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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG E DO
HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

enfermagem
Código 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.” Buda

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O candidato não poderá levar o caderno de provas. Quaisquer acessórios
como brincos, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos
eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico) enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando
arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o respectivo porte. As instruções constantes no Caderno de
Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP
durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.
Não será fornecido prendedores de cabelo. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito,
assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios.
Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 2 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de
respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Saúde Pública
e 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que
ele tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

Questão 4

saúde pública

A Política Nacional de Humanização trouxe contribuições
efetivas para o Sistema Público de Saúde, como:
Questão 1
A Lei Orgânica da Saúde representa um marco
importante para a saúde no Brasil.
Sobre a Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta.
A) Estabeleceu o modelo das redes de atenção
hierarquizando os serviços de saúde de acordo
com sua densidade tecnológica.
B) Regula em todo território nacional a inserção de
agentes comunitários de saúde, bem como a
organização territorial dos serviços de atenção
primária.
C) Constitui o SUS um conjunto de ações e serviços
de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, sem participação
de qualquer natureza da iniciativa privada.
D) Aponta que a universalidade de acesso aos
serviços de saúde deve estar presente em todos
os níveis de assistência do SUS, e os serviços
devem ser organizados de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos.
Questão 2
A Lei nº 8.142, de 1990, garantiu a participação da
sociedade na gestão do SUS.
Essa participação ocorre
A) por meio dos Conselhos de Saúde, já que
são instâncias deliberativas, permanentes e
colegiadas nas quais a maioria dos participantes
são usuários.
B) nas Conferências de Saúde, que acontecem a
cada dois anos, em que é avaliada a situação
de saúde e proposta a formulação de novas
políticas.
C) nas secretarias de saúde, em reuniões junto ao
secretário de saúde, onde seja possível ouvir
sobre as decisões tomada pelo governo.
D) em todos os serviços de saúde, por meio de
reclamações e sugestões do atendimento.

A) Valorização da objetividade nos processos de
trabalhos e da produção em larga escala de
protocolos clínicos, para aumentar a qualidade
do atendimento.
B) Fortalecimento do trabalho médico centrado,
com foco nos diagnósticos e prescrição de
medicamentos.
C) Utilização da informação, da comunicação e
da educação permanente na construção da
autonomia e do protagonismo de sujeitos.
D) Promoção da atenção hospitalar com alta
conectividade por meio da produção de
prontuários eletrônicos em toda rede de atenção.
Questão 5
Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale
a alternativa correta.
A) Os hospitais, enquanto componentes da rede
de atenção, são os pontos mais importantes da
rede, ordenadores e coordenadores do cuidado.
B) Os hospitais são instituições responsáveis pela
assistência aos usuários com condições agudas
ou crônicas, que apresentem potencial de
instabilização e de complicações de seu estado
de saúde.
C) Os hospitais, além da assistência, são referências
no acolhimento às pessoas e na prestação de
cuidados longitudinais.
D) Os hospitais são instituições focadas na
assistência médico-centrada e abrangem ações
curativas e medicalizantes.
Questão 6
São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar,
exceto:
A) Regionalização da atenção hospitalar, com
abrangência territorial e populacional, em
consonância com as pactuações regionais.
B) Participação e controle social no processo de
planejamento e avaliação.

Questão 3

C) Acesso com
espontânea.

A organização da atenção e da gestão do SUS se
caracteriza por intensa fragmentação de serviços,
programas, ações e práticas clínicas.

D) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e
segurança do paciente.

Buscando uma
estabeleceu-se

solução

para

esse

acolhimento

da

demanda

problema,

A) a política Nacional de Educação Permanente.
B) as Redes de Atenção à Saúde.
C) um modelo de Vigilância em Saúde.
D) um comitê de ética profissional.
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Questão 7

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta os fundamentos da
Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde.

O envelhecimento pode ser compreendido como um
processo natural de diminuição progressiva da reserva
funcional dos indivíduos.

A) Agilidade, Resolutividade, Recursos Humanos e
Recursos Materiais.
B) Economia de Escala, Acesso, Qualidade e
Suficiência.
C) Contratualização, Financiamento, Mobilidade e
Humanização.
D) Gestão
Democrática,
Intersetorialidade,
Comunicação e Saúde do Trabalhador.
Questão 8
Assinale a alternativa que descreve um instrumento
de planejamento em saúde que busca estabelecer
uma base territorial e populacional para cálculo das
necessidades, da priorização para alocação dos
recursos, da descentralização programática e gerencial.
A) Planejamento Plurianual.
B) Lei Orgânica Municipal.
C) Plano Diretor de Regionalização.
D) Programação Pactuada Integrada.
Questão 9
O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos
estados e municípios no enfrentamento do surto de
sarampo.
Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) O sarampo é uma doença infecciosa transmitida
pelo contato de pessoa a pessoa, por meio das
secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir,
espirrar, falar ou respirar.
B) O sarampo se inclui no bloco de doenças
de notificação compulsória nacional e de
investigação
epidemiológica
obrigatória
imediata.
C) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência
do sarampo na população. A tríplice viral, como
é chamada, além de proteger da ocorrência
do sarampo, protege também da difteria e da  
coqueluche.
D) São sinais associados ao sarampo: presença de
febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite
e linfadenite. Manchas de Koplik podem
aparecer.
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Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) O maior desafio na atenção à pessoa idosa
é conseguir contribuir para que, apesar das
progressivas limitações que possam ocorrer, ela
possa redescobrir possibilidades de viver sua
própria vida com a máxima qualidade possível.
B) O tipo de linguagem que se estabelece com os
idosos é definido a partir da observação da sua
habilidade cognitiva e de seu nível de orientação,
considerando seus déficits sensoriais e o uso de
medicações.
C) Racionalizar o uso de medicamentos e evitar os
agravos advindos da polifarmácia e da iatrogenia
serão um dos grandes desafios da saúde pública
desse século.
D) As doenças cardiovasculares constituem a
principal causa de morbimortalidade em idosos,
sendo comum a utilização do score de Barthel
para auxiliar na avaliação do risco cardiovascular
nessa população.

Questão 13

Conhecimentos específicos
enfermagem
Questão 11
Analise as seguintes afirmativas sobre farmacocinética
e farmacodinâmica dos medicamentos e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) No idoso, o nível sérico dos fármacos não tem
relação com a composição dos compartimentos
corporais e das características físico-químicas e
moleculares dos fármacos.
(   ) Os fármacos administrados por via enteral, por
meio de cateter nasoentérico ou gastrostomia,
podem sofrer influências na sua biodisponibilidade.
(   ) No idoso, a permeabilidade da
hematoencefálica está preservada.

A resposta do idoso aos medicamentos varia ao
longo do tempo e torna-se progressivamente mais
difícil de ser plenamente definida, em virtude da
variabilidade fisiológica entre os idosos. Assim, no
processo terapêutico do idoso deve-se considerar os
conhecimentos da farmacocinética e farmacodinâmica,
uma vez que é essencial para se obter o efeito benéfico
do medicamento a ser prescrito e para evitar efeitos
adversos.
MORAES, E.,N. A arte da (Des)prescrição no idoso: a
dualidade terapêutica. Belo Horizonte: Folium, 2018, p. 406.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

O reconhecimento do uso de um medicamento
inapropriado deve levar à sua suspensão
imediata,
PORQUE

barreira

(   ) A hipotensão ortostática é causa importante de
declínio funcional no idoso.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F

II.

o medicamento reconhecido como inapropriado
está associado a efeitos adversos e inefetividade
terapêutica atual.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 12
A saúde do idoso é medida pela capacidade funcional,
definida como a capacidade individual de satisfação das
necessidades biopsicossociais, independentemente da
idade e presença de doenças.
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, relacionando a palavra com o seu respectivo
conceito, conforme descrito por Moraes Edgar Nunes em
seu livro A arte da (Des)prescrição no idoso: a dualidade
terapêutica (2018).
COLUNA I
1.

Autonomia

2.

Independência
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Cognição

COLUNA II
( ) Capacidade mental de compreender e resolver
adequadamente os problemas do cotidiano.

D) A afirmativa  I é falsa, e a II é verdadeira.
Questão 14
A doença de Alzheimer é a principal doença
neurodegenerativa, e o percentual de indivíduos
acometidos por ela dobra a cada cinco anos a partir dos
65 anos de idade.
Com relação a essa doença, assinale a alternativa
correta.
A) Os estágios iniciais da doença são marcados por
déficit na formação de novas memórias.
B) Caracteriza-se por alterações comportamentais
precoces.
C) É uma doença
cerebrovasculares.

secundária

às

lesões

D) É uma doença definida pela presença de
bradicinesia.

(   ) Capacidade de executar a decisão.
( ) Capacidade de decisão.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
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Questão 15

Questão 18

Analise as afirmativas a seguir relativas à saúde e ao
envelhecimento.

Analise as seguintes afirmativas sobre a dor e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.

I.

Todo organismo humano possui uma reserva
intrínseca, denominada vitalidade, suficiente para
garantir condições mínimas para a independência
e autonomia dos indivíduos.

II.

O foco da saúde está intimamente relacionado à
funcionalidade global do indivíduo.

III. A polipatologia e polifarmácia constituem um dos
principais fatores / risco para a iatrogenia.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 16
Com relação às funções cognitivas, assinale a alternativa
incorreta.
A) A memória é a capacidade de armazenamento
de informações.
B) A função executiva é a capacidade de manter a
atenção apesar da presença de estímulos.
C) A linguagem é a capacidade de compreensão e
expressão da linguagem oral e escrita.
D) A gnosia é a capacidade de reconhecimento de
objetos, cores, pessoas, etc.

(   ) A dor é um fenômeno complexo que pode
impactar as dimensões psicossocial, emocional e
física de uma pessoa.
(   ) A dor aguda se difere da dor
principalmente em sua intensidade.

crônica

(   ) O relato do paciente é considerado o indicador
mais confiável da dor e essencial da avaliação da
dor.
(   ) A dor nociceptiva é resultante da lesão nos
sistemas nervosos periférico e / ou central.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
Questão 19
A abordagem recomendada para o manejo da dor é
a analgesia multimodal, pois combina fármacos com
diferentes mecanismos subjacentes, possibilitando
doses mais baixas dessas substâncias no plano de
tratamento, reduzindo o potencial de cada um de
produzir efeitos adversos.
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com
a COLUNA I, relacionando os agentes analgésicos às
suas respectivas indicações e / ou efeitos adversos.
COLUNA I

Questão 17

1.

Agentes analgésicos não opioides

A depressão é uma doença com sintomatologia psíquica
e somática e se constitui em verdadeira “epidemia
silenciosa”, cuja importância na morbimortalidade
geral se aproxima da observada nas doenças
crônico-degenerativas.

2.

Agentes analgésicos opioides

3.

Agentes analgésicos adjuvantes

Com relação a essa doença, assinale a alternativa
correta.
A) Há presença de déficit sensorial, como perda
auditiva ou visual.
B) O interesse ou prazer nas atividades da vida
diária estão acentuadamente diminuídos.
C) A depressão pode ser identificada mediante o
Miniexame do Estado Mental.
D) O paciente apresenta alucinações e ilusões
frequentes.

COLUNA II
(   ) Ao se ligarem aos seus receptores, abundantes
em todo o corpo, provocam analgesia, bem
como efeitos adversos, tais como constipação
intestinal, náuseas, êmese, prurido e sedação.
(   ) São indicados isoladamente para o manejo
da dor nociceptiva leve e alguns casos de
dor moderada. Têm como principais efeitos
adversos a hepatotoxicidade, gastrotoxicidade e
a ulceração gástrica.
(   ) São principalmente indicados para o manejo
da dor neuropática e envolvem o uso de doses
iniciais baixas e aumento gradual da dose para
possibilitar a tolerância dos efeitos adversos.  
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
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Questão 20

Questão 22

O fornecimento de oxigênio e a remoção do dióxido de
carbono se dão por meio do sangue circulante, através
das finas paredes dos vasos capilares.

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio
a uma concentração maior do que a encontrada na
atmosfera ambiente. Ao nível do mar, a concentração de
oxigênio no ar ambiente é de 21%.

Em relação à avaliação da função respiratória, assinale
a alternativa incorreta.
A) A dispneia é um reflexo que protege os pulmões
do acúmulo de secreções ou da inalação de
corpos estranhos.
B) A tosse resulta da irritação ou inflamação
das mucosas em qualquer parte do sistema
respiratório e está associada a várias disfunções
respiratórias.
C) O sibilo é um som estridente auscultado em
paciente com broncoespasmo ou estreitamento
das vias respiratórias.
D) O ronco é um som contínuo de baixa frequência
auscultado na obstrução parcial das vias
respiratórias.

Em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa
incorreta.
A) O objetivo da oxigenoterapia é fornecer oxigênio
a ser transportado adequadamente no sangue,
diminuindo o trabalho respiratório e reduzindo o
estresse sobre o miocárdio.
B) O transporte de oxigênio para os tecidos
depende de fatores como o débito cardíaco,
o conteúdo de oxigênio arterial, a concentração
de hemoglobina e as exigências metabólicas.
C) Os sistemas de baixo fluxo fornecem uma
concentração constante e precisam de oxigênio
inspirado.
D) Os sinais e sintomas de toxicidade por oxigênio
incluem
dispneia,
agitação
psicomotora,
mal-estar, dificuldade respiratória progressiva e
hipoxemia refratária.

Questão 21
À medida que a morte se aproxima e os sistemas
começam a falhar, ocorrem alterações esperadas e
observáveis no corpo. Os cuidados de enfermagem,
que têm por objetivo o conforto do paciente, devem
ser continuados, tais como o manejo da dor,
reposicionamento, cuidado oral, cuidado ocular,
posicionamento para facilitar a drenagem de secreções
e medidas para proteger a pele contra urina e fezes.
Considerando esse contexto, avalie as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

Ao final da vida o paciente pode apresentar
respiração ruidosa,
PORQUE

II.

na maioria dos casos, os sons respiratórios
ao final da vida estão relacionados com o
relaxamento orofaríngeo e com a diminuição da
consciência.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 23
Analise as afirmativas a seguir relativas aos cuidados
paliativos.
I.

Cuidados paliativos podem complementar e
ampliar os tratamentos modificadores da doença
ou podem se tornar o foco total do cuidado.

II.

Os cuidados paliativos são direcionados
para pacientes com doenças ameaçadoras à
continuidade da vida.

III. A abordagem paliativa enfoca o cuidado da
pessoa apenas no ambiente hospitalar.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 24
São intervenções de enfermagem essenciais ao paciente
hospitalizado em pós-operatório imediato, exceto:
A) Monitorar sinais vitais e dor, bem como
coloração da pele. Exercícios de respiração
profunda devem ser estimulados a fim de evitar
atelectasia.
B) Avaliar o local da cirurgia e sistemas de
drenagem, se houver. Monitorar o funcionamento
gastrintestinal, que pode ser afetado no
pós-operatório.  
C) Avaliar nível de consciência e orientação. Nesse
momento, qualquer movimentação de membros
inferiores deve ser desestimulada diante do risco
de quedas, o qual aumenta no pós-operatório.
D) Avaliar a produção de urina no sistema de
drenagem fechado ou avaliar se há distensão da
bexiga.
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Questão 25

Questão 27

A pele é um órgão essencial, pois forma uma barreira
entre os órgãos internos e o ambiente externo, além
de participar em numerosas funções vitais. Ela espelha
a condição geral do paciente, sendo que muitas
doenças podem ser acompanhadas de manifestações
dermatológicas, frequentemente observadas na prática
de enfermagem. Com o envelhecimento, a pele sofre
muitas alterações fisiológicas.  

Considerando possíveis diagnósticos de enfermagem
relacionados ao tratamento do câncer e suas respectivas
intervenções de enfermagem, a seguir, assinale a
alternativa em que essa relação não está corretamente
estabelecida.

Acerca da função tegumentar da pele e das alterações
que ela pode apresentar, assinale a alternativa incorreta.
A) São funções da pele: proteção, sensação
(temperatura, dor, toque), equilíbrio hídrico,
regulação da temperatura, produção de
vitamina D e função de resposta imune.   
B) Presença de cianose é indicativa de deficiência
de oxigênio no sangue, enquanto a palidez
pode ser indicativa de anemia ou alterações na
perfusão. Presença de eritema sugere possível
inflamação, e a icterícia está relacionada com
elevações na bilirrubina sérica.
C) O envelhecimento pode ocasionar alterações
na pele, como adelgaçamento, diminuição dos
pelos, e particularmente dos cabelos, presença
de melasma, manchas pruriginosas, rugas e
ressecamentos, considerados benignos.
D) Infecções por cândida caracterizam-se por
serem secas, minimamente avermelhadas
e apresentarem descamação, sendo que
pacientes diabéticos são mais propensos ao seu
desenvolvimento.
Questão 26
As doenças crônicas não transmissíveis estão entre as
principais causas de morte em todo o planeta, estando
presentes em todas as classes sociais, com sintomas ou
incapacidades que exigem manejo a longo prazo.
Acerca dessas doenças, assinale a alternativa incorreta.
A) Sedentarismo,
hábitos
alimentares
não
saudáveis, tabagismo, consumo excessivo
de bebidas alcóolicas são comportamentos
modificáveis aos quais são atribuídas as
principais causas das doenças crônicas.
B) As condições crônicas envolvem diferentes
fases ao longo da vida das pessoas acometidas.
Cada fase apresenta problemas específicos e
requer intervenções próprias, devendo o cuidado
de enfermagem ocorrer nos diversos ambientes
e níveis de atendimento à saúde.
C) A adesão ao esquema terapêutico é essencial no
manejo das doenças crônicas e requer atuação
multiprofissional a fim de se alcançar a cura, que
pode ser dificultada por fatores socioculturais e
econômicos.
D) Uma doença crônica pode levar ao
desenvolvimento de outras condições crônicas,
e contribui para um maior risco de complicações
e mortalidade em pacientes internados. Além
disso, estão associadas a maior ocorrência de
internações.  
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A) Risco de infecção. Monitorizar sinais vitais e
resultados de exames laboratoriais.
B) Mucosa oral prejudicada. Realizar avaliação da
mucosa oral diariamente. Havendo presença
de lesões na mucosa orofaríngea e na boca,
a higiene oral não deve ser realizada, visando
evitar a dor.
C) Pesar relacionado com a perda e alteração na
função do papel. Estimular a verbalização de
sentimentos; explorar estratégias anteriores de
enfrentamento de estresse; envolver conselheiro
espiritual conforme desejado pelo paciente e
pela família.  
D) Dor crônica. Utilizar uma escala de dor para
avaliar suas características e fornecer instruções
acerca do esquema terapêutico para analgesia.
Questão 28
A troca inadequada de oxigênio e outros nutrientes no
tecido é a anormalidade metabólica desencadeadora das
úlceras de perna, ocasionando morte celular. Alterações
nos vasos sanguíneos nos níveis arterial, venoso ou
capilar podem afetar os processos celulares e levar à
formação das úlceras, sendo que as características
destas, bem como seus sintomas, são determinadas por
sua origem.   
Acerca das úlceras de perna, assinale a alternativa
incorreta.
A) As úlceras venosas representam a maioria das
úlceras de perna, resultam da insuficiência
venosa crônica e podem apresentar edema no
pé e tornozelo e dor geralmente forte ou aguda.
As ulcerações predominam nos maléolos medial
ou lateral e são tipicamente grandes, superficiais
e exsudativas, sendo o processo cicatricial lento
e de risco de recidiva alto.
B) A doença arterial crônica caracteriza-se
pela claudicação intermitente, sendo que as
úlceras são tipicamente pequenas, circulares e
profundas, predominando nas pontas dos dedos
dos pés.
C) Enquanto na insuficiência arterial os pulsos
apresentam-se diminuídos ou ausentes, na
insuficiência venosa, apresentam-se presentes,
podendo ser de difícil palpação. Quanto às
características da pele, na insuficiência arterial,
apresenta-se pigmentada, espessada e rígida,
frequentemente com dermatite associada. Já na
insuficiência venosa, a pele apresenta-se seca e
brilhante, com temperatura de fresca a fria.
D) As úlceras venosas apresentam tipicamente
formato circular, com a base da úlcera pálida,
enquanto nas úlceras venosas, as bordas são
tipicamente irregulares com tecido de granulação
vermelho, e tecido fibrinoso amarelo nas úlceras
de longo prazo.

Questão 29

Questão 31

Câncer refere-se a um grupo de doenças distintas
com diferentes causas, manifestações, tratamentos
e prognósticos. Pode acometer diversos órgãos e seu
tratamento apresenta potenciais efeitos sistêmicos.
A enfermagem deve atuar desde a sua prevenção e
detecção até o cuidado ao final da vida. A fadiga é um dos
sintomas mais significativos e presentes em pacientes
em tratamento do câncer, interferindo nas atividades
diárias e na qualidade de vida dos pacientes.

Em relação aos erros de sincronização do balão
intraortico (BIA), assinale a alternativa incorreta.

São possíveis causas de fadiga em pacientes com
câncer, exceto:

C) Desinsuflação precoce promove a abertura
precoce da valva aórtica com o ventrículo
esquerdo não completamente preenchido.

A) Nutrição desequilibrada relacionada à presença
de náuseas, vômitos e caquexia.
B) Desequilíbrio hidroeletrolítico, relacionado com
vômitos e diarreia.
C) Proteção ineficaz, relacionada com neutropenia,
trombocitopenia e anemia.
D) Incontinência urinária reflexa, decorrente de
efeitos do tratamento.
Questão 30
A segurança do paciente é uma preocupação em todo
o mundo.
Acerca das orientações protocoladas pelo Ministério da
Saúde em prol da segurança do paciente, assinale a
alternativa incorreta.
A) Antes do preparo de medicações, as mãos
devem ser higienizadas concomitantemente
com sabonete líquido e preparação alcoólica,
independentemente de não estarem visivelmente
sujas.
B) De acordo com a estratégia de prevenção
de úlceras por pressão, a avaliação do risco
de desenvolvimento desse tipo de úlcera
deve se dar em todos os pacientes admitidos,
com reavaliação diária ao longo de toda a
internação. É recomendado o uso de abordagem
estruturada de avaliação de risco, visando a
adoção imediata de medidas preventivas. Essa
avaliação deve considerar os seguintes fatores:
mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e
estado nutricional (incluindo desidratação).
C) Segundo o protocolo de prevenção de quedas,
que deve ser aplicado em todos os hospitais
independentemente do perfil de atendimento e
ao longo de todo o tempo de permanência do
paciente na instituição, é considerado com baixo
risco de queda um paciente acamado e restrito
ao leito, completamente dependente da ajuda de
terceiros, com ou sem fatores de risco.  
D) De acordo com o protocolo de segurança
na prescrição, uso e administração de
fármacos, cabe ao enfermeiro supervisionar o
preparo e a administração de medicamentos
realizados por técnicos e auxiliares de
enfermagem. A utilização de materiais e técnicas
assépticas é imprescindível na administração de
medicamentos por via intravenosa.

A) Insuflação precoce, ou seja, abertura da
válvula aórtica, acarreta o aumento da pressão
diastólica.
B) Insuflação tardia não promove o aumento da
pressão diastólica e em consequência o fluxo
coronariano não se eleva.

D) Desinsuflação tardia promove a manutenção da
insuflação além do necessário, o que acarreta
maior resistência a abertura da válvula aórtica.
Questão 32
Em relação à doença de Chagas, assinale a alternativa
correta.
A) O
processo
inflamatório
acomete
predominantemente a área miocárdica e
somente na fase tardia   acomete o pericárdio,
o endocárdio e as valvas cardíacas.
B) Carlos Chagas denominou cardíacos potenciais
indivíduos soropositivos e / ou com exame
parasitológico para Tripanossoma Cruzi que não
apresentam quadro clínico da doença.
C) Mais de 50% dos pacientes com doenças de
Chagas foram assintomáticos, e os sintomáticos
foram estimados em 4 milhões de indivíduos.
D) O acometimento cardíaco na fase crônica da
doença de Chagas inclui amplo espectro de
manifestações clínicas, até a insuficiência
cardíaca e morte súbita.
Questão 33
Assinale a alternativa que apresenta complicação(ões)
vascular(es) não relacionada(s) à técnica de inserção do
balão intra-aórtico (BIA).
A) Fenômenos embólicos e trombocitopenia.
B) Sangramento no local da inserção.
C) Isquemia do membro.
D) Dissecção de aorta.
Questão 34
A situação em que ocorre compressão cardíaca de forma
rápida ou lenta, causada pelo acúmulo de líquido, pus,
sangue, coágulo ou gás na cavidade pericárdica, como
resultado de efusão, traumatismo ou ruptura do coração,
é denominada
A) aneurisma dissectante da aorta.
B) tamponamento cardíaco.
C) edema agudo do pulmão com insuficiência dos
ventrículos.
D) cardiopatia congênita.
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Questão 35

Questão 39

Em relação ao paciente com síndrome coronariana
aguda, assinale a alternativa em que o mecanismo de
ação do medicamento apresentado está corretamente
caracterizada.

As VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial
apontam algumas questões relacionadas ao tratamento
não medicamentoso.

A) Nitratos: efeito venodilatador e periférico favorece
o aumento do retorno venoso ao coração e do
volume diastólico final do ventrículo.
B) Betabloqueadores: inibem competitivamente
o efeito das catecolaminas cardíacas, diminui
a frequência cardíaca, a pressão arterial e a
contratilidade miocárdica.
C) Antagonistas dos canais de cálcio: favorecem
a vasodilatação por meio do mecanismo
de aumento da contratilidade cardíaca e a
aceleração da condução atrioventricular.
D) Enzima conversora da angiotensina (ECA): atua
na melhora da dor anginosa estável e no infarto
agudo do miocárdio com supradesnivelamento
do segmento ST.
Questão 36
Em relação à classificação da Pressão Arterial de
maiores de 18 anos de idade, em medição casual ou
no consultório, segundo a VII Diretriz da Hipertensão
Arterial, assinale a alternativa em que os valores não
se aplicam ao estágio correto para pressão sistólica e
diastólica, respectivamente:
A) Normal / 121 – 139mmHg / 81 – 89mmHg
B) Estágio 1 / 140 – 159mmHg / 90 – 99mmHg

Nesse contexto, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O chocolate amargo, com pelo menos 70%
de cacau, pode promover discreta redução da
pressão arterial, devido às altas concentrações
de polifenóis, e o consumo de oleaginosas
auxilia no controle de vários fatores de risco
cardiovasculares,
mas
poucos
estudos
relacionam este consumo com a diminuição da
pressão arterial.
(   ) O chá verde, além de ser rico em polifenóis, em
especial as catequinas, possui cafeína. Alguns
estudos sugerem que esse chá pode reduzir a
pressão arterial quando consumido em doses
baixas, pois doses elevadas contêm maior teor
de cafeína e podem elevar a pressão arterial.
(   ) O consumo habitual de álcool eleva a PA de forma
linear e o consumo excessivo associa-se com o
aumento na incidência da Hipertensão Arterial.
(   ) O treinamento aeróbico reduz a pressão arterial
casual de pré-hipertensos e hipertensos. Ele
também reduz a pressão arterial de vigília de
hipertensos e diminui a PA em situações de
estresse físico, mental e psicológico.
Assinale a sequência correta.

C) Estágio 2 / 160 – 179mmHg / 100 – 109mmHg

A) V V V V

D) Estágio 3 / ≥ 180 mmHg / ≥ 110 mmHg

B) F F F F
C) F V F V

Questão 37
A hipertensão arterial é caracterizada por valores
normais da pressão arterial (PA) no consultório, porém
com PA elevada pela monitorização da pressão arterial
(MAPA) ou pelas medidas residenciais, que têm como
prevalência média 13% (intervalo de 10% a 17%), em
estudos de base populacional, é denominada hipertensão
A) do jaleco branco.
B) sistólica isolada.
C) mascarada.
D) noturna.
Questão 38
Efeitos adversos, como edema maleolar resultante da
própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa),
promovendo a transudação capilar, cefaleia latejante
e tonturas, rubor facial, hipercromia do terço distal
das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival,
que podem ocorrer ocasionalmente, são efeitos
característicos de qual grupo de anti-hipertensivos?
A) Diuréticos.
B) Betabloqueadores.
C) Bloqueadores dos canais de cálcio.
D) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
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D) V F V F
Questão 40
A cardiomiopatia dilatada refere-se a
A) um distúrbio primário do músculo cardíaco,
caracterizado
por
hipertrofia
miocárdica
idiopática. Para o diagnóstico, causas usuais de
hipertrofia miocárdica, como hipertensão arterial
e estenose aórtica, devem estar descartadas
como a causa da hipertrofia miocárdica
idiopática.
B) doenças primárias ou secundárias do miocárdio
que produzem disfunção diastólica devido a
uma rigidez do coração. São as cardiopatias
menos encontradas na prática clínica e, quando
presentes, podem levar também à morte súbita.
C) um grupo de distúrbios nos quais o ventrículo
esquerdo (VE) ou ambos os ventrículos se
dilatam e são incapazes de bombear o volume
sanguíneo suficiente para suprir as demandas
do organismo, podendo ou não acarretar
insuficiência cardíaca congestiva.
D) várias doenças que podem levar ao
comprometimento pericárdico agudo, dor
constritiva e também vasodilatação dos
ventrículos.

Questão 41

questão 43

O tipo mais comum de choque circulatório é o choque
séptico, causado pela propagação de infecção ou sepse.
Apesar dos avanços relacionados à antibioticoterapia,
a incidência de choque séptico continua a aumentar,
consistindo na principal causa de morte em pacientes de
UTI não coronariana.

Analise as seguintes afirmativas acerca do acesso
venoso central (AVC) e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.  

Com relação a esse quadro, assinale a alternativa
correta.
A) Sinais indicativos de choque séptico incluem
aumento do débito urinário e do lactato sérico.
B) Se o microrganismo infectante não for conhecido,
aguardam-se os resultados dos exames de
cultura e sensibilidade aos antibióticos para
início da antibioticoterapia.
C) A infusão de solução cristaloide pode ser
necessária para tratar a hipoperfusão tissular
induzida pela sepse.
D) À medida que a sepse progride para o choque
séptico, a pressão arterial aumenta, e a pele se
torna fria e pálida. Ocorre ainda redução das
frequências cardíaca e respiratória.
Questão 42
O sistema urinário tem como principal finalidade manter
a homeostasia corporal por meio da regulação de
líquidos e eletrólitos, remoção de metabólitos, controle
do metabolismo ácido-básico e regulação da pressão
arterial.
Com relação aos cuidados de enfermagem prestados ao
paciente com alterações no sistema urinário, assinale a
alternativa incorreta.
A) Durante a anamnese é necessária a investigação
de distúrbios neurológicos como doença de
Parkinson, neuropatia diabética e esclerose
múltipla, uma vez que essas patologias podem
resultar em esvaziamento incompleto da bexiga
e estase urinária.

(   ) Acessos venosos centrais podem ser utilizados
para administração de agentes vasoativos, uma
vez que a infiltração e o extravasamento de alguns
deles, quando administrados em acesso venoso
periférico, provocam necrose e descamação
teciduais.
(   ) A seleção do local mais adequado de inserção do
cateter se constitui como uma medida importante
para redução do risco de infecção, sendo a
veia femoral o local preferencial de punção em
adultos.
(   ) Todos os profissionais de saúde que atendem o
paciente com AVC devem aderir às boas práticas
de higiene das mãos antes de calçar as luvas,
antes e depois de palpar o local de inserção do
cateter e em todas as trocas de curativo.
(   ) O enfermeiro deve realizar a troca do curativo
do AVC utilizando técnica estéril. É importante
observar o aparecimento de sinais de infecção
no ponto de inserção do cateter, incluindo rubor,
calor, edema e presença de secreção purulenta.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) V F V V
C) F V V F
D) F F F V
Questão 44
Analise as afirmativas a seguir, em relação à monitoração
invasiva da pressão arterial.
I.

B) Para verificar a existência de urina residual,
a bexiga deve ser percutida após o paciente
urinar. A macicez à  percussão da bexiga
depois da micção indica esvaziamento urinário
completo.

A monitoração invasiva da pressão arterial é 
realizada através de um cateter intra-arterial
conectado ao sistema de monitoração da
pressão, possibilitando a monitoração contínua
da pressão arterial sistêmica e acesso vascular
para a obtenção de amostras sanguíneas de
sangue arterial.

II.

C) Para a cateterização vesical intermitente,
o enfermeiro deve usar uma sonda de lúmen
único. Já para a cateterização de demora, são
indicadas sondas de duplo lúmen, que contêm
um lúmen para drenagem urinária e um lúmen
para insuflar um balão que mantém a sonda
posicionada.

Os sítios mais comuns para as inserções de
cateteres arteriais são as artérias braquial, axilar
e dorsal do pé em adultos. Independentemente
do sítio escolhido para a aplicação do cateter
arterial, a inserção é feita sob técnica estéril.

III. O cateter intra-arterial conectado ao sistema de
monitoração da pressão arterial também pode
ser utilizado para administração de soluções ou
medicamentos intravenosos.

D) A realização do balanço hídrico é um cuidado
de enfermagem importante para pacientes com
distúrbios renais. Um balanço hídrico positivo
indica retenção de líquidos pelo paciente e um
balanço hídrico negativo indica perda de líquidos.

IV. A monitoração da pressão intra-arterial está 
indicada para os pacientes que recebem infusões
intravenosas vasoativas, que apresentam
instabilidade cardiovascular ou pressões arteriais
instáveis e flutuantes.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
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Questão 45

Questão 47

A nutrição é um componente básico da saúde. É papel
do enfermeiro avaliar os riscos dos pacientes para
problemas nutricionais, auxiliar os pacientes com a
alimentação oral quando necessário e administrar
terapias de nutrição enteral ou parenteral.

As pessoas vítimas de trauma músculo-esquelético
requerem
reavaliações
contínuas.
Uma
das
complicações graves desse tipo de trauma é a síndrome
compartimental.

Em relação à promoção da nutrição, assinale a alternativa
incorreta.
A) Durante o auxílio à alimentação oral, deve-se
posicionar o paciente para evitar problemas
na deglutição e observar a presença de tosse,
engasgo ou dificuldade na deglutição durante a
alimentação.
B) Antes de realizar o cateterismo nasogástrico ou
nasoentérico, o enfermeiro deve rever a história
clínica do paciente, investigando sangramentos
nasais, trauma facial, cirurgia nasal, desvio de
septo nasal, terapia anticoagulante ou tendência
a sangramentos, podendo ser necessária a
escolha de outra alternativa para o suporte
nutricional, tal como a gastrostomia.
C) Após o cateterismo nasoentérico, o enfermeiro
deve verificar os sinais vitais do paciente, remover
o fio-guia após a verificação da localização
correta da sonda pela radiografia, verificar
rotineiramente a localização da marcação da
sonda, bem como as caraterísticas do líquido
aspirado por ela.
D) A nutrição parenteral é uma forma especializada
de suplemento nutricional na qual os nutrientes
são fornecidos pela via intravenosa. O acesso
venoso utilizado para administração de dieta
parenteral também pode ser usado para coleta de
amostras de sangue, infusão de medicamentos
e hemoderivados.
Questão 46
Em relação às manobras de ressuscitação
cardiopulmonar (RCP) em adultos vítimas de parada
cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa incorreta.
A) As compressões torácicas devem ser realizadas
a uma frequência de 100 a 120 batimentos por
minuto.
B) A profundidade das compressões deve ser de
pelo menos 5 cm e não deve ultrapassar 6 cm.
C) Para realizar as compressões torácicas, deve-se
posicionar as duas mãos sobre a metade inferior
do esterno e permitir o retorno do tórax a cada
compressão.
D) Em pacientes com via aérea avançada, deve-se
administrar uma ventilação a cada 5 ou
6 segundos (8 a 10 ventilações/min).
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Analise as seguintes afirmativas sobre essa síndrome e
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
(   ) A síndrome compartimental decorre do aumento
da pressão no interior do compartimento muscular
fechado por uma fáscia, comprometendo
músculos e nervos e resultando em isquemia
tecidual.
(   ) As pessoas com pressão sistólica elevada são
capazes de tolerar pressões teciduais mais altas
sem dano isquêmico.
(   ) Os sinais e sintomas da síndrome compartimental
incluem: aumento da dor na área afetada
(desproporcional à lesão), parestesia, rigidez da
área afetada, palidez e ausência de pulso.
(   ) O tratamento envolve amputação imediata do
membro afetado.
Assinale a sequência correta.
A) F V F F
B) F F V V
C) V V F V
D) V F V F
Questão 48
A manutenção de uma infusão endovenosa é importante
para o sucesso da terapêutica e depende de cuidados
da equipe de enfermagem.
Em relação à terapia de administração de fluidos
endovenosos, assinale a alternativa  incorreta.
A) A elevação da altura do recipiente pode melhorar
um fluxo lento.
B) A lavagem em flushing de um dispositivo vascular
é realizada para assegurar a permeabilidade e
impedir a mistura de medicamentos ou soluções
incompatíveis.
C) O fluxo de uma infusão é inversamente
proporcional ao comprimento do equipo, e a
adição de equipo de extensão aumenta o fluxo.
D) Soluções viscosas, como o sangue, requerem
uma cânula maior que soluções fisiológicas.

Questão 49
Eventos neurológicos agudos, como trauma de crânio
grave e acidente vascular encefálico, podem ocasionar
aumento da pressão intracraniana (PIC).
São sinais clínicos de aumento da PIC com possível
herniação, exceto:
A) Redução do nível de consciência.
B) Localização do estímulo doloroso como resposta
na avaliação do item resposta motora da escala
de coma de Glasgow.
C) Pupilas anisocóricas.
D) Presença da tríade de Cushing.
Questão 50
O respirador manual (dispositivo bolsa–válvula–máscara)
conectado a uma fonte de oxigênio é normalmente usado
em casos de emergência.
Em relação ao uso desse dispositivo, assinale a
alternativa incorreta.
A) A força de compressão da bolsa determina o
volume corrente administrado ao paciente.
B) A quantidade de compressões manuais por
minuto determina a frequência respiratória
assistida.
C) A força e a velocidade com que a bolsa é
comprimida determina o pico de fluxo.
D) O parâmetro ideal para garantir que as
ventilações estão adequadas é monitorar a
saturação de oxigênio por oxímetro de pulso.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

