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01. Em relação ao trabalho noturno, estudos apontam que, 
neste período, há mais demora para a efetivação do 
atendimento, mesmo que haja menor demanda de 
pacientes, tendo em vista as equipes reduzidas e a indis-
ponibilidade de alguns serviços auxiliares de diagnóstico 
e tratamento. Isso afeta, também, os “tempos-porta” 
e, consequentemente, os desfechos. Assinale a alter-
nativa que indica, de forma correta, o tempo-porta 
máximo para a realização de eletrocardiograma em 
paciente com dor torácica e sensação de aperto.  

 
(A) 5 minutos.  
(B) 10 minutos. 

(C) 15 minutos.  
(D) 40 minutos. 

(E) 60 minutos. 
 

02. O uso de drogas vasopressoras tem como finalidade não 
apenas a adequação dos valores da pressão arterial 
média, mas também a melhoria de parâmetros de oxi-
genação tecidual que representam o mais importante 
objetivo da circulação, que é o suprimento do metabo-
lismo corporal mesmo em condições não ideais.  
Considere as afirmações abaixo em relação aos cuidados 
com o paciente crítico, com possibilidade de morte 
iminente. 

 
I - A norepinefrina é um vasoconstritor e é indicada 

no tratamento do choque, cuja finalidade é reduzir 
a pressão arterial. Além disso, um dos cuidados de 
enfermagem é avaliar arritmias cardíacas, hiper-
tensão, dor torácica, confusão mental e retenção 
urinária. 

II - O nitroprussiato de sódio é um vasodilatador arterial 
e venoso. É indicado nas crises hipertensivas que 
exigem terapia parenteral. Deve ser administrado 
em bomba de infusão observando e registrando a 
frequência cardíaca.  

III - A nitroglicerina é um dilatador dos vasos coronaria-
nos e é utilizada para o alívio e prevenção da dor 
torácica típica. Deve ser preparada com frasco livre 
de PVC.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Segundo a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) é constituído por um conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da adminis-
tração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público.  
Considere os objetivos abaixo. 

 
I - Identificar e divulgar os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
II - Formular política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a redução de riscos 
de doenças e outros agravos.  

III - Proporcionar assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, de proteção e de recupe-
ração da saúde, com a realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 
Quais são objetivos do SUS? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

04. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no artigo 198, da Constituição Federal.  
Com relação ao SUS, considere os princípios abaixo. 

 
I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde, 

em todos os níveis de assistência. 
II - Integralidade de assistência, entendida como 

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. 

III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral. 

IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 

V - Direito à informação, por parte das pessoas assis-
tidas, sobre sua saúde. 

 
Quais são princípios do SUS? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III.  
(C) Apenas III, IV e V.  
(D) Apenas I, II, III e V.  
(E) I, II, III, IV e V.  
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05. Os serviços de saúde são responsáveis pelo correto 
gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados.  
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere 
às normas e exigências legais, desde o momento da 
geração dos resíduos até a sua destinação final. 

 
(A) O gerenciamento dos resíduos dos serviços de 

saúde (RSSs) constitui-se em um conjunto de proce-
dimentos de gestão, planejados e implementados a 
partir de bases científicas e técnicas, normativas 
e legais, com o objetivo de minimizar a produção de 
resíduos e de direcioná-los de modo seguro e 
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais 
e do meio ambiente.  

(B) O gerenciamento dos RSSs deve abranger todas as 
etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos 
humanos envolvidos no manejo desses resíduos.  

(C) Todo gerador de RSS deve elaborar um plano de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

(D) O plano de gerenciamento de RSS, ao ser elabo-
rado, deve ser compatível com as normas locais, 
relativas à coleta, ao transporte e à disposição 
final desses resíduos, estabelecidas pelos órgãos 
responsáveis por essas etapas.  

(E) O manejo dos RSSs é entendido como a ação de 
gerenciar os resíduos somente no que se refere 
ao extraestabelecimento, desde a geração até a 
disposição final. 

 

06. A doença vascular cerebral é a patologia neurológica 
que mais acomete a população adulta no mundo atual-
mente. No Brasil, é a principal causa de morte em pessoas 
acima de sessenta anos e a principal causa isolada de 
óbito, como também a primeira causa de incapacidade 
por sequelas neurológicas.  
Sobre o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), 
assinale a alternativa correta.  

 
(A) Os AVCIs são hemorrágicos e ocorrem em 80% 

dos casos de acidente vascular cerebral em conse-
quência da doença trombótica ou embólica.  

(B) A obstrução do fluxo sanguíneo ocasionada por 
hemorragia provoca alterações estruturais e funcio-
nais no parênquima cerebral em função da maior 
demanda de oxigênio e glicose no tecido cerebral. 

(C)  No atendimento pré-hospitalar, pode-se usar a 
escala de Cincinnati, que é a escala de avaliação 
para rápida suspeição dos sinais indicativos de 
acidente vascular cerebral. 

(D) O diagnóstico se baseia exclusivamente na avaliação 
clínica e nos exames de imagem.  

(E) O regime de tratamento do AVCI com trombolítico 
endovenoso é monitorizar a pressão arterial a cada 
uma hora, nas duas primeiras horas após o início 
do tratamento, e depois a cada seis horas.  

 
 

07. Conforme as disposições da Norma Regulamentadora 
nº 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, 
em relação à Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Em toda ocorrência de acidente envolvendo 

riscos biológicos, com afastamento do trabalhador, 
deve ser emitida a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT). 

II - Os trabalhadores devem comunicar imediatamente 
todo acidente ou incidente, com possível exposição 
a agentes biológicos, ao responsável pelo local de 
trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança 
e saúde do trabalho e à Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA).  

III - Para os recipientes destinados à coleta de material 
perfurocortante, o limite máximo de enchimento 
deve estar localizado 5cm abaixo do bocal. 

IV - Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve 
ser afastada das atividades com radiações ionizantes, 
devendo ser remanejada para atividade compatível 
com seu nível de formação.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

08. Com relação ao uso de estratégias para segurança do 
paciente, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A comunicação efetiva é bidirecional, e, para que 

esta ocorra com segurança, é necessário que haja 
resposta e validação das informações emitidas. 

(B) O uso de adornos, como anéis, pulseiras e relógio, 
não é permitido em ambiente hospitalar, bem 
como as unhas devem estar curtas e com o esmalte 
íntegro. 

(C) Na escala de Braden original, os escores de risco para 
úlcera por pressão (UP) para adultos são classificados 
em: risco baixo, moderado e elevado. Na validação 
desses escores, na população brasileira, o escore 
≤15 foi definido como de risco para o desenvolvi-
mento de UP. 

(D) As soluções eletrolíticas concentradas devem receber 
atenção especial devido à sua grande utilização e 
ao alto risco de dano ao paciente, inclusive morte 
associada ao uso inadequado. Devem, portanto, ser 
armazenadas e manipuladas de forma controlada 
e segura.  

(E) A comunicação ineficaz encontra-se entre as 
causas-raízes de mais de 70% dos erros na atenção 
à saúde. Interrupções na comunicação ou a falta 
de trabalho em equipe são fatores que contribuem 
para a ocorrência de eventos adversos e resul-
tados insatisfatórios.  
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09. A UP é toda lesão na pele e/ou nos tecidos subjacentes, 
geralmente desenvolvida sobre uma proeminência 
óssea, como resultado da pressão isolada ou da pressão 
em combinação com a fricção e/ou o cisalhamento.  

 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os estágios às suas respectivas características. 

 
(1) Estágio I 
(2) Estágio II 
(3) Estágio III 
(4) Estágio IV 

 
(  ) Pele intacta com eritema não branqueável. 
(  ) Perda parcial de tecido, envolvendo epiderme e 

derme. Pode também se apresentar como flictena 
fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso 
ou sero-hemático. 

(  ) Perda total da epiderme e derme. O tecido subcu-
tâneo pode estar visível, sem exposição de ossos, 
tendões ou músculos. 

(  ) Perda total da epiderme, derme e tecido subcutâneo 
com exposição de ossos, tendões e/ou músculos. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 4 – 3 – 1. 
(B) 1 – 3 – 4 – 2. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 4 – 1 – 2 – 3. 
(E) 3 – 4 – 1 – 2. 

 

10. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F 
(falso) em relação às disposições do Código de Ética de 
Enfermagem. 

 
(  ) O Código de Ética de Enfermagem prevê que o 

profissional tem o direito a exercer a Enfermagem 
com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos. 

(  ) É proibido ao profissional de enfermagem executar 
ou participar da assistência à saúde sem o consen-
timento da pessoa ou de seu representante legal, 
exceto em iminente risco de morte. 

(  ) É direito do profissional de enfermagem negar 
assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

(  ) É de responsabilidade do profissional de enfer-
magem posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional, seja por imperícia, impru-
dência ou negligência. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – F – V – F. 

11. No que se refere às penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme 
o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de 
julho de 1973, considere os itens abaixo. 

 
I - Advertência escrita 
II - Multa 
III - Censura 
IV - Suspensão do Exercício Profissional 
V - Cassação do direito ao Exercício Profissional 

 
Quais estão corretos? 

 
(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas II, III e IV.  
(D) Apenas II, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

12. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
adota as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) quanto aos cinco momentos para a higieni-
zação das mãos. Assinale a alternativa que apresenta, 
de forma correta, os cinco momentos da higienização 
das mãos. 

 
(A) Antes de contato com o paciente, após risco de 

exposição a fluidos corporais, após a realização 
de procedimento asséptico, após contato com o 
paciente e após contato com as áreas próximas ao 
paciente. 

(B) Antes de contato com o paciente, antes da realização 
de procedimento asséptico, após risco de exposição 
a fluidos corporais, após contato com o paciente e 
após contato com as áreas próximas ao paciente. 

(C) Após risco de exposição a fluidos corporais, após 
contato com o paciente, antes de contato com as 
áreas próximas ao paciente, antes do contato 
com o paciente, antes da realização de procedi-
mento asséptico. 

(D) Antes de contato com o paciente, após contato com 
o paciente, após risco de exposição a fluidos 
corporais, após contato com as áreas próximas ao 
paciente, após realização de procedimento asséptico.  

(E) Após contato com as áreas próximas ao paciente, 
antes de contato com o paciente, antes de risco 
de exposição a fluidos corporais, após contato 
com o paciente, após a realização de procedi-
mento asséptico. 
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13. Em relação ao acidente vascular cerebral isquêmico 
(AVCI), assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) 
ou F (falso). 

 
(  ) Alguns dos sintomas sugestivos de AVCI, são: 

paresia, parestesia, confusão, disartria e cefaleia 
intensa.  

(  ) A endarterectomia é o principal procedimento 
cirúrgico para pacientes com diagnóstico de acidente 
vascular cerebral isquêmico agudo, com até três 
horas de evolução. 

(  ) Somente pacientes que chegarem à Emergência 
com mais de três horas de evolução dos sintomas 
de AVCI deverão ser submetidos à terapia trombo-
lítica.  

(  ) Antes de o paciente receber o trombolítico, é aplicada 
a escala National Institutes of Health Stoke Scale 
(NIHSS), ferramenta de avaliação padronizada que 
ajuda a avaliar a gravidade do acidente vascular 
cerebral.  

(  ) O sangramento é o efeito colateral mais comum da 
administração de trombolítico, não sendo recomen-
dadas punções intravenosas e sondagens nas 
primeiras 24 horas após a infusão do mesmo.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – V – V. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – F – V – V – V. 
(D) F – V – V – F – F. 
(E) V – F – V – F – V. 

 

14. São sinais e sintomas de cetoacidose diabética, EXCETO: 
 

(A) anorexia. 
(B) vômitos. 
(C) hipoglicemia.  
(D) polidipsia. 
(E) hálito cetônico. 

 

15. No que se refere à efetiva reanimação cardiopulmonar, 
a equipe de saúde, em um primeiro momento, deve 

 
(A) fornecer ventilação artificial através de cateter 

nasal. 
(B) promover circulação artificial através de compres-

são cardíaca externa com uma frequência de 100 
compressões por minuto.  

(C) aplicar desfibrilação assim que for constatado o 
problema, independentemente do ritmo cardíaco.  

(D) administrar noradrenalina. 

(E) ventilar o paciente a cada três segundos, se não 
houver resistência. 

 
 

16. Considere as afirmações abaixo no que se refere à 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 
I - A limitação do fluxo de ar é progressiva e está 

associada a uma resposta inflamatória anormal 
dos pulmões a partículas ou gases nocivos.  

II - O fator de risco ambiental mais importante para a 
DPOC é o tabagismo.  

III - Os três principais sintomas da DPOC são: dispneia 
aos esforços, tosse seca e produção de escarro.  

IV - O uso de broncodilatadores é fundamental no 
tratamento da DPOC.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas III. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

17. As crises hipertensivas podem ocorrer em pacientes 
cuja hipertensão tenha sido mal controlada, ou que 
não tenha sido diagnosticada, ou naqueles pacientes 
que interromperam subitamente o tratamento.  
Sobre as crises hipertensivas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Na emergência hipertensiva, a pressão deve ser 

reduzida imediatamente para evitar a lesão de 
órgãos-alvo. 

(B) Na urgência hipertensiva, são recomendados medi-
camentos com doses orais e de ação rápida. 

(C) Nas emergências hipertensivas, os medicamentos 
de escolha são aqueles que possuem efeito imediato, 
como vasodilatadores intravenosos.   

(D) As urgências hipertensivas são elevações agudas 
da pressão arterial, potencialmente fatais, que 
exigem tratamento imediato em um ambiente de 
terapia intensiva.  

(E) É necessário monitoramento hemodinâmico extre-
mamente rigoroso da pressão arterial e do estado 
cardiovascular do paciente durante o tratamento 
da crise hipertensiva. 
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18. A Política Nacional de Humanização, como movimento 
de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui 
três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto 
política pública de saúde. 
Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, 
esses princípios. 
 
(A) Transversalidade; indissociabilidade entre atenção 

e gestão; protagonismo, corresponsabilidade e 
autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 

(B) Transversalidade; integralidade de assistência; 
direito à informação. 

(C) Indissociabilidade entre atenção e gestão; univer-
salidade de acesso; integralidade de assistência. 

(D) Participação da comunidade; igualdade da assis-
tência à saúde; preservação da autonomia. 

(E) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia 
dos sujeitos e dos coletivos; direito à informação; 
participação da comunidade. 

 

19. A asma é caracterizada por ser uma doença inflamatória 
crônica das vias aéreas, compreendendo cerca de 5% 
dos atendimentos na Emergência. No Brasil, a asma é 
a quarta causa de internação hospitalar no Sistema 
Único de Saúde.  
Considere as afirmações abaixo com relação à asma. 
 
I - Os principais sintomas da crise de asma são a falta 

de ar, chiado ou aperto no peito e tosse que, em 
geral, piora nos períodos da manhã e da noite ou 
após exercício físico. 

II - Os marcadores de risco da asma na Emergência 
são: a hospitalização ou atendimento na emergên-
cia nos últimos 90 dias; emprego de antitérmicos 
por via sistêmica; baixo nível socioeconômico e 
precárias condições de habitação urbana. 

III - A avaliação da gravidade da crise de asma visa esta-
belecer as prioridades desse paciente ao chegar à 
Emergência. São sinais de risco iminente: saturação 
de oxigênio menor que 92%, cianose e confusão 
mental. 

IV - Os principais fatores que desencadeiam a crise de 
asma são: infecção viral das vias aéreas, poluentes 
atmosféricos, exercício físico e alérgenos inalatórios. 
Mudanças climáticas, drogas e estressores emocio-
nais não são fatores desencadeantes de asma. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 

20. Considere as situações abaixo no que se refere à 
posição da criança para o procedimento de enema.  

 
I - Com a face para baixo em sentido do ventre e 

joelhos e quadris flexionados em direção ao tórax. 
II - Deitada sobre o lado esquerdo com a perna esquerda 

reta e a direita flexionada no quadril e joelho, 
colocada confortavelmente em cima da perna 
esquerda. 

III - Sentada no vaso sanitário ou troninho. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

21. No que se refere à prevenção e à obstrução da sonda 
de gastrostomia, os medicamentos em comprimidos 
devem ser 

 
(A) bem macerados e misturados com água antes da 

instalação. Deve-se periodicamente, limpar os 
dispositivos usados para alimentações contínuas 
com 2mL-5mL de água. 

(B) bem macerados e misturados com água e alimento 
antes da instalação. Deve-se periodicamente, 
limpar os dispositivos usados para alimentações 
contínuas com 5mL-10mL de água. 

(C) bem macerados e misturados com água antes da 
instalação. Deve-se periodicamente, limpar os 
dispositivos usados para alimentações contínuas 
com 5mL-15mL de água. 

(D) bem macerados e misturados com água e alimento 
antes da instalação. Deve-se periodicamente, 
limpar os dispositivos usados para alimentações 
contínuas com 10mL-20mL de água. 

(E) bem macerados e misturados com água antes da 
instalação. Deve-se periodicamente, limpar os 
dispositivos usados para alimentações contínuas 
com 15mL-20mL de água. 
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22. Considere os sinais abaixo, apresentados pelas crianças, 
em relação ao procedimento de aspiração das vias 
aéreas. 

 
I - Dificuldade de respirar. 
II - Inquietação. 
III - Dificuldade de se alimentar ou de sugar. 
IV - Palidez. 
V - Narinas exageradamente abertas. 
VI - Som de bolhas de ar ouvido através do muco. 

 
Quais configuram indicações para a sucção? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III.  
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas III, V e VI. 
(E) I, II, III, IV, V e VI. 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, 
os sintomas que se manifestam em crianças vítimas de 
envenenamento, quando da avaliação da alteração do 
sensório. 

 
(A) Ansiedade, agitação, ataxia, alucinações, perda da 

consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, 
estupor, coma. 

(B) Ansiedade, agitação, alucinações, perda da consciên-
cia, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor, 
coma. 

(C) Agitação, alucinações, ataxia, sudorese, perda da 
consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, 
estupor, coma. 

(D) Alucinações, palidez, bradipneia, perda da consciên-
cia, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor. 

(E) Ansiedade, alucinações, ataxia, salivação, pele fria 
e pegajosa, perda da consciência, tonteiras, confusão 
mental, letargia, estupor, coma. 

 

24. Considere os itens abaixo com relação às causas mais 
frequentes do choque distributivo em crianças. 

 
I - Anafilaxia 
II - Sepse 
III - Perda do controle neural 
IV - Depressão miocárdica e dilatação 

 
Quais estão corretos? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 

25. No momento da avaliação de criança com Diabete Melito, 
devem ser observados sinais cardinais do diabetes. 
Quais são eles? 

 
(A) Poligastralgia, Polipepsia e Polidipsia. 
(B) Polialgia, Poliúria e Policetonúria. 
(C) Poliglicose, Polipepsia e Polidipsia. 
(D) Polifagia, Poliúria e Polidipsia. 
(E) Polipepsia, Poliúria e Polidisfagia. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


