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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas 

são distribuídos em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, 

analise as afirmativas: 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, 

moderado, alto e elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe 

de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade. 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse 

princípio é CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o 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 determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, 

têm acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
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3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de 

saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o 

conhecimento do território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em 

saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação 

de risco para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de 

recursos e orientação programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no 

processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial 

para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) 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. Sobre a RAS assinale a alternativa INCORRETA: 

 



                                                                         
 
 
 
 

a) 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. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

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

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois 

se tratar do local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos 

atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações 

clínicas, éticas e políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas 

também reconhecerem os direitos das pessoas de poder participar em todos os processos 

que dizem respeito a sua vida relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade 

dos sujeitos e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento 

do território e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

7. 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. Com relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à 

respectiva definição na segunda coluna: 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Evento ou circunstância que poderia 

ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. 

(  ) 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. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao 

paciente. 

(  ) 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. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em 

pesquisas com seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los. Mas caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de 

prestar assistência ao participante de pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se 

justifique pelo benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da 



                                                                                

 

saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas 

para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres 

humanos devem acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de 

informações com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais 

informações podem assustar o indivíduo e ele pode optar em não participar da 

pesquisa. 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em 

saúde. Sobre esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a 

mobilização pelo direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de 

formulação, implementação, gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de 

práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na 

perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a 

sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 

produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento 

dos desafios ainda presentes no SUS. 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares 

de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e 

comunicação, no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem 

como de aprimorar sua articulação com o SUS. 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a 

visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o 

fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. 

 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como 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. Dos Riscos Biológico, das medidas de proteção 

que o empregador deve vedar, assinale a alternativa INCORRETA:  

 



                                                                                

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

11. De acordo com a Resolução 564/2017 que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem (CEPE) pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), verifique as 

afirmações abaixo e considere VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):  

(  ) A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos 

diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, 

família e coletividade. 

(   ) O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos 

éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência 

para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da 

Bioética. 

(  ) O cuidado da Enfermagem se fundamenta nas ciências humanas, sociais e aplicadas e não 

deve se fundamentar no conhecimento próprio da profissão.  

 (  ) O profissional deve atuar em consonância com as Políticas de Saúde que garantam a 

universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 

autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização 

político-administrativa dos serviços de saúde. 

Está CORRETA a seguinte sequência: 

a) V,V,V,V. 

b) V,V,F,V. 

c) F,V,F,V 

d) F,V,V,V. 

 

12. Ainda sobre a Resolução 564/2017 referente ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, acerca dos DEVERES das afirmações abaixo, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
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a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

b) Registrar nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de 

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos 

documentos, quando no exercício profissional. É facultativo o uso do carimbo, mas 

quando utilizado, deverá ser acompanhado da rubrica do profissional. 

c) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do profissional prescritor, até mesmo em situação de 

urgência e emergência. 

d) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, 

exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o 

consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável 

legal. 

 

13. Advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação do exercício profissional são 

consideradas 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. Associe as duas colunas observando os conceitos de cada penalidade: 

 

1. ADVERTÊNCIA VERBAL. 

2. CENSURA. 

3. CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

4. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Consiste na 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. 

(  ) Consiste na admoestação ao infrator, 

de forma reservada, que será registrada no 

prontuário do mesmo, na presença de duas 

testemunhas. 

(    )  Proibição do exercício profissional da 

Enfermagem por um período de até 90 

(noventa) dias e será divulgada nas 

publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, jornais de grande circulação 

e comunicada aos órgãos empregadores. 

 



                                                                                

 

 

 

 

 

(  )  Repreensão que será divulgada nas 

publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem e em jornais de grande 

circulação. 

 

A sequência CORRETA que representa os respectivos conceitos é: 

a) 3,1,4,2. 

b) 4,1,3,2. 

c) 4,2,3,1. 

d) 3,1,2,4. 

 

14. De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que trata da Regulamentação do Exercício 

Profissional da enfermagem, são atividades privativas do enfermeiro, EXCETO: 

a) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; 

b) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem; 

c) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

d) Execução do parto normal sem distócia e auxílio ao parto cesárea junto ao médico 

obstetra. 

 

15. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo 

de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem, estão dispostas na Resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN). Sobre a SAE assinale a alternativa CORRETA:  

a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, 

em todos os ambientes, públicos, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. Nos serviços privados, a realização da SAE é facultativa. 

b) É de desenvolvimento e implementação exclusiva nos ambientes e serviços de 

internação hospitalar. 

c) É composto de quatro etapas e cabe privativamente ao enfermeiro todas as 

atividades de forma privativa de modo a alcançar os resultados de enfermagem 

esperados. 

d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, participam da execução do 

Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do 

Enfermeiro. 



                                                                                

 

 

16. Ainda sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do 

Processo de Enfermagem, disposta na Resolução 358/2009 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), são as etapas em ordem CORRETA de execução do Processo 

de Enfermagem: 

a) Histórico de Enfermagem, Planejamento de enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

b) Planejamento de enfermagem, Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

Avaliação de Enfermagem e Implementação. 

c) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de enfermagem, 

Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

d) Diagnóstico de Enfermagem, Histórico de Enfermagem, Planejamento de enfermagem, 

Implementação e Avaliação de Enfermagem. 

 

17. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado para contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território 

Nacional. O Programa propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a 

ocorrência de incidentes, eventos ou circunstâncias nos serviços de saúde que poderiam 

resultar ou que resultaram em dano desnecessário para o paciente. Assinale a alternativa 

CORRETA que contempla todas as Metas Internacionais de Segurança do Paciente: 

a) Identificação correta do paciente, Comunicação efetiva entre os enfermeiros, 

Segurança na administração dos medicamentos opióides, Cirurgia Segura, Parto 

Seguro, Redução do risco de quedas e lesão por pressão. 

b) Identificação correta do paciente, Comunicação efetiva entre profissionais da saúde, 

Segurança na administração dos medicamentos quimioterápicos, Cirurgia Segura, 

Parto seguro, Redução do risco de infecções associadas aos cuidados de saúde, 

Redução do risco de quedas e lesão por pressão. 

c) Identificação correta do paciente, Comunicação efetiva entre os enfermeiros, 

Segurança dos medicamentos de alta vigilância, Cirurgia Segura, Redução do risco de 

infecções associadas aos cuidados de saúde, Redução do risco de quedas. 

d) Identificação correta do paciente, Comunicação efetiva entre profissionais da saúde, 

Segurança dos medicamentos de alta vigilância, Cirurgia Segura, Redução do risco de 

infecções associadas aos cuidados de saúde, Redução do risco de quedas e lesão por 

pressão. 

 

 



                                                                                

 

18. As lesões por queimaduras são classificadas segundo a profundidade e destruição 

tecidual e extensão da superfície corporal lesionada. Analise as afirmações abaixo: 

I. A queimadura de terceiro grau compromete a epiderme e derme total, porções de 

gordura subcutânea a tecidos conjuntivos. Apresenta pele nacarada, cinza e os vasos 

podem observados por transparência. São sinais e sintomas pouca dor e pouca 

sensibilidade. 

II. A Queimadura de segundo grau pode ser dividida em superficial e profunda e atingem a 

epiderme até a derme profunda. São sinais e sintomas: eritema, pele rosada e úmida. 

III. A queimadura de primeiro grau tem como sintoma a dor que suaviza com o frio, além da 

hipersensibilidade e eritema. Atinge somente a epiderme. 

 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas: 

a) I e II. 

b) I, III. 

c) II e III 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

19. As emergências psiquiátricas podem ser definidas como qualquer situação de natureza 

psiquiátrica no qual exista risco significativo para o usuário, terceiros e ambiente. 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos objetivos do atendimento de emergências 

psiquiátricas:  

a) Promover a estabilização do quadro. 

b) Estabelecer uma hipótese diagnóstica do quadro mesmo que provisória, pois servirá 

de referencial para avaliação de evolução do usuário. 

c) Realizar atividade manual terapêutica com o paciente e realizar orientações, evitando 

o uso de medicamentos. 

d) Encaminhar adequadamente para seguimento do tratamento do quadro. 

 

20. O suicídio representa um grave problema de saúde pública, alcançando uma taxa no 

Brasil de 4-6 suicídios para cada 100 mil habitantes. Analise as afirmações abaixo e 

considere VERDADEIRO (V) ou FALSO (F): 

(   ) A ideação suicida se caracteriza pela apresentação de pensamentos e ideias recorrentes 

de perda de vontade de viver, desejo de estar morto e de acabar com a própria vida. Todos 

os pacientes com ideação suicida evoluem para planos suicidas. 

(   ) A tentativa de suicídio é resultado da falha do ato suicida. É a situação em que o 

indivíduo não morre após o ato. 



                                                                                

 

(   ) São alguns fatores de risco para o comportamento suicida: Sexo masculino, Transtornos 

mentais, exposição ao suicídio de outra pessoa, acesso a meios letais. 

(    ) No atendimento ao paciente com comportamento suicida, o enfermeiro e equipe devem 

focar em atendimento individualizado, usando técnicas efetivas de comunicação, empatia, 

atitudes de não julgamento e respeito. 

Está CORRETA seguinte sequência: 

a) F, V, F, V. 

b) F, V, V, V. 

c) F, V, F, F. 

d) F, F, V, V. 

 

21. Sobre o exame físico e avaliação das pupilas, analise a imagem abaixo e associe as 

colunas: 

 

1. MIÓTICAS.  

2. ANISOCÓRICAS. 

3. ISOCÓRICAS. 

4. MIDRIÁTICAS. 

(     ) São simétricas e reagem ao estímulo luminoso. Condição de normalidade. 

(   ) São assimétricas. Podem indicar: AVE, trauma cranioencefálico (TCE), hipertensão 

intracraniana. 

(    ) Ambas estão contraídas e não reagem ao estímulo luminoso. Podem indicar: uso de 

drogas, intoxicações, lesão no Sistema Nervoso Central. 



                                                                                

 

(   ) Ambas dilatadas e não reagem ao estímulo luminoso. Podem indicar: Parada 

Cardiorrespiratória, Hipóxia severa. 

 

A sequência CORRETA que representa as características de cada avaliação é: 

a) 3, 1, 4, 2. 

b) 3, 4, 2, 1. 

c) 3, 2, 1, 4. 

d) 3, 1, 2, 4. 

 

22. O sangramento gastrointestinal agudo constitui um grave problema clínico e com alto 

índice de morbimortalidade.  É uma emergência potencialmente letal que pode ser 

dividido em Hemorragia digestiva alta (HDA) e Hemorragia digestiva baixa. A HDA se 

manifesta clinicamente por hematêmese, melena e hematoquezia. Analise a alternativa 

CORRETA que apresenta os três conceitos corretos dos sinais clínicos mencionados, 

respectivamente: 

a) Vômitos com sangue em coágulos ou borra de café, sangramentos pelo reto e ânus, 

fezes escurecidas e com odor fétido. 

b) Sangramentos pelo reto e ânus, fezes escurecidas e com odor fétido, Vômitos com 

sangue em coágulos ou borra de café. 

c) Fezes escurecidas e com odor fétido, vômitos com sangue em coágulos ou borra de 

café, sangramentos pelo reto e ânus. 

d) Vômitos com sangue em coágulos ou borra de café, fezes escurecidas e com odor 

fétido e sangramentos pelo reto e ânus. 

 

23. Os acidentes ofídicos mais comuns são causados por serpentes peçonhentas. Um dos 

gêneros de serpentes mais venenosas são as Bothrops. Popularmente, as espécies são 

denominadas de jararacas, cotiaras e urutus. Já as cascavéis (gênero Crotalus) também 

são responsáveis por acidentes. São sinais e sintomas de acidentes ofídicos com 

serpentes Crotalus: 

a) Ptose palpebral, alterações visuais e coagulação sanguínea anormal. 

b) Sangramento e coceira na região da picada e necrose. 

c) Mialgia, ptose cerebral, disúria. 

d) Palidez, dor local e necrose. 

 

24. As síndromes hipertensivas gestacionais são consideradas complicações do ciclo gravídico 

puerperal com alto risco de morbilidade e mortalidade materna e perinatal.  A Pré-

eclâmpsia é caracterizada por uma hipertensão que ocorre usualmente após 20 semanas 



                                                                                

 

de gestação, acompanhada de proteinúria e que desaparece até as 12 semanas após o 

parto. Pode ser ainda mais agravada pelo aparecimento da Síndrome de HELP. Sobre o 

quadro clínico da característica síndrome de HELP assinale a alternativa CORRETA: 

a) Hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. 

b) Plaquetopenia, cefaleia, disúria. 

c) Elevação das enzimas hepáticas, polaciúria e vômitos. 

d) Edema pulmonar, cefaleia e elevação de enzimas hepáticas. 

 

25. Durante um atendimento Pré-Hospitalar, a equipe foi acionada por uma gestante em 

trabalho de parto. Ao chegarem ao domicílio, à parturiente estava com contrações 

frequentes e o parto ocorreu na ambulância. Analise as afirmações abaixo: 

I. As fases clínicas do parto vaginal são: Dilatação, Expulsão, Dequitação e Período de 

Greenberg. 

II. A equipe deve garantir a privacidade e segurança para o parturiente e seu recém-nato 

e evitar procedimentos desnecessários. O contato pele a pele é indicado para todas as 

gestantes que desejarem. 

III. Após a expulsão da placenta não é necessário verificar a presença do globo uterino 

(Pinard). 

IV. O uso de uterotônicos não é recomendado visto que aumenta o risco de hemorragias 

puerperais.  

 

Estão CORRETAS, as seguintes afirmações: 

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) II e IV. 

 

26. A Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade inicia-se com foco nas 

compressões torácicas e nas ventilações de resgate. Quanto a RCP de alta qualidade no 

paciente adulto, é INCORRETO afirmar: 

a) Minimize interrupções nas compressões. 

b) Comprima com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno 

total do tórax. 

c) Sempre alterne os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos e mantenha o 

ciclo até o final dos 2 minutos, mesmo se houver cansaço. 

d) Sem via aérea avançada, relação compressão-ventilação de 30:2. 

 



                                                                                

 

27. Qual é a medicação vasopressora utilizada durante a assistência a um paciente em parada 

cardiorrespiratória (PCR) e qual a frequência recomendada de sua administração? 

a) Noradrenalina a cada 3 a 5 minutos. 

b) Adrenalina a cada 2 a 2 minutos.  

c) Vasopressina a cada 2 a 2 minutos. 

d) Adrenalina a cada 3 a 5 minutos.  

 

28. Ainda sobre o atendimento ao paciente em PCR. Considerando a importância da 

desfibrilação precoce e o uso de antiarrítmicos durante o Suporte Avançado da PCR em 

pacientes que apresentam ritmos cardíacos chocáveis.  Assinale a opção CORRETA que 

cita os RITMOS CHOCÁVEIS encontrados na PCR:  

a) Fibrilação Atrial (FA) e Taquicardia Supraventricular (TSV). 

b) Assistolia e Atividade elétrica sem pulso (AESP). 

c) Fibrilação Atrial (FA) e Taquicardia Ventricular com pulso.  

d) Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular sem pulso (TVsp). 

 

29. Qual a frequência recomendada de ventilação com bolsa-válvula-máscara durante a RCP 

quando houver via aérea avançada?  

 

a) 1 ventilação cada 6 segundos (10 ventilações/1min.). 

b) 1 ventilação cada 5 segundos (10 ventilações/1min.). 

c) 2 ventilação cada 6 segundos (12 ventilações/1min.). 

d) 2 ventilação cada 5 segundos (12 ventilações/1min.). 

 

30. Todos os profissionais que atuam no serviço de emergência devem ser treinados para 

reconhecer os sinais e sintomas de Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Dos cuidados 

citados abaixo, qual deles NÃO é uma prioridade na assistência ao paciente com suspeita 

de SCA: 

a) Classificar o tipo da dor do paciente e identificar as comorbidades que são fatores de 

risco para SCA. 

b) Monitorização, Oxigênio suplementar se necessário e Acesso Venoso Periférico 

c) Puncionar 2 acessos calibrosos, realizar reposição volêmica e paciente para tomografia 

de crânio. 

d) Realizar ECG de 12 derivações. 

 



                                                                                

 

31. Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com Insuficiência Respiratória Aguda 

(IRA). São considerados sinais de gravidade que necessitam intervenção e cuidados 

imediatos, EXCETO: 

 

a) Rebaixamento do nível de consciência. 

b) Saturação de O2 acima de 92% e frequência respiratória entre 12-20 rpm. 

c) Fala entrecortada. 

d) Esforço respiratório com uso de musculatura acessória. 

 

32. A Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) consiste na obstrução de vias 

aéreas causada por aspiração de corpo estranho, geralmente localizado na laringe ou 

traqueia. É mais comum em crianças do que em adultos. Qual a manobra o Enfermeiro 

deve realizar em pacientes com OVACE?  

 

a) Valsalva. 

b) Heimlich. 

c) Rauteck. 

d) Ortolani. 

 

33. Durante o atendimento pré-hospitalar de um paciente, o enfermeiro suspeita de Acidente 

Vascular Cerebral Agudo. Na avaliação a esse paciente quais os achados o enfermeiro 

deve procurar para confirmar a suspeita? 

 

a) Adipsia, fala anormal e hemiplegia.  

b) Disfagia, desvio de rima e acromatúria. 

c) Fala anormal, paralisia facial, queda do braço.  

d) Cefaleia, desvio de rima e ascite. 

 

34. O choque é considerado um estado de hipoperfusão celular onde a liberação de oxigênio a 

nível celular é ineficiente para atender as demandas metabólicas. Considere as etiologias e 

os tipos de choque para relacionar as colunas abaixo. 

1. Choque Hipovolêmico.             (    ) Pneumotórax hipertensivo. 

2. Choque Cardiogênico.             (    ) Choque neurogênico. 

3. Choque Obstrutivo.               (    ) Hemorragias externas ou internas. 

4. Choque Distributivo.               (    ) Infarto Agudo do Miocárdio.  

       

 



                                                                                

 

Assinale alternativa com a sequência CORRETA: 

a) 3-4-1-2. 

b) 4-3-1-2. 

c) 3-2-1-4. 

d) 1-2-3-4. 

 

35.  “XABCDE” é um mnemônico que padroniza o atendimento inicial ao politraumatizado e 

define prioridades na abordagem ao trauma. A respeito das prioridades na assistência 

primária ao trauma e ao mnemônico “XABCDE” do trauma, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) X - Refere-se a exsanguinação, nessa etapa deve-se identificar e controlar as 

hemorragias externas graves. 

b) A - Refere-se a etapa de ventilação e respiração. 

c) C - Refere-se à etapa de avaliação da circulação e controle de hemorragias não 

exanguinantes. 

d) D - Refere-se à avaliação da disfunção neurológica. 

 

36. Quanto à assistência ao paciente de trauma, a avaliação secundária é realizada após a 

identificação e tratamento de todas as lesões potencialmente fatais encontradas na 

avaliação primária do paciente, é uma avaliação mais detalhada e complementar.  Nessa 

etapa deve-se realizar os seguintes cuidados, EXCETO: 

a) Sinais Vitais. 

b) Coleta do histórico do paciente. 

c) Não se deve avaliar o dorso nessa etapa. 

d) Exame físico completo - céfalo-caudal (dos pés à cabeça). 

          

37. As drogas vasoativas são fármacos de extrema importância, comumente utilizadas nas 

unidades de Emergência e de Terapia Intensiva, no manejo de pacientes que necessitam 

induzir alterações hemodinâmicas intensas e rápidas, essas drogas apresentam efeitos 

vasculares (vasopressores) e/ou cardíacos (inotrópicos). Qual droga abaixo NÃO faz parte 

dessa classe: 

a) Noradrenalina. 

b) Adrenalina. 

c) Dobutamina. 

d) Fenitoína. 

 



                                                                                

 

38. Emergências glicêmicas são comuns na rotina dos profissionais que atuam em serviços de 

emergência. A hipoglicemia é definida como todo episódio de concentração de glicose 

plasmática abaixo de 60 a 70 mg/dl. O reconhecimento de sinais e sintomas são 

fundamentais para a assistência. Assinale a alternativa que não contempla sinais e 

sintomas de hipoglicemia: 

a) Tremores e palpitações. 

b) Tontura e sudorese. 

c) Fraqueza e alopecia. 

d) Confusão e cefaleia. 

 

39. A Cânula Orofaríngea, conhecida também como cânula de Guedel, é um dispositivo que 

auxilia no controle e permeabilidade das vias aéreas, facilitando a passagem de ar. É muito 

utilizada em pacientes com queda da base da língua, principalmente no trauma.  Em 

relação a Cânula Orofaríngea, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Esse dispositivo pode ser usado em pacientes acordados. 

b) A mensuração do tamanho adequado para o paciente deve ser feita pela estimativa da 

distância entre a rima labial e o lobo da orelha ou o ângulo da mandíbula. 

c) Não inserir a Guedel invertida em crianças, devido a um potencial dano ao palato. 

d) Sua inserção deve ser com cuidado para não empurrar a língua para trás e provocar 

uma obstrução da via aérea. 

 

40. Quanto a assistência do enfermeiro ao paciente em uso de dreno de tórax. Assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) A manipulação incorreta do dreno de tórax pode acarretar uma série de complicações e 

em alguns casos, a morte.  

b) Durante todo o transporte do paciente o enfermeiro deve manter dreno de tórax com o 

sistema pinçado e fechado.  

c) O frasco do dreno de tórax deve ser mantido sempre abaixo do ponto de inserção.  

d) O enfermeiro deve-se atentar para o volume e aspecto do material drenado, avaliar o 

padrão respiratório e sinais e sintomas de insuficiência respiratória. 

 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

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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