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ORDEM 

 

201 – Atenção Hospitalar - Enfermagem  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
  



2/10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

 
04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Uma Teoria de Enfermagem consiste em alicerce estrutural para a implantação do Processo de Enfermagem. A respeito 

do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Teoria das Necessidades Humanas Básicas é direcionada à atenção secundária à saúde. 
2. Ambiente e pessoa são metaparadigmas das teorias de enfermagem. 
3. Cuidado não corresponde a metaparadigma da Enfermagem. 
4. Saúde é a finalidade do cuidado de enfermagem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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12 - Diagnósticos, resultados e intervenções são elementos da prática que compõem os seguintes sistemas de 
classificações de enfermagem: 

 

►a) CIPE e CCC. 
b) NOC e OMAHA. 
c) NANDA e NIC. 
d) NIC e NOC. 
e) NANDA e CIPE. 

 
13 - De acordo com a Resolução COFEN-293/2004, ao dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem para 

assistência intensiva, devem ser consideradas como horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas: 
 

a) 13,1 horas. 
b) 14,4 horas. 
c) 16,3 horas. 
►d) 17,9 horas. 
e) 19,2 horas. 

 
14 - Manobras de contração de músculos dos braços, pernas, abdome ou pescoço têm por objetivo prevenir o seguinte 

evento de urgência em saúde: 
 

a) Hipertensão. 
b) Ataque cardíaco. 
►c) Síncope. 
d) Hipertermia. 
e) Crise conversiva. 

 
15 - Recomendações específicas são aplicadas aos procedimentos para suporte de vida básico e avançado em adultos. A 

respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O tórax deve ser comprimindo, pelo menos, 5 centímetros na reanimação cardiopulmonar. 
2. Sem via aérea avançada, a relação ventilação-compressão deve ser de 15:2. 
3. A desfibrilação sequencial dupla é reconhecida como benéfica. 
4. Com via aérea avançada, deve-se aplicar 10 ventilações por minuto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
16 - A hipertensão arterial é conceituada como doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos, e cujos 

benefícios do tratamento superam os riscos, conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020). A 
respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A hipertensão arterial é caracterizada por pressão arterial sistólica persistente ≥140 mmHg. 
2. Pressão arterial diastólica persistente ≥90 mmHg pode indicar hipertensão arterial. 
3. Entre sexagenários, a hipertensão arterial acomete mais mulheres em comparação a homens. 
4. Dados nacionais (Ministério da Saúde, 2016) mostram não haver diferença na prevalência de hipertensão arterial 

entre brancos e negros.  
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - A restrição de sódio tem importante efeito redutor da pressão arterial de acordo com estudos. Assinale a alternativa 

que corresponde ao limite diário recomendado de consumo de sal (em gramas) na população em geral. 
 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
►e) 5. 

 
18 - Em relação à importância da correta técnica de verificação da pressão arterial (PA) em adultos e avaliação dos 

resultados obtidos, é correto afirmar: 
 

a) Considera-se pressão arterial ótima quando PA sistólica é de 120 a 129 mmHg e/ou PA diastólica de 80-89 mmHg. 
b) Diferença entre a PA sistêmica maior de 10 mmHg entre os braços é sugestiva de doença ateromatosa. 
c) Indica-se a medida da PA, anualmente, para pacientes com pressão arterial superior a 140/90 mmHg.  
►d) Medições da PA em repouso e em pé devem ser realizadas em pacientes idosos. 
e) Pressão arterial sistólica persistente >130 mmHg pode indicar hipertensão arterial. 

  



6/10 
 

19 - A patogênese da pneumonia relacionada à assistência à saúde envolve a interação entre patógeno, hospedeiro e 
variáveis epidemiológicas que facilitam essa dinâmica (ANVISA, 2017). Corresponde(m) à principal origem desse 
evento adverso: 

 

a) procedimentos invasivos. 
b) déficit imunitário. 
►c) microaspirações. 
d) foco infeccioso a distância. 
e) hematogênica. 

 
20 - Medidas preventivas de complicações cirúrgicas devem estar baseadas em evidências científicas. Considerando essa 

informação, correspondem à medida preventiva de rotina, EXCETO: 
 

a) administrar, quando indicado, antibiótico profilático até 60 minutos antes da incisão cirúrgica. 
b) realizar banho pré-operatório com clorexidina em situações especiais. 
c) descontaminar portadores de Staphylococcus aureus resistente à meticilina. 
►d) podar, rotineiramente, pelos no pré-operatório. 
e) manter a temperatura corpórea mínima de 35,5 ºC no perioperatório. 

 
21 - Diagnósticos de enfermagem pouco acurados são um desafio no contexto do processo de enfermagem. Em relação 

aos fatores associados a esse desafio, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O paciente não apresenta todas as manifestações indicadas na classificação diagnóstica. 
b) A nomenclatura empregada é limitante ao enfermeiro. 
c) As manifestações listadas e de escolha restringem-se às clínicas. 
d) Características definidoras não são compartilhadas por diversos diagnósticos. 
e) A linguagem comum dificulta a comunicação. 

 
22 - De acordo com o Regulamento Técnico da Atuação da Enfermagem em Quimioterapia Antineoplásica, do Conselho 

Federal de Enfermagem (2018), é competência privativa do enfermeiro: 
 

a) participar de programas de orientação e educação de pacientes e familiares. 
►b) elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem. 
c) registrar informações pertinentes à assistência de enfermagem. 
d) cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações. 
e) notificar extravasamento de quimioterápico ao serviço de qualidade. 

 
23 - A irradiação dos hemocomponentes é realizada para a prevenção de complicação imunológica usualmente fatal. 

Correspondem à indicação de irradiação, EXCETO: 
 

a) transfusão intrauterina. 
b) exsanguíneotransfusão. 
►c) candidatos a transplante de medula óssea. 
d) receptor com grau de parentesco com o doador. 
e) pós-transplante de medula óssea. 

 
24 - Trabalhadores de saúde frequentemente são expostos ao risco biológico. A única exposição ocupacional, a potencial 

patógeno, para a qual não há profilaxia frente ao risco de adquirir a doença, é:  
  

►a) hepatite C.  
b) H1N1.  
c) meningite meningocócica.  
d) coqueluche.  
e) varicela-zóster.  

 
25 - O que determina o modo de transmissão de microrganismos veiculados por perdigotos é/são:  
 

a) condições do hospedeiro. 
►b) tamanho da partícula. 
c) infectividade. 
d) condições do portador. 
e) fatores ambientais. 

 
26 - Crianças que foram amamentadas por pessoa-fonte com risco de transmissão de HIV deverão ter iniciada a profilaxia, 

pós-exposição de risco, dentro do período máximo de: 
 

a) 24 horas. 
b) 48 horas. 
►c) 72 horas. 
d) 7 dias. 
e) 14 dias. 
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27 - A respeito das medidas de prevenção e controle da epidemia de sífilis no Brasil, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde à evidência científica em saúde. 

 

a) A investigação deve ser iniciada com o teste treponêmico (teste rápido). 
b) Em gestantes, um teste reagente indica início de tratamento. 
c) O tratamento imediato da sífilis primária é feito com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades IM em dose única. 
►d) Lesões sifilíticas são comuns a partir do segundo ano de infecção. 
e) A infecciosidade da sífilis por transmissão sexual ocorre, principalmente, nos estágios iniciais da doença. 

 
28 - Considerando os preceitos éticos e legais da profissão de enfermagem em relação aos registros, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. É dever apor nome completo, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura 
ou rubrica, quando no exercício profissional. 

2. O uso de carimbo com nome, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem é facultado. 
3. Registros eletrônicos, sem sistema de assinatura digital dos profissionais, devem ser impressos, assinados e 

guardados. 
4. Prestar informações, verbais ou escritas, não fidedignas é ato passível de advertência verbal e multa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
29 - Ao avaliar um paciente idoso, o enfermeiro identifica os seguintes indicadores diagnósticos: visão prejudicada, uso 

de polifarmácia, história de hipotensão ortostática, dificuldades na marcha e aumento da ansiedade com a mudança 
de ambiente. Com essas informações, o diagnóstico de enfermagem prioritário é:  

 

►a) risco de queda. 
b) síndrome do stress pós-mudança. 
c) deambulação prejudicada. 
d) síndrome do idoso frágil. 
e) proteção ineficaz. 

 
30 - O posicionamento do lactente na posição de bruços ou de lado para dormir é um fator de risco associado a:  
 

a) mobilidade prejudicada. 
b) dispneia. 
c) cólicas. 
►d) morte súbita. 
e) má digestão.  

 
31 - A aplicação de compressão sequencial, ou uso de meias elásticas compressivas, em paciente após acidente vascular 

encefálico hemorrágico visa a prevenção de: 
 

a) hipóxia. 
►b) tromboembolismo venoso. 
c) isquemia secundária. 
d) angiopatia. 
e) vasoespasmo. 

 
32 - Câncer de ovário tem maior incidência após os 40 anos de idade. A respeito do assunto, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Não existe mecanismo de triagem fortemente estabelecido. 
2. O estadiamento do tumor é realizado utilizando o sistema de classificação de tumor, linfonodos e metástases para 

orientar o tratamento. 
3. As ultrassonografias transvaginal e pélvica mostram-se úteis para avaliação e diagnóstico em mulheres de alto 

risco. 
4. O tratamento provável envolve histerectomia abdominal total, com remoção das tubas uterinas e ovários. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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33 - O câncer de próstata é o mais comum em homens, e os fatores de risco incluem idade crescente a partir dos 50 anos 
e história familiar de câncer. A prostatectomia radical é comumente seguida de:  

 

a) dor à micção e à ejaculação. 
b) perda da libido. 
►c) impotência sexual. 
d) desconforto perineal e retal. 
e) proctite retal. 

 
34 - Ao examinar um jovem de 18 anos, com queixas de perda de peso e aumento indolor em testículo esquerdo, sem 

história familiar de câncer, o enfermeiro deve considerar prioritariamente:  
 

a) orientação de autoexame testicular mensalmente. 
b) pesquisa de dor na região lombar, dor abdominal e fraqueza. 
c) discussão do caso com a família. 
d) investigação de questões relacionadas com a sexualidade. 
►e) suspeita de câncer de testículo. 

 
35 - Sra. V.A.S., 79 anos de idade, IMC 16,7, deambula com auxílio, refere dor abdominal em quadrante superior esquerdo 

há três dias (classificada como 9 em escala 1-10) e último movimento intestinal há sete dias. Para definição dos 
diagnósticos de enfermagem, segundo nomenclatura NANDA, considere os seguintes diagnósticos: 

 

1. Constipação intestinal. 
2. Dor aguda. 
3. Nutrição desiquilibrada. 
4. Volume de líquidos deficientes. 

 

É/São diagnóstico(s) segundo a nomenclatura NANDA: 
 

a) 4, apenas. 
b) 1 e 3, apenas. 
c) 2 e 4, apenas. 
►d) 1, 2 e 3, apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
36 - Sra L.M.R., 63 anos de idade, foi hospitalizada para realização de mastectomia em razão de um carcinoma invasivo. 

Optou por não reconstruir a mama na primeira mastectomia e indica ter tomado a mesma decisão para o procedimento 
de agora, por achar desnecessário. A paciente refere estar ansiosa, informa ter preocupações quanto ao resultado da 
cirurgia, dando importância ao fato de o cirurgião poder não ser capaz de “dar conta de todo o câncer”. Com base 
nessas informações, o diagnóstico de enfermagem prioritário é: 

 

a) ansiedade. 
b) conhecimento deficiente. 
►c) medo. 
d) distúrbio na imagem corporal. 
e) risco de infecção. 

 
37 - Atraso na eliminação de mecônio, escleróticas amareladas e perfil sanguíneo normal em lactente prematuro e/ou de 

baixo peso ao nascer estão relacionados a: 
  

a) risco de glicemia instável. 
►b) hiper-rubilinemia neonatal. 
c) dinâmica ineficaz de alimentação. 
d) motilidade gastrintestinal disfuncional. 
e) padrão ineficaz de alimentação. 

 
38 - O diagnóstico de COVID-19 é importante para a solidez dos dados epidemiológicos. A respeito do assunto, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) A amostra clínica preferencial para investigação laboratorial é secreção de orofaringe. 
►b) A amostra clínica deve ser mantida entre 4 e 8 °C e processada dentro de 24 a 72 horas da coleta. 
c) Resultados negativos de testes imunológicos excluem a infecção por SARS-CoV2. 
d) Amostra para teste RT-PCR coletada entre o terceiro e quinto dia do início dos sintomas pode ser a causa de falso-negativo 

em indivíduo infectado. 
e) Amostra clínica poderá ser coletada até o 14.° dia do início dos sintomas para a realização do teste molecular por RT-PCR 

em tempo real. 
 
39 - Em relação ao atendimento à saúde de gestantes/puérperas diagnosticadas com COVID-19, é correto afirmar: 
 

a) Há recomendação de antecipação da alta hospitalar em puérperas. 
b) O monitoramento fetal e de contrações uterinas deve seguir o protocolo específico para COVID-19. 
c) Diante da possibilidade de interrupção prematura da gestação, é indicado uso padrão de corticoide. 
►d) É recomendada a manutenção do aleitamento materno. 
e) O uso de antibiótico profilático é indicado como rotina. 
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40 - Mediante o risco ocupacional por COVID-19, diversas medidas inovadoras são consideradas positivas para a proteção 
do trabalhador de saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Observar o profissional a se desparamentar ajuda a garantir que as etapas adequadas sejam seguidas na ordem 
correta. 

2. Quando em número limitado, é necessário reservar o uso de uso máscara N95/PFF2 para procedimentos 
geradores de aerossóis. 

3. Uma fita colocada para marcar uma área de um metro do leito indica local seguro para desparamentação do 
enfermeiro/profissional de saúde antes que ele saia da enfermaria. 

4. O profissional de saúde não deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara PFF2/N95 ou equivalente. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
41 - Assinale a medida NÃO aplicável para proteção contra a COVID-19. 
 

a) O tempo recomendado para a higienização das mãos é de 40 a 60 segundos. 
b) Na paramentação, o primeiro EPI a ser colocado é o avental. 
c) As luvas devem ser colocadas dentro do quarto do paciente ou área em que o paciente está isolado. 
►d) O teste de ajuste da máscara cirúrgica é feito por meio da inspiração e expiração. 
e) Ao ser retirada, a máscara PFF2/N95 deve ser acondicionada de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo 

uso na instituição de saúde. 
 
42 - A trombólise endovenosa é tratamento para acidente vascular cerebral (AVC) agudo. Em relação às indicações desse 

tratamento e cuidados associados, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A trombólise endovenosa é aplicável dentro de 4,5 horas do início dos sintomas. 
b) Passar sonda nasoentérica compõe o protocolo do procedimento. 
c) Déficits neurológicos leves não contraindicam o tratamento. 
d) A trombólise endovenosa é indicada para casos confirmados de AVC isquêmico e hemorrágico. 
e) Precoce sondagem vesical de demora está indicada para controle de débito urinário. 

 
43 - Há risco de infecção associado ao uso de equipos e cateteres periféricos intravenosos. Considerando as medidas 

preventivas ao risco e relativas à troca desses dispositivos, é correto afirmar:  
 

a) Equipos para infusão de emulsões lipídicas são trocados a cada infusão. 
►b) Dânulas e tubos extensores para infusão são trocados conjuntamente com o sistema de infusão. 
c) Cateteres periféricos de teflon são trocados a cada 96 horas. 
d) Os prazos para troca de cateteres periféricos são iguais para pacientes adultos e pediátricos. 
e) Agulhas de aço quando usadas para infusão intermitente são trocadas a cada 24 horas. 

 
44 - Na prescrição de 50 mL de glicose 25% a ser infundido em 30 minutos, o volume, em microgotas por minuto, a ser 

administrado é: 
 

►a) 100. 
b) 150. 
c) 200. 
d) 250. 
e) 300. 

 
45 - Correspondem ao pacote de medidas para a prevenção de infecção de corrente sanguínea associada à via intravenosa, 

EXCETO: 
 

a) precauções máximas de barreira na inserção do cateter venoso central.  
b) antissepsia da pele com clorexidina. 
►c) escolha preferencial da veia femoral para inserção do cateter em adultos. 
d) uso de campos estéreis para cobrir todo o corpo do paciente na inserção do cateter. 
e) avaliação diária da necessidade de manutenção do acesso central.  

 
46 - O uso dos “cinco certos” da medicação foi criado na década de 1960. Esse conceito foi ampliado para “nove certos”. 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos “certos” a serem verificados no conceito de “nove certos”, 
previamente ao processo de medicação.  

 

►a) Prescrição certa.  
b) Orientação ao paciente.  
c) Compatibilidade medicamentosa. 
d) Anotação correta.  
e) Direito a recusar o medicamento.  
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47 - Um número expressivo e crescente de evidências demonstra associação entre os índices de espiritualidade e de 
religiosidade, mortalidade e qualidade de vida. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A resiliência é um comportamento que melhora a adesão ao tratamento, assim como a qualidade de vida. 
2. Sentimentos negativos, tais como mágoa e ressentimento, falta de perdão e ingratidão, podem contribuir com o 

adoecimento ou agravamento da doença. 
3. Deve-se inquirir o paciente sobre a importância da espiritualidade, da religiosidade e da religião, e sua relação 

com o enfrentamento e adesão ao tratamento. 
4. Profissionais de saúde devem ter em mente que espiritualidade e religiosidade influenciam, favoravelmente, a 

capacidade de enfrentamento da doença. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
48 - O fator de natureza multifatorial associado, frequentemente, a enfermidades como hipertensão arterial, acidente 

vascular cerebral, insuficiência cardíaca, osteoartrite e certos tipos de câncer, corresponde a:  
 

a) sedentarismo.  
►b) obesidade.  
c) hipertrigliceridemia. 
d) diabetes tipo 2.  
e) tabagismo.  

 
49 - O aquecimento de hemocomponentes, quando necessário, é realizado com equipamentos especiais e em temperatura 

controlada. É uma CONTRAINDICAÇÃO do aquecimento: 
 

►a) componentes plaquetários administrados em imunodeprimidos. 
b) hemácias administradas em criança em velocidade superior a 15mL/kg/hora. 
c) transfusões maciças, independentemente do receptor. 
d) plasma administrado em portadores de fenômeno de Raynaud. 
e) exsanguíneotransfusão.  

 
50 - Lactente com história de choro frequente, ganho de peso inferior a 500 gramas em um mês, recusa em sugar a mama 

e tempo de amamentação prolongado, apresenta características definidoras de:  
 

a) amamentação ineficaz.  
b) dinâmica ineficaz de alimentação do lactente. 
►c) produção insuficiente de leite materno. 
d) padrão ineficaz de alimentação do lactente. 
e) nutrição desiquilibrada. 


