na Saúde do Brasil são, EXCETO: 

 

a) Sistema de Informação de agravos Notificáveis. 

b) Sistema de Informações sobre nascidos Vivos. 

c) Sistema de Informações de vigilância epidemiológica. 

d) Sistema de informações Hospitalares. 

 



 
  

 
14.  Sobre a diferença entre prevenção de doenças e promoção da saúde, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) A promoção da saúde deve garantir proteção a doenças específicas, reduzindo sua 

incidência e prevalência nas populações. 

b) A promoção da saúde deve possuir enfoque mais amplo e abrangente, pois deve trabalhar a 

partir da identificação e enfrentamento dos macrodeterminantes da saúde, procurando 

transformá-los favoravelmente na direção da saúde. 

c) A prevenção de doenças visa incrementar a saúde e o bem-estar gerais, promovendo 

mudanças nas condições de vida e de trabalho capazes de beneficiar a saúde de camadas 

mais amplas da população, ou seja, facilitar o acesso às escolhas mais saudáveis. 

d) A prevenção de doenças tem como o objetivo contínuo um nível ótimo de vida e de saúde, 

portanto a ausência de doenças não é suficiente. 

 

15. A educação em saúde tem o objetivo de: 

 

a) Possibilitar aquisição de conhecimentos relativos ao ambiente de saúde física, melhorando 

desta forma o acesso aos serviços de saúde.  

b) Partilhar conhecimentos sobre saúde e  interagir conscientemente com os sujeitos sociais 

que ativamente podem fazer a diferença na melhoria das condições de vida e saúde. 

c) Ensinar sobre cuidados básicos de tal forma que haja recuperação da saúde em todo o 

contexto social. 

d) Transmitir conhecimento que possibilite ao paciente sua recuperação e ajuste de seu estado 

de comorbidade física. 

 

16. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença: 

 

a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 

b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) Quando apresenta uma variação sazonal bem definida. 

d) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular. 

 

17. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes 

desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, 

passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses 

blocos incluem-se: 

 

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde. 



 
  

 
b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde. 

c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

d) a gestão do SUS, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

 

18. De acordo com a legislação sanitária vigente, é etapa do planejamento do gerenciamento 

dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): 

 

a) manejo, que é a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intraestabelecimento, 

sendo que as ações extra estabelecimento devem ser executadas pelos órgãos de limpeza 

urbana. 

b) tratamento, que consiste, dentre outros, na aplicação de método, técnica ou processo que 

modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos. 

c) armazenamento temporário, que é a guarda temporária dos recipientes contendo os 

resíduos a serem segregados e posteriormente acondicionados. 

d) .segregação, que é o ato de agregar os resíduos no momento e local de sua geração, 

priorizando as características físicas, e desta forma garantir a eliminação de todos os riscos 

envolvidos. 

 

19 . A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de 

biossegurança estabelecidos na NR 32, como: 

 

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim 

de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos. 

b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde 

que a rotulagem esteja íntegra. 

c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao 

isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção. 

d) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Materiais Perfurocortantes. 

 

20.  São objetivos operacionais dos Núcleos de Educação em Urgências, exceto: 

 

a) Promover programas de formação e educação continuada na forma de treinamento em 

serviço a fim de atender ao conjunto de necessidades diagnosticado em cada região, 

fundamentando o modelo pedagógico na problematização de situações. 

b) Estimular a criação de equipes multiplicadoras, que possam implementar a educação 

continuada nos serviços de urgência. 



 
  

 
c) Desenvolver e aprimorar de forma participativa e sustentada as políticas públicas voltadas 

para a área da urgência. 

d) Certificar a cada dois anos e re-certificar a cada seis anos os profissionais atuantes nos 

diversos setores relativos ao atendimento das urgências. 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21. Considerando a Resolução 564 de novembro de 2017, que trata sobre o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, marque VERDADEIRO (V) ou FALSO (F), as 

Proibições ao profissional de enfermagem: 

(    ) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

(  ) Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, 

desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional. 

(    ) Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública 

e/ou em rotina aprovada em instituição de saúde, até mesmo em situações de emergência. 

(  ) Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente 

autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica-científica necessária. 

São corretas: 

a) V,V,V,V. 

b) V,F,V,F. 

c) V,V,F,V. 

d) V,V,V,F. 

 

22. Ainda sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem acerca das 

penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 

analise as seguintes afirmações: 

I.Advertência verbal; consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será 

registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. 

II. Multa; Obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da 

categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

III.Censura; repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 



 
  

 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

IV. Suspensão do Exercício Profissional; proibição do exercício profissional da Enfermagem 

por um período de até 12 meses e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada 

aos órgãos empregadores.  

V.Cassação do direito ao Exercício Profissional: perda do direito ao exercício da 

Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

São corretas: 

a)      I e IV. 

b)      II e IV. 

c)       I, II, III e V. 

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

 

23. De acordo com a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

que dispõem sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) o processo 

de Enfermagem organiza-se em etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes na seguinte ordem: 

a) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Planejamento de 

Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

b) Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Avaliação de Enfermagem e 

implementação. 

c) Exame físico, Avaliação de Enfermagem e implementação. 

d) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 

Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

 

24. A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de 

saúde como parte de uma experiência de vida saudável envolvendo mudanças 

dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Entretanto, alguns critérios 

podem implicar riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um determinado número 

de gestantes que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de 

evolução desfavorável. A alternativa que contém cinco fatores de risco gestacionais 

CORRETOS: 

a) Idade maior que 30 anos, Dependência de drogas lícitas ou ilícitas, Parto normal anterior 

sem intercorrências, anemia leve e diabetes gestacional.  



 
  

 
b) Hipertensão arterial, Abortamento habitual, gestação gemelar, Parto prematuro anterior e 

diabetes gestacional. 

c) Cirurgia uterina anterior (incluindo duas ou mais cesáreas anteriores), hemorragias da 

gestação, anemia leve, cirurgia bariátrica anterior e hipertensão arterial.  

d) Idade maior que 30 anos, Intervalo entre os partos menor que dois anos ou maior que cinco 

anos, Parto Cesáreo anterior, toxoplasmose e anemia leve.  

 

25. Entre 10 a 15% das gestações apresentam hemorragias. Podem representar 

complicação gestacional ou agravos ginecológicos concomitantes com o período 

gravídico. Relacione os conceitos abaixo: 

 

A) ABORTAMENTO RETIDO. 

B) GRAVIDEZ ECTÓPICA. 

C) DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA. 

 

( ) É uma das piores complicações obstétricas, com aumento muito importante da 

morbimortalidade materna. Ocorre uma separação da placenta da parede uterina antes do 

parto. Essa separação pode ser parcial ou total e é classificada em três graus, levando em 

conta os achados clínicos e laboratoriais. A morbimortalidade perinatal está relacionada 

principalmente aos altos índices de prematuridade. 

(    ) Corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina. O tipo mais frequente é a tubária. 

A dor e o sangramento vaginal são os sintomas mais importantes. 

(    ) Quando ocorre a morte do embrião ou feto e o mesmo permanece na cavidade uterina. De 

uma maneira geral o colo uterino se encontra fechado, podendo ocorrer leve sangramento. 

 

A sequência que representa os conceitos respectivos é: 

a) C – A – B. 

b) B – A – C; 

c) C – B – A. 

d) A – B – C. 

 

26.  Acerca da Hemorragia Pós Parto (HPP), considere VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) as 

afirmativas abaixo: 

(   ) A hemorragia pós-parto pode ser definida como a perda sanguínea maior que 500 ml no 

pós-parto vaginal ou maior que 1000 ml na cesariana. 



 
  

 
(   ) Considera a melhor forma de prevenção de hemorragia materna a aplicação da Ocitocina 

10 U Intra muscular deve ser de rotina e imediatamente após o desprendimento do feto (antes 

mesmo da dequitação), em todos os partos e cesarianas. 

(  ) Ao perceber que a puérpera está apresentando sangramento excessivo, deve-se 

imediatamente  elevar os membros inferiores  e ofertar líquidos via oral. 

(  ) A HPP ocorre apenas nas primeiras 24 horas do puerpério, não sendo considerada 

hemorragia puerperal quando presente após esse período.  

 

São corretas: 

a) V,V,V,V. 

b) V,F,V,F. 

c) V,V,F,V. 

d) V,V,F,F. 

 

27. Sobre o tema Aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) O aleitamento materno é considerado exclusivo quando a criança recebe somente leite 

materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou 

sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplemento minerais ou medicamentos. 

b) A OMS, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno 

pordois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros quatro meses. 

c) São considerados riscos e prejuízos pela introdução precoce de líquidos e alimentos: 

diarreias, maior número de hospitalizações infantis por doença respiratória. 

d) A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína 

do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos 

recorrentes. 

 

28. Com relação ao Calendário Nacional de Vacinação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Ao nascer, o recém-nascido recebe duas vacinas: a BCG/ID Bacilo Calmette-Guerine a 

Hepatite B uma dose.  

b) A primeira dose contra a febre amarela deve ocorrer com 4 meses de idade. 

c) A vacina do HPV previne câncer e verruga genital por Papilovírus humano. O esquema para 

meninas e meninos menores de 15 anos não imunizados anteriormente, o esquema é de 2 

(duas) doses com intervalo de 6 (seis) meses. 



 
  

 
d) A vacina da Poliomelite deve ser aplicada a primeira dose aos 2 (dois) meses de idade, 

seguindo o esquema, 2º dose aos 4 meses e 3ª dose aos 6 meses.  

 

29. A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos, 

definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), deva ser elaborados e 

implantados: prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia 

segura; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; identificação 

de pacientes; comunicação no ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de 

quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso 

seguro de equipamentos e materiais. Para elaborar as ações de prevenção de quedas, o 

enfermeiro utiliza como ferramenta a aplicação de uma escala, denominada de: 

a) Apgar. 

b) Braden. 

c) Morse. 

d) Ramsay. 

 

30. O rodenticida ilegal mais comum no Brasil é o “chumbinho”, que nas últimas 

décadas se tornou um grave problema de saúde pública, responsável por intoxicações 

graves e óbitos. Trata-se de um produto clandestino, geralmente contendo inseticidas 

inibidores da colinesterase, sendo que o aldicarbe (inseticida carbamato) foi a 

substância mais frequentemente utilizada nesse produto até sua proibição em 2012. 

Sobre o tema intoxicação exógena com chumbinho, analise as afirmações abaixo: 

 

I.Apesar da ilegalidade, este produto pode ser facilmente adquirido pela população, com 

baixo custo comercial e tem exposto a população a riscos graves de intoxicação. As 

circunstâncias de exposição mais frequentes são a tentativa de suicídio e os acidentes com 

crianças. 

II. Os casos suspeitos de intoxicação não precisam ser notificados, apenas os confirmados 

com exames laboratoriais.   

III.Sobre sinais e sintomas variam conforme potencial da intoxicação. Intoxicação leve: 

distúrbios de coagulação detectados somente em exames laboratoriais. Intoxicação 

moderada: hematomas, hematúria, sangramento intestinal leve, sangramento em gengivas, 

dor abdominal e epistaxe e intoxicação grave: hemorragias graves e choque hemorrágico. 

IV. O processo de descontaminação é através de lavagem gástrica e carvão ativado que devem 

ser realizados precocemente até 1 hora após ingestão de grandes quantidades. Em doses 

menores ingeridas acidentalmente por crianças, não é necessário lavagem gástrica. 

São corretas: 



 
  

 
a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I, III e IV. 

d) I, II, III e IV. 

 

31. Durante avaliação de uma paciente com suspeita de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), 55 anos, diabética e hipertensa. Foi identificado que ela apresenta paralisia total 

do braço e da perna direita, além de dificuldade para articular palavras. Durante o 

registro no prontuário, como o enfermeiro deve citar esses déficits neurológicos 

encontrados? 

 

a) Hemiparesia e afasia. 

b) Hemiplegia e disartria. 

c) Hemiparesia e disartria. 

d) Hemiplegia e ataxia. 

 

32. Fraturas de base de crânio são aquelas localizadas na região basal do crânio e que 

mais comumente envolvem fraturas de osso temporal. É CORRETO afirmar que são 

sinais sugestivos de fratura de base de crânio: 

  

a) Desvio de rima e hematoma em face. 

b) Equimose periorbital e retroauricular. 

c) Mucosas hipocoradas e cefaleia. 

d) Edema em lábios e nariz.  

 

33. A respeito da assistência prestada ao paciente politraumatizado e conforme 

preconizado pelo Pre-hospital Trauma Life Support(PHTLS 9°), assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

a) É essencial que a equipe ao chegar para  atender um incidente de trauma avalie 

primeiramente se a cena está segura. 

b) A avaliação da cinemática do trauma possibilita ao profissional a previsão de possíveis 

lesões ocasionadas.  

c) Na existência de incidentes com múltiplas vítimas e desastres, é realizado um esquema de 

triagem, conhecido como START. 

d) A prioridade na avaliação primária é tirar as roupas do paciente e realizar um exame 

detalhado céfalo-caudal (cabeça-pés). 

 



 
  

 
34. Conforme preconizado pelo Pre-hospital Trauma Life Support(PHTLS 9°), os 

torniquetes devem ser usados se o controle da hemorragia exsanguinante não for 

possível após uso de pressão direta ou curativos compressivos. Quanto ao uso do 

torniquete para controle de hemorragia, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Pode ser usado com segurança por 120 a 150 minutos. 

b) Não deve ser utilizado em cima de articulações. 

c) Em caso de dor extrema deve ser afrouxado durante o transporte. 

d) Se o sangramento continuar após aplicação e ajuste mais apertado do torniquete inicial, 

pode-se utilizar um segundo torniquete. 

 

35. O uso de escalas para avaliação e triagem precoce do Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) são recomendadas pela American Stroke Association. Dentre as escalas mais 

utilizadas no ambiente pré-hospitalar temos a Escala de Cincinatti, nela os itens 

avaliados são: 

 

a) Coloração facial, contração dos braços e disfagia. 

b) Queda facial, debilidade dos braços e fala anormal. 

c) Rigidez facial, fraqueza de membros e disfagia. 

d) Desvio de rima, dor em membros e dislalia. 

 

36. Os pacientes internados, principalmente os que estão em uso de ventilação 

mecânica, fazem parte do grupo de risco para aquisição de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS). Quanto às medidas para prevenção da Pneumonia 

Associada à Ventilação (PAV): 

  

I) Manter decúbito elevado de 30 - 45º.  

II) Trocar circuito do ventilador diariamente.  

III) Realizar higiene oral com antisséptico. 

IV) Administração preventiva de antibiótico endovenosa.  

  

É CORRETO afirmar: 

 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

b) Somente as alternativas I, III e IV. 

c) Somente as alternativas I e III. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 



 
  

 
37. A insuficiência respiratória aguda é uma síndrome definida pela incapacidade do 

organismo em realizar as trocas gasosas de forma adequada, de instalação aguda, 

decorrente da disfunção em um ou mais componentes do sistema respiratório. São 

sinais de insuficiência respiratória, EXCETO: 

 

a) Uso de musculatura acessória. 

b) Frequência Respiratória de 22 rpm.   

c) Incapacidade de permanecer em posição supina.  

d) Agitação e confusão.  

 

38. Uma das situações comuns no departamento de emergência é a obstrução de vias 

aéreas, tendo causas variadas. Uma dessas causas é a Obstrução de Vias Aéreas por 

Corpo Estranho (OVACE). Nessa situação é necessário aplicar qual das seguintes 

manobras: 

 

a) Jaw- Thrust. 

b) Valsalsalva. 

c) Heimlich. 

d) Chin-Lift. 

 

39. Um paciente politraumatizado chegou ao pronto-socorro trazido pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência. Após admissão e avaliação foi identificado sinais da 

Tríade de Cushing. Assinale a alternativa que corresponde aos sinais: 

 

a) Hipotensão, taquicardia e cefaleia. 

b) Hipertensão, bradicardia e bradipneia. 

c) Hipertensão, estase de jugular e abafamento das bulhas cardíacas. 

d) Hipotensão, taquicardia e taquipneia. 

 

40.  A terapia reperfusional com Alteplase (r-TPa) é ponto importante para o tratamento 

do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. São critérios de inclusão para utilização 

de alteplase, EXCETO: 

 

a) Acidente Vascular Cerebral Isquêmico até 270 minutos de evolução. 

b) Tomografia de crânio obrigatória. 

c) Controle rigoroso da pressão arterial. 

d) Idade superior a 20 anos. 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
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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