
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém vinte e cinco questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imper-

feição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ...............................                          
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 

01– A Resolução COFEN no 358/2009 dispõe sobre a Siste-

matização da Assistência de Enfermagem e Implemen-
tação do Processo de Enfermagem. Com base nessa Re-
solução, assinale o que for correto. 

 
01) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 

modo deliberado e sistemático, em todos os ambi-
entes, públicos ou privados, em que ocorre o cui-
dado profissional de Enfermagem. 

 

02) A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, tornando possível a opera-
cionalização do Processo de Enfermagem. 

 

04) O Processo de Enfermagem é um instrumento me-

todológico que orienta o cuidado profissional de en-
fermagem e a documentação da prática profissio-
nal. 

 

08) O Processo de Enfermagem deve estar baseado 
num suporte teórico que não oriente a coleta de 
dados, o estabelecimento de diagnósticos de en-
fermagem e o planejamento das ações ou inter-
venções de enfermagem; e que forneça a base pa-
ra a avaliação dos resultados de enfermagem al-
cançados. 

 
                
 
 

 

02– De acordo com Guidelines 2015 American Heart Associ-

ation, Suporte Básico de Vida para Adultos e Qualidade 
da RCP: SBV Aplicado por Profissionais de Saúde, assi-
nale o que for correto. 

 
01) Os socorristas devem apoiar-se sobre o tórax entre 

as compressões para permitir o retorno total da 
parede do tórax em adultos com PCR. 

 

02) Durante a RCP manual, os socorristas devem apli-
car compressões torácicas até uma profundidade 
de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm) para um adul-
to médio, evitando excesso na profundidade das 
compressões torácicas superiores a 2,4 polegadas 
(6 cm). 

 

04) Em pacientes com RCP em curso e uma via aérea 
avançada instalada, recomenda-se uma frequência 
de ventilação simplificada de 1 respiração a cada 6 
segundos (10 respirações por minuto). 

 

08) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os so-
corristas apliquem compressões torácicas a uma 
frequência de 100 a 120/min. 
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03– Sobre medicamentos no atendimento de pacientes com 

parada cardiorrespiratória, de acordo com o Guidelines 
American Heart Association, assinale o que for correto. 

 
01) Pode-se administrar epinefrina, tão logo possível, 

após o início da parada cardiorrespiratória devido a 
um ritmo inicial não chocável. 

 

02) A dose recomendada de epinefrina endoveno-
so/intraóssea é de 1 mg a cada 3 a 5 minutos. 

 

04) A dose recomendada de Amiodarona na primeira 
dose deve ser administrado 150 mg e na segunda 
dose 300 mg. 

 

08) A vasopressina em combinação com a epinefrina 
não oferece nenhuma vantagem como substituto 
da dose padrão de epinefrina em parada cardior-
respiratória. 

 
                
 
 

 

04– Sobre Emergências Neurológicas, assinale o que for 

correto. 
 

01) Na avaliação pré-hospitalar para Acidente Vascular 
Cerebral, pode-se utilizar a escala de Cincinnati. 
Paciente com aparecimento súbito dessa escala de 
um destes três achados, tem 72% de probabilidade 
de um Acidente Vascular Cerebral isquêmico, se os 
três achados estiverem presentes, a probabilidade 
é maior que 85%. 

 

02) Um dos procedimentos iniciais da avaliação de um 
paciente com suspeita de Acidente Vascular Cere-
bral consiste em verificar a glicemia capilar, uma 
vez que a hipoglicemia é um importante diagnósti-
co diferencial, sendo uma causa potencialmente ir-
reversível. 

 

04) A escala de coma de Glasgow tornou-se um adjun-
to no atendimento ao paciente de trauma, princi-

palmente a vítimas de traumatismo crânio encefáli-
co. O escore total varia de 3 até 15 e é obtido por 
meio da observação de atividades espontâneas e 
da aplicação de estímulos verbais e/ou dolorosos. 

 

08) As crises epilépticas, sejam agudas ou relacionadas 
à epilepsia, não é uma emergência neuropediátrica 
importante, não somente pela frequência, mas 
também pela associação a situações de alta mor-
bimortalidade e, não menos importante, de impac-
to psicossocial e familiar. 
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05– Com relação à classificação dos pacientes nas Unidades 

de Urgência e Emergência, assinale o que for correto. 
 

01) No sistema de classificação de riscos, os pacientes 
idosos têm preferência de atendimento de acordo 
com o Estatuto do Idoso e por esse motivo poderá 

ser o primeiro a ser atendido. 
 

02) De acordo com as cores de classificação, o Verde 
identifica os casos urgentes. 

 

04) Um sistema de classificação de risco deve ter como 
objetivo maior, priorizar o doente conforme a gra-
vidade clínica com que se apresenta no serviço de 
saúde. 

 

08) A adoção de um sistema de classificação de risco, 
beneficia os usuários do sistema de saúde, redu-
zindo mortes evitáveis no serviço de urgência, e 
induzindo o aprimoramento dos fluxos internos do 

serviço e dos processos de gestão das instituições. 
 
                
 
 

 

06– Atendimento pré-hospitalar (APH) é o atendimento 

emergencial em ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora 
do ambiente hospitalar, objetivando sua estabilização 
clínica no local do acidente e, em seguida, sua remoção 
para uma unidade hospitalar compatível, adequada ao 
quadro apresentado pela vítima. Desde 05 de Novembro 

de 2002, entrou em vigor a Portaria no 2.048, a qual 

aprovou o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais 
de Urgência e Emergência. O capítulo IV desta Portaria 
trata do Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Tratando-se 
da classificação dos veículos e equipes do APH, assinale 
o que for correto. 

 
01) TIPO A – Ambulância de Transporte: 2 profissio-

nais, sendo um o motorista e o outro um Técnico 
ou Auxiliar de enfermagem. 

 

02) TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo 
destinado ao atendimento e transporte de pacien-
tes de alto risco em emergências pré-hospitalares 
e/ou de transporte inter-hospitalar. 3 profissionais, 
sendo um motorista, um enfermeiro e um médico. 

 

04) TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave 
de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte in-

ter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rota-
tiva para ações de resgate. A equipe deve ser 
composta 2 ou 3 profissionais, de acordo com o ti-
po de atendimento a ser realizado, contando com o 
piloto e um auxiliar/técnico de enfermagem em ca-
sos de suporte básico de vida, e um médico e um 
enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida. 

 

08) TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de aten-
dimento de urgências pré-hospitalares de pacientes 
vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difí-
cil acesso, com equipamentos de salvamento (ter-
restre, aquático e em alturas). 3 profissionais mili-
tares, policiais rodoviários, bombeiros militares, 
e/ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor 
público, sendo um motorista e os outros dois pro-
fissionais com capacitação e certificação em salva-
mento e suporte básico de vida. 
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07– As emergências obstétricas são relativamente frequen-

tes em qualquer rede de atendimento, cabe à equipe de 
enfermagem estar preparada para prestar cuidados 
dessa natureza, de acordo com os protocolos institucio-
nais e a legislação de enfermagem. Diante de uma Do-
ença hipertensiva específica da gestação (DHEG), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Patologia mais frequente da gravidez, definida co-
mo aumento da pressão, edema, discreta proteinú-
ria, o que chamamos de "tríade da DHEG". 

 

02) Conhecida como toxemia gravídica, aparece no 2o 

semestre da gestação e é comum em primigesta. 
Fatores que a predispõem: paridade, idade avan-
çada, número de gestações, diabetes, hipertensão 
crônica. 

 

04) Apresenta como sintomas: hipertensão, edema, 
proteinúria, irritabilidade, cefaleia, tonturas, dor 
epigástrica, convulsão e coma. 

 

08) Já é considerado Pré-eclampsia pressão arterial 
(PA) ≥ 140 × 90 mmHg. 

 
                
 
 

 

08– Sobre a Resolução no 358/2009 do COFEN, assinale o 

que for correto. 
 

01) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enferma-

gem, em conformidade com o disposto na Lei no 

7.498, de 25 de junho de 1986, que a regulamen-
ta, participam do planejamento das ações e da 
execução do Processo de Enfermagem. 

 

02) A SAE é constituída de 5 etapas: Histórico de En-
fermagem – HE, Diagnóstico de Enfermagem – DE, 
Planejamento de Enfermagem – PE, Implementa-
ção de Enfermagem – IE e Evolução de Enferma-
gem – EE. 

 

04) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, 
em que ocorre o cuidado profissional de Enferma-
gem, e dá outras providências. 

 

08) Quando realizado em instituições prestadoras de 
serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, esco-
las, associações comunitárias, entre outros, o Pro-
cesso de Saúde de Enfermagem corresponde ao 
usualmente denominado nesses ambientes como 
Consulta de Enfermagem. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

09– De acordo com o Protocolo de Segurança na Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos, do Ministério da 
Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) A perspectiva mais atual que utilizamos do proto-

colo é a dos 5 certos:  Medicação certa, Paciente 

certo, Dose certa, Via certa, Horário certo. 
 

02) Para certificar-se que a medicação será adminis-
trada no paciente certo, preconiza-se: Utilizar dois 
identificadores (como nome do paciente e data de 
nascimento); Questionar ao paciente, confirmar 
com a pulseira de identificação; Evitar dentro do 
possível internar duas pessoas com nomes simila-
res na mesma enfermaria, entre outros. 

 

04) Além dos 5 certos, temos mais 4 que devem ser 
seguidos: Registro certo da administração, Orien-
tação correta, Forma certa e Resposta certa. 

 

08) Objetivo é: a medicação deve ser preparada na ho-
ra da administração, de preferência à beira leito. A 
antecipação ou o atraso da administração em rela-
ção ao horário predefinido somente poderá ser fei-
to com o consentimento do enfermeiro, em caso de 
medicações administradas após algum tempo do 
preparo devemos atentar para o período de estabi-
lidade (como quimioterápicos) e também para a 
forma de armazenamento. 

 
                
 
 

 

10– O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva 

em consideração a necessidade e o direito de assistên-
cia em enfermagem da população, os interesses do pro-
fissional e de sua organização. Sobre o assunto, assina-
le o que for correto. 

 
01) Faz parte dos direitos do profissional: Exercer a en-

fermagem com liberdade, autonomia e ser tratado 
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos 
e dos direitos humanos; Obter desagravo público 
por ofensa que atinja a profissão, por meio do Con-
selho Regional de Enfermagem, etc. 

 

02) Nas responsabilidades e deveres com os demais 
trabalhadores da saúde: Responsabilizar-se por fal-
ta cometida em suas atividades profissionais, so-
mente se tiver sido praticada individualmente; 
Prestar informações escritas e verbais com objetivo 
de respaldo individual do funcionário; Posicionar-se 
contra falta cometida durante o exercício profissio-
nal somente quando se caracterizar negligência. 

 

04) Quanto às proibições: Assinar as ações de enfer-

magem que não executou, bem como permitir que 
suas ações sejam assinadas por outro profissional; 
Colaborar, direta ou indiretamente com outros pro-
fissionais de saúde, no descumprimento da legisla-
ção referente aos transplantes de órgãos, tecidos, 
esterilização humana, fecundação artificial e mani-
pulação genética. 

 

08) Das relações com as organizações empregadoras, é 
proibido: Pleitear cargo, função ou emprego ocu-
pado por colega, utilizando-se de concorrência des-
leal; Receber vantagens de instituição, empresa, 
pessoa, família e coletividade, além do que lhe é 
devido, como forma de garantir Assistência de En-
fermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem; Delegar suas ati-
vidades privativas a outro membro da equipe de 
enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro. 

 
                
 
 

 

 

11– Com relação à administração de medicamentos, assinale 

o que for correto. 
 

01) O efeito terapêutico é a resposta fisiológica espe-
rada ou previsível causada por um medicamento, e 
cada um possui o seu efeito desejado. O conheci-

mento sobre o efeito terapêutico esperado em cada 
medicamento permite ao profissional orientar o pa-
ciente e avaliar precisamente os efeitos desejados. 

 

02) A injeção subcutânea consiste na colocação do me-
dicamento no tecido conjuntivo frouxo sobre a pe-
le, sendo a absorção do medicamento mais lenta 
do que com as injeções intramusculares. 

 

04) Quando um medicamento não modifica a ação de 
um outro medicamento, caracteriza-se uma intera-
ção medicamentosa. Essas interações são comuns 
em indivíduos que tomam vários medicamentos. 

 

08) Entre os cuidados de enfermagem relacionados a 
prevenção de erros com medicamentos é incenti-
vado o uso dos 9 certos antes da administração de 
qualquer medicamento: paciente certo, medica-
mento certo, dose certa, via certa, hora certa, res-
posta certa, forma certa, registro certo e orienta-
ção certa ao paciente. 

 
                
 
 

 

12– Sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Resolução COFEN no 272/2002 incumbe privati-

vamente ao enfermeiro a implantação, planeja-
mento, organização, execução e avaliação do pro-
cesso de enfermagem. 

 

02) O enfermeiro deverá realizar o exame físico através 
dos seguintes passos propedêuticos: inspeção, 
ausculta, palpação e percussão. 

 

04) A percussão consiste em tocar a região ou a parte 
corporal observada e notar o estado das diversas 
estruturas, observando as variações do que é nor-
mal ao alterado. 

 

08) A Resolução COFEN no 272/2002 preconiza que 

após o exame físico sejam elaboradas apenas as 
prescrições de enfermagem para o cuidado do pa-
ciente. 
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13– O cuidado seguro da enfermagem é fundamental para o 

paciente. Sobre a segurança do paciente, assinale o que 
for correto. 

 

01) A Portaria no 259, de 1o de abril de 2013, instituiu 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) que tem por objetivo geral contribuir para a 
qualificação do cuidado em saúde em todos os es-
tabelecimentos de saúde do território nacional. 

 

02) O Programa Nacional de Segurança do paciente es-
tabeleceu os protocolos básicos de segurança do 
paciente, dentre eles o de prevenção de úlcera por 
pressão, hoje denominado lesão por pressão, o 
qual descreve que as recomendações para a pre-
venção devem ser aplicadas a todos os indivíduos 
vulneráveis em todos os grupos etários. 

 

04) A RDC no 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe 

sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funciona-
mento para os serviços de Saúde e tem como obje-
tivo estabelecer, além dos referidos requisitos, 
fundamentos na qualificação, na humanização da 
atenção e gestão, e na redução e controle de riscos 
aos usuários e ao meio ambiente. 

 

08) As prescrições verbais não devem ser restritas às 
situações de urgência/emergência, devendo ser 
imediatamente escritas por qualquer profissional 
no formulário da prescrição após a administração 
do medicamento. 

 
                
 

 

14– Sobre a legislação da assistência de enfermagem, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A Resolução COFEN no 450/2013 normatiza o pro-

cedimento de cateterismos vesical, aprovando o 
parecer normativo que dispõe sobre a atuação da 
equipe de enfermagem no cateterismo vesical. No 
qual a inserção de cateter vesical é privativa do en-
fermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico 
ao procedimento. 

 

02) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
não leva em consideração a necessidade e o direito 

de assistência em enfermagem da população, os in-
teresses do profissional e de sua organização. Está 
centrado na pessoa, família e coletividade e pressu-
põe que os trabalhadores de enfermagem estejam 
aliados aos usuários na luta por uma assistência 
sem riscos e danos e acessível a toda população. 

 

04) A Lei no 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da Enfermagem, sendo privativo do 
enfermeiro: direção do órgão de enfermagem inte-
grante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade 
de enfermagem; organização e direção dos servi-
ços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses servi-
ços; planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem; consultoria, auditoria e emissão de 
parecer sobre matéria de enfermagem; consulta de 
enfermagem; prescrição da assistência de enfer-
magem; cuidados diretos de enfermagem a pacien-
tes graves com risco de vida; cuidados de enfer-
magem de maior complexidade técnica e que exi-
jam conhecimentos de base científica e capacidade 
de tomar decisões imediatas. 

 

08) A atuação da enfermagem na terapia nutricional 

está regulamentada pela Resolução COFEN no 

453/2014, devendo a equipe de enfermagem estar 
envolvida na administração da Terapia Nutricional. 

 
                
 

 

15– Sobre atendimento de enfermagem a paciente em ur-

gência e emergência, assinale o que for correto. 
 

01) Os cuidados de enfermagem nos distúrbios hidroe-
letrolíticos visam restabelecer as condições clínicas 
do paciente, mantendo perfusão tecidual adequada 

e prevenindo o agravamento do quadro. 
 

02) A atuação da equipe de enfermagem frente à con-
vulsão se inicia com a segurança do paciente, 
aproximando objetos e condições que representem 
risco, orientando às pessoas que não se mante-
nham afastadas. É fundamental que você promova 
a proteção do paciente a fim de reduzir danos em 
virtude dos espasmos musculares uma vez que a 
contenção física dos movimentos não é recomen-
dada. 

 

04) Os cuidados de enfermagem iniciam-se com a ad-
missão do paciente na sala de emergência. A moni-
toração dos parâmetros vitais implica na observân-
cia de possíveis arritmias, alteração da frequência 
cardíaca e da pressão arterial. A avaliação da fre-
quência respiratória é fundamental para que inter-
venções de enfermagem sejam realizadas com agi-
lidade e eficácia. 

 

08) Na intoxicação por plantas venenosas, ao prestar o 
primeiro atendimento, provoque o vômito. Pode ser 
realizada a aspiração do conteúdo ou lavagem gás-
trica associada ao carvão ativado. 

 
                
 
 

 

16– As medidas de assepsia adotada pelos profissionais de 

saúde que prestam assistência em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) podem deter a disseminação de micror-
ganismos e minimizar as ameaças de infecção. Com re-
ferência a esse assunto, assinale o que for correto. 

 
01) As mãos dos profissionais de saúde podem ser co-

lonizadas por microrganismos patogênicos que, em 
áreas críticas como UTI, podem ter importante pa-
pel como causa de infecção relacionada à assistên-
cia à saúde. A higienização das mãos é a maneira 
mais eficaz de atuar na prevenção da disseminação 
de microrganismo. 

 

02) Os agentes antissépticos utilizados para higieniza-
ção das mãos devem ter ação antimicrobiana ime-
diata e efeito residual ou persistente. Não devem 
ser tóxicos, alergênicos ou irritantes para pele. Re-
comenda-se que sejam suaves e custo-efetivos. 

 

04) A clorexidina tem desvantagens sobre outros antis-

sépticos devido sua alta toxicidade, ação rápida e 
alta absorção tecidual. Dentre as suas principais 
aplicações, tem-se: degermação das mãos e ante-
braços, preparo da pele e higienização simples das 
mãos. 

 

08) Os produtos de higienização das mãos quando usa-
dos de forma inapropriada podem ser fontes de 
bactérias multirresistentes. Surtos de infecção hos-
pitalar causados por bactérias multirresistentes fo-
ram associados à contaminação de antissépticos 
durante a fabricação ou uso. 

 
                
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

17– A escala de coma de Glasgow (ECG), utilizada univer-

salmente, possibilita a avaliação rápida, contínua e ob-
jetiva do nível de consciência dos pacientes que sofre-
ram lesão cerebral. Quanto aos seus aspectos, assinale 
o que for correto. 

 

01) Classifica o paciente em categorias numéricas sen-
do o valor mais baixo que se pode obter é 3 pontos 
e o valor mais alto é 15 pontos. 

 

02) O paciente que obtenha maior pontuação é quem 
sofre de danos crânio-encefálicos mais graves. 

 

04) A escala avalia três aspectos: abertura ocular, res-
posta verbal e resposta neurológica a vários estí-
mulos. 

 

08) Ao aplicar a ECG em uma paciente, foi identificado 
que ela apresentava abertura ocular ao ser chama-
da, estava confusa e realizava movimento de reti-

rada de membros normalmente, a avaliação resul-
tou em escore de 11 pontos. 

 
                
 
 

 

18– Paciente do sexo feminino, 40 anos, traqueostomizada 

há 2 anos, 3o dia de internação para tratamento de 

pneumonia, segue com boa evolução, em uso de anti-
bióticos, soroterapia e fisioterapia respiratória intensa. 
Quanto ao plano de cuidados de enfermagem, assinale o 
que for correto. 

 
01) Posicionar a paciente no leito em Fowler e adminis-

trar oxigenoterapia suplementar sempre que ne-
cessário. 

 

02) Promover a umidificação da via respiratória inferior 
por nebulização com 5 ml de soro fisiológico, com o 
intuito de facilitar a remoção de secreções. 

 

04) Monitorar o estado respiratório do paciente, avali-
ando a frequência, o padrão das respirações e sons 
respiratórios para avaliação da evolução da condi-
ção apresentada. 

 

08) Administrar broncodilatadores por inalação sob 
prescrição médica, para facilitar a entrada de ar 
nos pulmões e melhorar o padrão respiratório. 
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19– Assinale o que for correto quanto às medidas de Pre-

caução Padrão, recomendadas pela ANVISA. 
 

01) São um conjunto de medidas utilizadas para dimi-
nuir os riscos de transmissão de microrganismos 
nas instituições de saúde e devem ser adotadas 

apenas em pacientes com suspeita de doenças 
transmissíveis. 

 

02) A higienização das mãos é obrigatória antes e após 
a manipulação de pacientes, após a retirada de lu-
vas e entre procedimentos no mesmo paciente 
quando houver risco de infecção cruzada de dife-
rentes sítios anatômicos. O uso de sabão comum 
líquido é suficiente, exceto em situações especiais 
definidas pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. 

 

04) Indica-se o uso de luvas estéreis, quando existir 
possibilidade de contato com sangue, fluidos corpó-
reos, secreções e excreções, membranas mucosas, 
pele não íntegra e qualquer item contaminado. Re-
tirar e descartar as luvas depois do uso e a higieni-
zação das mãos após a retirada das luvas é obriga-
tório. 

 

08) Quando não houver possibilidade de quarto privati-
vo, o paciente com precaução para gotícula pode 
ser internado com outros pacientes infectados pelo 
mesmo agente patológico, desde que a distância 
mínima entre dois leitos seja de um metro. 

 
                
 
 

 

20– O exame físico é parte integrante da consulta de enfer-

magem. Sobre o exame físico do tórax, assinale o que 
for correto. 

 
01) No exame físico geral, podem ser identificadas al-

terações que são indicadoras ou estão relacionadas 
com problemas como tosse, dispneia, cianose, ba-
queteamento digital e presença de adenomegalias. 

 

02) O exame físico do tórax inclui quatro técnicas clás-
sicas: inspeção, palpação, percussão e ausculta. É 
recomendado que cada região avaliada seja com-
parada com a região correspondente do hemitórax 
oposta para a detecção de pequenos desvios da 
normalidade. 

 

04) São denominadas regiões da face posterior do tó-
rax: região escapular, região infra-escapular e re-
gião interescapulovertebral. 

 

08) Na ausculta do tórax, podemos identificar sons 
anormais, tais como: sibilos, roncos, creptantes, 
subcreptantes, atrito pleural e cornagem (estridor). 
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21– Os glicocorticoides, também chamados de corticoides ou 

corticosteroides, são drogas derivadas do hormônio cor-
tisol produzido pela glândula suprarrenal. Sobre tais 
drogas, assinale o que for correto. 

 
01) São frequentemente usados no tratamento de   

doenças de origem inflamatória, alérgica e imuno-
lógica. Existem várias formulações sintéticas de 
corticoides, entre as mais usadas tem-se: predni-
sona, prednisolona, hidrocortisona, dexametasona, 
metilprednisolonae beclometasona. 

 

02) Os corticoides podem ser administrados por várias 
vias: inalatória, oral, intravenosa, intranasal, tópi-
ca, intra-articular e sob a forma de solução (admi-
nistrada nos ouvidos ou olhos). 

 

04) Os cuidados de enfermagem antes da infusão do 
corticosteroide consiste em verificar pressão arteri-
al, frequência cardíaca e respiratória, glicemia capi-
lar e peso. Do mesmo modo, orientar paciente e 
acompanhantes quanto ao tratamento prescrito 
(medicamento, dose, frequência, efeitos colate-
rais), cuidados com acesso venoso periférico e mo-
nitorizações que serão realizadas (peso, diurese, 
glicemia, sinais vitais). 

 

08) A pulsoterapia consiste na administração de baixas 
doses de corticoide por via endovenosa durante 
longo período de tempo. As reações adversas du-
rante o procedimento estão relacionadas em sua 
maioria à supressão do eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal, porém dependem da dose, duração, forma 
de uso e formulação empregada. 

 
                
 
 

 

22– O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos 

estímulos elétricos que se originam durante a atividade 
cardíaca. Referente a esse exame, assinale o que for 
correto. 

 
01) O eletrocardiograma (ECG) padrão ou de rotina 

compreende 12 derivações sendo seis periféricas e 
seis precordiais, contudo, em situações especiais 
podem ser realizadas outras derivações mais espe-
cíficas. 

 

02) A atividade elétrica durante um ciclo cardíaco é ca-
racterizada por cinco deflexões distintas, as quais 
são designadas pelas letras P, Q, R e T. Para que o 
enfermeiro possa realizar uma interpretação do 
ECG corretamente, é preciso que o mesmo conheça 
todos os intervalos normais do ECG, em especial o 
intervalo da onda P, a qual corresponde à despola-
rização dos ventrículos. 

 

04) As derivações precordiais são denominadas com a 
letra V maiúscula e são unipolares. São obtidas no 
plano horizontal, pela colocação de eletrodos no tó-
rax do paciente e são indicadas como melhor esco-
lha para determinar alterações do ventrículo es-
querdo, especialmente paredes anterior e posterior. 

 

08) As derivações periféricas são obtidas a partir 
dos eletrodos colocados nos membros e fornecem 
dados eletrocardiográficos do plano frontal. Tais 
derivações podem ser bipolares, ou de Einthoven, e 
unipolares aumentadas. 
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23– Com relação ao choque cardiogênico, assinale o que for 

correto. 
 

01) Alguns sinais e sintomas do choque cardiogênico 
são: pressão arterial sistólica <140 mmHg, bradi-
cardia, bradipneia, pulso filiforme, pele fria, pálida 

e pegajosa. 
 

02) As causas podem ser coronarianas (Infarto Agudo 
do Miocárdio), ou não coronarianas, relacionadas 
às condições que estressam o miocárdio como: hi-
poxemia, acidose, hipoglicemia, tamponamento 
cardíaco, insuficiência cardíaca. 

 

04) É uma síndrome clínica caracterizada por situação 
de hipoperfusão tecidual sistêmica oriunda da inca-
pacidade do músculo cardíaco em fornecer um dé-
bito adequado às necessidades do organismo. 

 

08) A abordagem diagnóstica e terapêutica deve ser 

agressiva, no sentido de identificar e corrigir cau-
sas tratáveis. O tratamento inclui medidas de su-
porte geral, monitorização hemodinâmica invasiva 
e metabólica, tratamento farmacológico, assistên-
cia circulatória mecânica, reperfusão coronária e 
tratamento cirúrgico a depender da causa do cho-
que. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
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24– Com base na Resolução COFEN no 358/2009, sobre 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 
assinale o que for correto. 

 
01) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, 
em que ocorre o cuidado profissional de Enferma-
gem, e dá outras providências. 

 

02) Considera a Sistematização da Assistência de En-
fermagem como o instrumento metodológico que 
orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 
documentação da prática profissional. 

 

04) Considera o Processo de Enfermagem como a     
organização do trabalho profissional quanto ao mé-
todo, pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem. 

 

08) Uma das etapas é o Planejamento de Enfermagem 
que consiste na determinação dos resultados que 
se espera alcançar; bem como das ações ou inter-
venções de enfermagem que serão realizadas face 
às respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde 
e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 
Enfermagem. 
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25– A saturação de oxigênio é um parâmetro utilizado no 

procedimento de entubação endotraqueal do paciente 
crítico. Quanto aos seus aspectos, assinale o que for 
correto. 

 
01) É obtido por meio da oximetria de pulso, que con-

siste em uma técnica invasiva demonitoração, sen-
do considerada um dos dados a serem mesurados 
para avaliar a troca gasosa dos pacientes. 

 

02) A monitorização do paciente com o oxímetro de 
pulso aumenta a segurança dos procedimentos que 
envolvem a administração de oxigênio ao paciente, 
indicando de forma prática, rápida e precisa as al-
terações na oxigenação do sangue. 

 

04) Ao posicionar o sensor do oxímetro no paciente, 
evitar a extremidade que houver o manguito de 
aparelho de pressão arterial para evitar erros de 
leitura no oxímetro devido à oclusão da circulação 
sanguínea. 

 

08) Em pacientes com monitorização contínua não se 
deve realizar o rodízio do sensor de oxímetro a ca-
da duas horas, pois pode essa ação causar necrose 
da polpa digital do paciente. 
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