
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

COMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDOS DE REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMA DE REFUGIADOS 

 

NÚCLEO DE CONCURSOS/PROGRAD 

Editais n° 57 e 59/2019 – NC - Prova objetiva - 04/08/2019 
 

  

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
ORDEM 

 

912 – Enfermagem - Bacharelado  

 

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. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

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

7. 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. 

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

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

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

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - O feto passa por movimentos e mudanças de posição durante o trabalho de parto para que possa ocorrer o nascimento. 
Essas mudanças de posição são chamadas de tempos do trabalho de parto ou mecanismos do trabalho de parto. São 
sete as mudanças de posição do feto durante esse processo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
do primeiro ao sétimo movimento. 

 

a) Encaixamento – Flexão – Rotação Interna – Descida – Extensão – Rotação externa – Expulsão. 
b) Descida – Extensão – Encaixamento – Rotação Interna – Flexão – Rotação externa – Expulsão. 
c) Rotação Interna – Extensão – Encaixamento – Descida – Flexão – Rotação externa – Expulsão. 
►d) Encaixamento – Descida – Flexão – Rotação Interna – Extensão – Rotação externa – Expulsão. 
e) Flexão – Descida – Encaixamento – Rotação Interna – Extensão – Rotação externa – Expulsão. 

 
 
02 - De acordo com a Resolução COFEN nº 358/2009, o Processo de Enfermagem está organizado em: 
 

a) Anamnese; exame físico; planejamento do cuidado; e evolução de enfermagem. 
b) Coleta de dados; levantamento de diagnósticos; planejamento de cuidados; e avaliação de enfermagem. 
c) Histórico de enfermagem; exame físico; e evolução de enfermagem. 
►d) Coleta de dados de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação; e avaliação 

de enfermagem. 
e) Avaliação de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; intervenções de enfermagem; e evolução de enfermagem. 

 
 
03 - Em relação à via parenteral para administração de medicamentos, é correto afirmar: 
 

a) É uma via utilizada para a aplicação de injeção intravenosa. 
b) Está relacionada à administração de medicamentos subcutâneos e intradérmicos. 
►c) Refere-se à administração de medicamentos por injeções. 
d) É uma via utilizada somente pelo profissional enfermeiro. 
e) Está relacionada a medicamentos tópicos. 
 

 
04 - O paciente V.O.P., internado na Unidade Clínica Médica Masculina do hospital, apresenta-se consciente, lúcido e 

orientado. Foi prescrita para o paciente a terapia antimicrobiana com a medicação cloridrato de vancomicina, dose de 
350 mg, via intravenosa, de 12/12 horas. A Unidade tem disponível frasco ampola de 0,5 g de pó liofilizado.  
Para se obter a concentração de 5 mg/mL, recomenda-se a reconstituição com o uso de 10 mL de água destilada, e a 
diluição com soro fisiológico 0,9%. O volume do medicamento que deve ser aspirado após a reconstituição e o volume 
no qual ele deve ser diluído são, respectivamente: 

 

a) 0,3 mL - 50 mL. 
b) 5 mL - 70 mL. 
d) 7 mL - 30 mL. 
►d) 7 mL - 70 mL. 
e) 9 mL - 50 mL. 

 
05 - O equilíbrio hídrico é mantido por meio da função renal adequada. É uma via utilizada. A produção excessiva de urina 

é denominada: 
 

a) noctúria. 
►b) poliúria. 
c) anúria. 
d) olíguria. 
e) diurese. 
 

 
06 - A transmissão de uma doença pelo modo aerossol ocorre por meio de: 
 

a) contato com água contaminada, sangue, alimentos manuseados ou armazenados de forma inadequada. 
b) picada de mosquito, piolho, pulga ou carrapato. 
c) contato físico de pessoa para pessoa (fecal, oral) ou entre a fonte e o hospedeiro suscetível  
d) gotículas eliminadas durante a tosse. 
►e) grandes partículas que viajam até 1 metro durante a tosse, espirros ou fala, e entram em contato com o hospedeiro 

suscetível. 
 

 
07 - De acordo com o manual da Organização Mundial da Saúde (2018), a respeito da atenção ao parto e ao nascimento, 

são práticas assistenciais recomendadas, EXCETO: 
 

a) Presença de acompanhante durante todo trabalho de parto, parto e nascimento.  
►b) Aplicação de pressão manual em fundo uterino para facilitar o nascimento, durante o segundo estágio de trabalho de parto. 
c) Toque vaginal em intervalos de quatro horas durante o primeiro estágio de trabalho de parto, para parturientes de baixo 

risco. 
d) Contato pele a pele de recém-nascidos sem complicações com suas mães durante a primeira hora após o parto, para 

prevenir hipotermia e promover a amamentação. 
e) Ingestão de líquidos e alimentos durante o trabalho de parto por parturientes de baixo risco sem complicações. 
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08 - Sobre o cálculo da data provável de parto (DPP), que poderá ser feito como o gestograma ou pela Regra de Näegele, 
partindo da informação da data da última menstruação (DUM), assinale a alternativa correta: 

 

►a) Quando a data da última menstruação é desconhecida, considera-se como base o dia 5 para o início do mês, o dia 15 
para o meio e o dia 25 para o fim do mês. 

b) Quando a data da última menstruação não é conhecida, deve-se esperar até que a altura uterina observada na gestante 
por meio do exame físico se encontre na cicatriz umbilical e solicitar uma ultrassonografia obstétrica para calcular a DPP. 

c) Uma gestante que informa a DUM em 25/03/2019 terá a DPP calculada para 25/12/2019. 
d) Calcula-se a DPP levando-se em consideração a duração média da gestação normal, ou seja, 282 dias ou 41 semanas, a 

partir da DUM, mediante a utilização do calendário. 
e) Para uma multigesta que menstruou pela última vez no início do mês de abril do corrente ano, sem recordar a data exata, 

deve-se anotar a data de 01/04/2019 na carteirinha de gestante. 
 

09 - Os nervos cranianos são nervos periféricos que se originam no cérebro. Cada nervo tem funções motoras, sensitivas 
e parassimpáticas. Em relação à avaliação da função motora dos nervos cranianos do paciente, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A função motora do nervo troclear (par IV) é a constrição pupilar e a mudança na forma do cristalino dos olhos. 
2. A função motora do nervo abducente (VI) é o movimento lateral dos olhos. 
3. A função motora do nervo hipoglosso (XII) é o movimento da língua para a fala dos sons articulados e deglutição. 
4. A função motora do trigêmeo (V) é o girar a cabeça e levantar os ombros. 

 

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. 

 
10 - A Triagem Neonatal Universal (TNU) tem como objetivo identificar distúrbios e/ou doenças em recém-nascidos e 

lactentes, em tempo oportuno, para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo, 
conforme estabelecido nas linhas de cuidado, com vistas a reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida. 
Além da avaliação do frênulo língua, as modalidades da triagem neonatal são: 

 

►a) biológica, auditiva, ocular, e de cardiopatias congênitas críticas. 
b) biológica, ocular, óssea, e muscular. 
c) ocular, intestinal, gástrica, muscular, auditiva, e óssea. 
d) biológica, ocular, óssea, e muscular. 
e) gástrica e de cardiopatias congênitas críticas. 
 

11 - O desenvolvimento da criança não depende apenas da maturação neurocerebral, mas também de fatores biológicos, 
relacionais, afetivos, simbólicos, contextuais e ambientais (BRASIL, 2016). A identificação e a intervenção precoce em 
situações relacionadas ao atraso no desenvolvimento são fundamentais. Nesse sentido, é correto afirmar: 

 

a) O reflexo de Moro pode ser observado entre o 8º e o 9º mês de vida. 
b) O ato de levar os alimentos à boca com sua própria mão pode ser observado entre o 3º e o 4º mês de vida. 
c) A emissão de sons/balbucio pode ser observada entre o nascimento e o 1º mês de vida. 
d) O ato de correr e subir degraus baixos pode ser observado entre o 6º e 7º mês de vida.  
►e) O sorriso social pode ser observado entre o 2º e o 5º mês de vida. 
 

12 - Assinale a alternativa correta sobre a classificação do recém-nascido, em relação à idade gestacional. 
 

►a) De baixo peso é o recém-nascido que apresenta peso inferior a 2500g. 
b) Prematuro é aquele que nasce entre a 38ª e a 42ª semana gestacional, contadas a partir da última menstruação ou do 

ultrassom gestacional. 
c) Nascido pós termo é o recém-nascido que apresenta peso inferior a 1500g ao nascer. 
d) Nascido pós termo é o recém-nascido que apresenta peso entre 2000g e 4500g ao nascer. 
e) Nascido a termo é o recém-nascido que apresenta peso inferior a 500g. 
 

 
13 - A respeito do processo de trabalho gerencial em enfermagem, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Tem como uma das finalidades prover condições para a realização do processo de cuidar.  
2. Seu principal objeto é a organização da assistência 
3. Os modelos gerenciais em enfermagem e os métodos administrativos são considerados instrumentos para o 

trabalho. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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14 - Considerando o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a lei que dispõe sobre o exercício da enfermagem, assinale a 
alternativa que apresenta atividades privativas ao enfermeiro. 

 

a) Fazer curativos. 
b) Ministrar medicamentos por via oral e parenteral. 
►c) Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
d) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
e) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. 

 
15 - A seção de revisão de literatura constitui-se na fundamentação teórica do projeto de pesquisa ou do trabalho 

acadêmico, contribuindo para: 
 

a) a definição do objetivo geral e dos objetivos específicos do projeto de pesquisa ou trabalho acadêmico. 
►b) o mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o tema e/ou problema da pesquisa.  
c) a definição das variáveis dependentes e independentes utilizadas no problema de pesquisa.  
d) a obtenção de subsídios para a formulação da(s) hipótese(s) da pesquisa e correlação entre as variáveis. 
e) a definição das técnicas de pesquisa que deverão ser utilizadas, em função das variáveis. 

 
16 - Levando em consideração os dados apresentados na figura abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

 
Fig 1. Fluxo das principais atividades do gerenciamento da cadeia logística. Fonte: Castilho; Gonçalves, 2012. 

 

a) O gerenciamento dos recursos materiais nos serviços de saúde está vinculado à área administrativa da estrutura 
organizacional, prescindindo da participação das áreas fins, como enfermagem, farmácia ou laboratório. 

b) A previsão de materiais está diretamente associada ao seu controle, constituindo pontos centrais de todo o sistema. 
c) O enfermeiro deve atualizar-se em relação aos novos produtos lançados no mercado e novas técnicas terapêuticas para 

o benefício dos pacientes, sem considerar impacto nos custos, afinal, o cuidado de qualidade e a vida do ser humano não 
têm preço. 

►d) A atuação do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais é importante pela sua inserção em instâncias de tomada 
de decisão, e não apenas mais uma atividade burocrática. 

e) Em processos licitatórios, os processos de controle de qualidade são dispensáveis, pois a qualidade dos materiais já é um 
requisito dos editais, poupando tempo da equipe de compras do serviço de saúde. 

 
 
17 - A Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, define as terminologias adotadas em legislação nacional (conforme o 

disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005)), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde 
pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e 
atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Com base nessa portaria, assinale a alternativa correta: 
 

►a) Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa 
representar um dano significativo para os seres humanos. 

b) Doença significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocada por circunstâncias nocivas, 
como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 

c) Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN significa manifestação de doença ou uma ocorrência que 
apresente potencial para causar doença. 

d) Evento é caracterizado como a propagação ou disseminação de doenças para mais de uma Unidade Federada - Estados 
e Distrito Federal - com priorização das doenças de notificação imediata e outros eventos de saúde pública, 
independentemente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que possa necessitar de resposta nacional 
imediata. 

e) Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII: é evento corriqueiro que constitui risco para a saúde 
pública de outros países por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta 
internacional coordenada. 
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18 - A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), organizada pelo Conselho Nacional de Saúde e realizada pelo Ministério 
da Saúde, possui como tema principal “Democracia e Saúde”. A Lei nº 8.142/90 preconiza que a representação dos 
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências: 
 

a) será tripartite, sendo um terço de trabalhadores, um terço de usuários e um terço de gestores.  
b) deverá ocorrer a partir do número de entidades sindicais e trabalhadores que participam dos conselhos de saúde e das 

conferências. 
c) é garantida de forma democrática através do número de conselhos existentes, independentemente de qualquer tipo de 

segmento que faça parte do mesmo.  
d) deverá ser de 90% do total de participantes das conferências de saúde, garantindo assim a participação e o controle social.  
►e) será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, sendo uma metade composta de usuários e a outra metade 

de trabalhadores e gestores.   
 
19 - A obesidade é fator de risco para doenças crônicas, diabetes e câncer, e importante problema de saúde pública em 

países desenvolvidos. A deposição de tecido adiposo central é clinicamente estimada por meio da medida da 
circunferência da cintura, tomada no ponto médio entre a crista ilíaca e o bordo inferior da costela. Os pontos de corte 
para obesidade central são: 

 

a) >75 cm em mulheres e >85 cm em homens. 
b) >82 cm em mulheres e >90 cm em homens. 
►c) >88 cm em mulheres e >102 cm em homens. 
d) >88 cm e ˂98 cm para homens e mulheres.  
e) >95 cm em mulheres e >105 cm em homens. 

 
20 - Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), dispostos na Lei nº 8.080, sancionada em 19 de 

setembro de 1990, assinale a alternativa correta. 
 

a) O princípio da Universalidade preconiza a garantia de acesso a determinados serviços de saúde e, no nível primário, de 
atenção à saúde. 

►b) O princípio da Equidade preconiza que a disponibilidade de serviços de saúde considere as diferenças entre os grupos 
populacionais e os indivíduos, de modo a priorizar aqueles que apresentam maior necessidade em função de situação de 
risco e das condições de vida. 

c) O princípio da Integralidade preconiza atenção à saúde voltada à perspectiva da recuperação e cura de agravos. 
d) A gestão do SUS é pautada pela diretriz da centralização político-administrativa, em que o poder decisório e a 

responsabilidade de gestão cabem ao gestor federal. 
e) A diretriz da hierarquização preconiza a organização dos serviços de saúde a partir da análise de critérios de vigilância 

epidemiológica e sanitária.  
 

21 - A respeito da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa correta: 
 

a) A vigilância epidemiológica realiza ações de caráter pontual e de elevado custo. 
b) No Brasil, as primeiras iniciativas voltadas à aplicação da vigilância epidemiológica ocorreram durante o surto de gripe 

H1N1, no ano de 2009.  
c) A vigilância epidemiológica é desenvolvida a partir da coleta, análise e interpretação de condições que podem ocasionar 

doenças e agravos, como agentes químicos, físicos e biológicos, tais como os alimentos. 
d) As ações de vigilância epidemiológica aplicam-se exclusivamente a doenças infecciosas.  
►e) A efetividade e agilidade das ações de vigilância epidemiológica são garantidas por diferentes Sistemas Informatizados, 

dos quais destacam-se: o Sistema de Informações de Agravos e Notificações (Sinan), o sistema de informações 
hospitalares (AIH), o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sisnasc) e o Sistema de Informação e Mortalidade (SIM). 

 
22 - Em relação ao conteúdo “Grupos terapêuticos de enfermagem em saúde mental”, assinale a alternativa correta. 
 

a) A comunicação não-verbal é entendida pela expressão e transmissão da mensagem por linguagem escrita, portanto ela 
não pode ocorrer por gestos e expressões corporais. 

b) Os grupos terapêuticos destinam-se à aquisição de insight, de aspectos inconscientes dos indivíduos e da totalidade 
grupal, como os grupos psicoterápicos propriamente ditos e os de autoajuda, e têm como objetivo, entre outros, o resgate 
social e o oferecimento de apoio emocional aos pacientes. 

►c) A comunicação terapêutica tem como objetivo oferecer suporte ao ser humano em certo momento da vida a fim de torná-
lo autônomo, por meio do desenvolvimento da capacidade de descobrir e utilizar seus potenciais para se ajustar e enfrentar 
os desafios para a autorrealização. 

d) A condução dos grupos terapêuticos deve ser realizada exclusivamente por um enfermeiro, psicólogo, médico ou terapeuta 
ocupacional. 

e) Os grupos terapêuticos destinam-se à aquisição de insight, de aspectos inconscientes dos indivíduos, do resgate social e 
do oferecimento de apoio emocional aos pacientes, e priorizam o atendimento individual, centrado na pessoa e no seu 
contexto social.  

 
23 - Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer 

e doenças respiratórias crônicas) possuem quatro fatores de risco em comum. Além do tabagismo e da inatividade 
física, esses fatores são, respectivamente: 

 

►a) alimentação não saudável e álcool. 
b) obesidade e álcool. 
c) estresse e álcool. 
d) estresse e abuso de drogas ilícitas. 
e) obesidade e abuso de drogas ilícitas.  
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24 - Assinale a alternativa que corresponde à quimioterapia antineoplásica neoadjuvante. 
 

a) É aquela cujo objetivo não é a cura, mas a paliação das consequências da doença. Corresponde ao tratamento dos 
sintomas da doença.  

►b) Trata-se do tratamento sistêmico realizado antes do tratamento curativo, visando menos radicalidade no procedimento 
cirúrgico e ao mesmo tempo diminuindo o risco de doença a distância. 

c) É realizada quando o tratamento é o definitivo para a doença. 
d) Trata-se daquela cujo objetivo é aumentar a chance de cura após determinado procedimento cirúrgico. Pode ser associada 

ou não à radioterapia. 
e) É o tipo de tratamento localizado utilizado para tratar tumores malignos. 

 
 
25 - A respeito da hipertensão arterial sistêmica, considere os seguintes itens: 
 

1. Início súbito da Hipertensão Arterial Sistêmica antes dos 30 anos ou após os 50 anos. 
2. Hipertensão Arterial Sistêmica estágio II e/ou resistente à terapia. 
3. Diminuição da creatinina sérica. 
4. Exame de urina tipo 1 apresentando proteinúria ou hematúria acentuada. 

 

É/São característica(s) sugestiva(s) de hipertensão arterial sistêmica: 
 

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

 
 
26 - A respeito das hepatites virais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na hepatite D, o período de incubação é semelhante ao da hepatite B (30 a 180 dias). A forma ictérica e a 
cronificação são variáveis. 

2. Na hepatite B, a forma ictérica aparece em 30% dos casos e a cronificação é de 90% em recém-nascidos. 
3. Na hepatite C, o período de incubação é de 15 a 45 dias e a forma ictérica aparece em 5 a 10% em menores de 6 

anos e em 70 a 80% nos adultos, não existindo relatos de formas crônicas. 
4. Na hepatite A, o período de incubação é de 15 a 150 dias, a forma ictérica aparece em cerca de 20% e a cronificação 

é de 70 a 85% dos casos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
27 - A avaliação inicial da vítima de trauma feita com atenção, seguindo prioridades, realizando tratamentos simultâneos e 

transporte rápido para a unidade hospitalar é primordial para um bom prognóstico e diminuição dos riscos de sequelas 
da vítima. Este período é conhecido como “A Hora Ouro” por compreender a avaliação inicial, os procedimentos 
necessários, a estabilização da vítima e o transporte do paciente, considerados fundamentais para o melhor resultado 
na intervenção (CALIL, A. M.; PARANHOS, W.Y. O enfermeiro e as situações de emergência. São Paulo: Atheneu, 2007 
p. 77). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os quatro procedimentos que devem ser realizados antes do socorrista dar início à avaliação inicial são: avaliação 
da cena; identificação do mecanismo do trauma; autoproteção; e quantificação do número total de vítimas 
envolvidas no evento. 

2. O material levado para o local de atendimento da vítima deve ser o necessário para manuseio das vias aéreas, 
oxigenoterapia, controle de hemorragias, imobilização e transporte. 

3. A avaliação da circulação da vítima é realizada em três etapas: observar a presença de grandes hemorragias; 
palpar o pulso radial, analisando sua qualidade; e avaliar sinais de má perfusão, tais como palidez, pele fria, 
sudorese e cianose. 

4. O exame secundário pode ser realizado na cena, caso a vítima esteja instável, ou na ambulância, a caminho do 
hospital, caso a vítima esteja estável. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras  
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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28 - A respeito das diretrizes da American Heart Association para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento 
Cardiovascular de Emergência, considere as seguintes ações: 
 

1. Controlar a temperatura para otimizar a recuperação neurológica. 
2. Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos vitais pós PCR. 
3. Prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla dos órgãos, evitando ventilação excessiva e hiperóxia. 
4. Realizar um eletroencefalograma (EEG) para o diagnóstico das convulsões, com pronta interpretação, tão logo 

quanto possível, e monitorização frequente ou contínua em pacientes comatosos após o RCE. 
 

São ações fundamentais para o atendimento ao paciente pós PCR (parada cardiorrespiratória): 
 

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

 
29 - Sobre vacinas, os fatores em relação ao vacinado que influenciam a resposta imune são: 
 

a) gestação; amamentação, choque anafilático; hereditariedade.  
►b) idade; gestação; amamentação; pacientes imunodeprimidos; uso de antitérmico profilático.  
c) idade; número de gestações; choque anafilático a qualquer tipo de medicamento. 
d) gestação; choque anafilático; hereditariedade; uso de antitérmico profilático. 
e) amamentação, choque anafilático, hereditariedade  

 
30 - Foi prescrita penicilina cristalina 4.800.000 UI para um paciente assistido na unidade de saúde. A Unidade tem 

disponível o frasco ampola de 10.000.000 UI. Diferentemente da maioria das medicações, no solvente da penicilina 
cristalina deve-se considerar o volume do soluto. Recomenda-se a reconstituição com 6 mL de água destilada. Com 
base nos dados apresentados, devem ser aspirados da solução: 

 

a) 4,0 mL, que correspondem a 4.800.000 UI. 
b) 4,5 mL, que correspondem a 4.800.000 UI. 
►c) 4,8 mL, que correspondem a 4.800.000 UI. 
d) 5,5 mL, que correspondem a 4.800.000 UI. 
e) 5,8 mL, que correspondem a 4.800.000 UI. 

 


