CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
21. Um operário chega ao ambulatório da empresa apresentando pele fria, pegajosa, cianótica, nível de consciência alterado,
enchimento capilar lento. Os sinais e sintomas descritos sugerem choque do tipo:
A) anafilático.
B) neurogênico.
C) espinhal.
D) hipovolêmico.
E) térmico.
22. Ao realizar uma atividade educativa, com um grupo de adolescentes, sobre doenças sexualmente transmitidas, a
enfermeira falou dos sinais e sintomas delas. Com relação à sífilis, as informações corretas compõem o item:
A) secundária, caracteriza-se por lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas), alterações neurológicas,
cardiovasculares e articulares.
B) terciária, tem como características pápulas de coloração eritemo-acastanhada, lisas a princípio, e posteriormente
escamosas, conhecidas como sifilides papulosas.
C) primária, caracteriza-se pela presença de lesão rosada ou ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, com base
endurecida, fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa.
D) congênita, tardia e caracteriza-se por obstrução nasal, coriza, fístula peribucal, surdez neurológica, pênfigo palmoplantar, hepatomegalia, anemia severa.
E) latente, com características de lesão papulosa, dolorosa e hepatoesplenomegalia.
23. A escala de coma de Glasgow tem por objetivo:
A) determinar a gravidade no trauma abdominal.
B) fornecer medidas semiquantitativas do grau de envolvimento cerebral.
C) determinar a gravidade no choque.
D) fornecer sinais de pneumotórax.
E) determinar a gravidade no infarto do miocárdio.
24. Na avaliação primária, nos casos de emergência, utiliza-se na palpação, preferencialmente, o pulso:
A) radial e femural.
B) carotídeo e braquial.
C) femural e braquial.
D) carotídeo e radial.
E) poplíteo e radial.
25. Assinale o item que contém o esquema correto para o tratamento relativo ao esquema básico (Esquema I) dos casos novos
de todas as formas de Tb pulmonar e extra pulmonar.
A) 1ª fase de tratamento – 4 meses com RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
B) 1ª fase de tratamento – 2 meses – RH – (Rifampicina e isoniazida).
C) 2ª fase de tratamento – 2 meses RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
D) 2ª fase de tratamento – 4 meses RH (Rifampicina e isoniazida).
E) 2ª fase de tratamento – 4 meses RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
26. A tuberculose é um problema mundial de saúde pública. Infecta aproximadamente um terço da população do mundo e
permanece como a principal causa de morte por doença infecciosa.
Todas as afirmativas estão corretas, exceto:
A) A tuberculose é a principal causa de morte entre as pessoas HIV-positivas.
B) O Mycobacterium tuberculosis, também denominado bacilo de Koch (BK) é o agente causador da tuberculose.
C) A tuberculose está intimamente ligada à pobreza, desnutrição, multidão, alojamento em condições deficientes de
cuidados.
D) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente, pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe,
rins, cérebro e ossos.
E) Sua transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar
ao tossir, espirrar ou falar.
27. O Músculo preferencial para administração de medicação intramuscular, por provocar dor de menor intensidade, ser o local
mais distante de nervos e vasos importantes e ter o tecido subcutâneo menos denso, é denominado de:
A) glúteo máximo ou grande glúteo.
B) deltóide.
C) músculo glúteo médio.
D) músculo vasto lateral.
E) músculo trapézio.
28. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde, ‘não como ausência de doença’ e sim como ‘um bem-estar
biopsicossocial’ para melhorar a qualidade de vida da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005)”. Baseados nessa
definição, pode-se afirmar que a atuação da enfermagem é:
A) cuidar do paciente estritamente no ambiente hospitalar.
B) dar atendimento prioritário às necessidades físicas do paciente.
C) recuperar, manter e promover a saúde do paciente.
D) auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico de moléstias.
E) promover e recuperar a saúde do paciente.
29. Os cuidados de emergência para uma pessoa que, após uma queda, apresenta fratura com extremidades ósseas expostas
no membro superior direito, compreendem:
A) cobrir a pele e ossos expostos e aplicar uma tração suave sobre a fratura.

B) cobrir o local da exposição óssea com material limpo e imobilizar com talas, mantendo o membro na posição encontrada.
C) cobrir e imobilizar o local acima da fratura na posição funcional.
D) aplicar uma tração para alinhar as extremidades ósseas e imobilizar.
E) cobrir a pele e ossos e enfaixar o membro superior direito.
30. Deverá ser considerado como tuberculose pulmonar (Tb) positiva o caso que apresentar:
A) uma baciloscopia direta positiva apenas.
B) duas baciloscopias diretas positivas.
C) uma baciloscopia direta positiva e cultura negativa.
D) uma baciloscopia direta negativa e imagem radiológica sugestiva de Tb.
E) cultura positiva e baciloscopia negativa.
31. Em relação aos ferimentos nos olhos, o protocolo de Suporte Básico de Vida (SAMU-2004) define o seguinte procedimento:
A) aplicar curativo oclusivo, sobre ambos os olhos para limitar movimentos.
B) efetuar pressão no globo ocular.
C) retirar corpos estranhos.
D) recolocar no lugar o globo ocular protuso.
E) lavar abundantemente com soro glicosado estéril e continuar a irrigação durante o transporte.
32. Na avaliação clínica, o enfermeiro utiliza quatro métodos propedêuticos. Ao realizar o exame abdominal, o mesmo deve
seguir a seqüência de:
A) percussão, seguida de inspeção, ausculta e palpação.
B) ausculta após a inspeção e antes da palpação e da percussão.
C) palpação depois da inspeção e antes da percussão e ausculta.
D) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
E) inspeção, percussão, palpação e ausculta.
33. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem define como responsabilidades do profissional de enfermagem as
seguintes situações, exceto:
A) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou
imprudência.
B) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, somente quando praticadas individualmente.
C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, da
coletividade e do desenvolvimento da profissão.
D) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal, e somente aceitar cargos ou atribuições quando capaz de
desempenho seguro para si e para a clientela.
E) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de
qualquer membro da equipe de Saúde.
34. Lesões acidentais que podem ser acompanhadas de perdas de tecido e ocorrem sob condições não assépticas e por isso
apresentam predisposição para infectar são classificadas como feridas:
A) contaminadas.
B) cirúrgicas.
C) infectadas.
D) traumáticas.
E) incisas.
35. Escreva nos parênteses (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, marque a opção que
contém a seqüência correta:
(00) A vacina contra a Hepatite B é administrada via intramuscular profunda, sendo no vasto lateral da coxa direita.
(00) A vacina BCG-ID é administrada a partir do nascimento, em dose de 0,1ml, na inserção inferior do deltóide direito..
(00) A tetravalente é aplicada em dose de 0,5ml intramuscular, sendo no vasto lateral da coxa esquerda, aos dois, quatro e
seis meses.
(00) As vacinas Sabin e rotavírus, ao serem administradas e eliminadas pela criança, por meio de choro ou vômito, devem
ser administradas novamente.
(00) A vacina triviral é de aplicação subcutânea e protege contra sarampo, rubéola e caxumba, sendo indicada aos 12
meses, com reforço aos 5 anos.
A) F F F V V.
B) F V V F F.
C) V V V F V.
D) F V F V F.
E) V F V V V
36. Na Unidade de Emergência, o Código de Ética permite a execução das ações de enfermagem ao cliente inconsciente, sem
o seu consentimento ou do representante legal. Nessa situação de iminente perigo à vida, as ações do enfermeiro são
orientadas pelo:
A) princípio ético da beneficência.
B) princípio ético da prevaricação.
C) consentimento esclarecido e renovado.
D) postulado bioético de demanda.
E) consentimento ominoso ou implícito.
37. Um cliente diabético, com 75 anos, que vive só, deve saber utilizar o glucômetro e interpretar o resultado para administrar a
sua dosagem correta de insulina. Um dos fatores que lhe impede o desempenho seguro é:
A) a não adesão à atividade.
B) a perda de peso.
C) o senso-percepção visual alterado.
D) a troca gasosa ineficaz.
E) alimentação inadequada.

38. A equipe de enfermagem está legalmente habilitada a exercer a profissão de acordo com as atividades previstas na Lei do
Exercício Profissional nº 7498/86 e Decreto Lei nº 94406/87. Essa equipe é composta de:
A) enfermeiros.
B) enfermeiro e técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro.
C) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e instrumentador.
D) enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
E) enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem.
39. A educação em saúde é uma das atividades dos enfermeiros voltada à prevenção do Diabetes Mellitus. Analise as
afirmativas a seguir, sobre os procedimentos adequados aos portadores da referida doença.
I. Usar sapatos confortáveis; utilizar meias de algodão; verificar a presença de fissuras e outras lesões de pele entre os
dedos.
II. Examinar os pés diariamente com espelho, para visualizar a parte inferior dos dedos, e testar a água do banho com o
pé.
III. Lavar os pés com água morna e sabão neutro, secando bem os espaços entre os dedos.
IV. Evitar calçados mal ajustados, não andar descalço e pedir ajuda de um familiar para examinar os pés, caso não
consiga fazê-lo sozinho.
V. Quando sentado, manter pés para cima, mexer dedos, tornozelos. Não cruzar pernas por longos períodos.
Assinale a opção correta.
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.
E) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

40. O cuidado mais importante na emergência com um paciente após sofrer um acidente automobilístico e com uma possível
lesão medular cervical é:
A) colocar-lhe a coluna em posição flexionada.
B) imobilizar-lhe a cabeça e a coluna, mantendo-as em alinhamento.
C) avaliar para ver se o cliente pode mover os membros inferiores.
D) verificar os sinais vitais a cada 10 minutos.
E) deitar a vítima em decúbito dorsal.
41. São princípios e diretrizes da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:
A) Participação da comunidade, regionalização e centralização dos serviços nas capitais dos Estados.
B) Regionalização, hierarquização da rede de serviços de saúde e centralização político-administrativa.
C) Universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, hierarquização e centralização políticoadministrativa.
D) Universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde.
E) Integralidade de assistência e centralização político-dministrativa.
42. Um servidor ao chegar ao seu setor de trabalho, apresentou convulsão tônico-clônica. A enfermeira da instituição é
chamada, com urgência, para:
A) proteger-lhe a cabeça e as demais extremidades do corpo, evitando-lhe o contato com os objetos.
B) fazer-lhe contenção dos membros superiores e inferiores.
C) elevar-lhe a cabeça e conter-lhe os membros inferiores.
D) colocar-lhe uma espátula de madeira entre os dentes e lateralizar-lhe a cabeça.
E) proteger-lhe o corpo e elevar-lhe os membros inferiores.
43. Segundo o Ministério da Saúde (2005), as doenças sexualmente transmissíveis (DST), decorrentes da violência sexual
contra mulheres e adolescentes, podem ser evitadas com o uso de medicamentos de reconhecida eficácia profilática. As
medicações penicillina G, benzatina, ceftriaxona, azitromicina, metronidazol são as mais utilizadas para a profilaxia das
seguintes DSTs:
A) sífilis, gonorréia, herpes genital, hepatite B.
B) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, cancro mole.
C) clamidíase, herpes simples, herpes genital, gonorréia.
D) sífilis, gonorréia, cancro mole, tricomoníase
E) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, sífilis.
44. As vacinas de DPT, sarampo, Sabin e BCG têm aplicação respectivamente:
A) IM, SC, VO, ID.
B) IM, VO, ID, SC.
C) VO, IM, ID, SC.
D) ID, IM, VO, SC.
E) SC, IM, VO, ID.
45. Entre as doenças de notificação compulsória, as de fluxo rápido de comunicação e notificação imediata são:
A) sarampo e febre amarela.
B) tuberculose e AIDS.
C) hanseníase e difteria.
D) tracoma e sarampo.
E) esquistossomose e tuberculose.

46. Nos anexos da portaria nº 5 de 21 de fevereiro de 2006, da lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória
constam:
A) Dengue, varíola, tuberculose e eventos adversos pós-vacina.
B) Dengue, mononucleose, tétano e varíola.
C) Hanseníase, toxoplasmose, malária e peste.
D) Sarampo, toxoplasmose, herpes simples e hepatites virais.
E) Mononucleose, toxoplasmose, tétano e malária.
47. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. Para tanto, fez constar
em cada esfera de governo os Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde Municipais são compostos por
representantes:
A) do governo e dos usuários.
B) do governo, dos usuários e dos profissionais de saúde.
C) do governo, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço.
D) do governo, dos usuários, dos profissionais da saúde e dos prestadores de serviço.
E) do governo e prestadores de serviços.
48. Na imobilização dos membros inferiores ou superiores, em caso de fratura, é necessário:
A) verificar o pulso distal, a sensibilidade e a perfusão antes e após a imobilização.
B) imobilizar uma articulação acima da lesão.
C) fazer o alinhamento do membro.
D) fixar as talas da região proximal para a distal.
E) fazer curativo oclusivo antes da imobilização.
49. No Sistema de Informação em Saúde, os agravos de notificação e investigação epidemiológicas são registrados no:
A) SIM (Sistema de Informação de Mortalidade).
B) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
C) SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos).
D) SIH (Sistema de Informações Hospitalares).
E) SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais).
50. “O processo pelo qual se consegue eliminar os microorganismos não patogênicos e patogênicos de determinado objeto” é
realizado através da:
A) aplicação das técnicas de assepsia.
B) utilização de métodos de saneamento básico.
C) aplicação de técnicas de assepsia médica e assepsia cirúrgica.
D) utilização de técnicas de esterilização.
E) aplicação de técnicas de lavagem manual.
51. O enfermeiro atua no Programa Nacional de Imunização em todas as fases, desde o planejamento até a administração do
imunobiológico na população alvo. Compete à equipe de vacinação:
A) identificar a vacina a ser administrada, dose, via, tipo, e orientar o uso de medicamentos e cuidados no local da
aplicação da BCG.
B) identificar a vacina a ser administrada, dose, via, tipo, local, orientar os pais ou responsáveis quanto às reações e
agendar a data do retorno.
C) contra-indicar a administração de vacina em desnutridos e em usuário de antimicrobianos.
D) evitar a associação de vacinas por aumentar a incidência de efeitos indesejáveis.
E) orientar os pais ou responsáveis para as possíveis reações e aplicar compressas quentes no local aplicado.
52. Considera-se atitude de risco nas precauções universais:
A) Lavar as mãos antes e após cada procedimento.
B) Usar luvas no manuseio de sangue e fluídos corpóreos.
C) Aplicar medicação endovenosa sem luvas de procedimento.
D) Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) na assistência a Herpes Zoster.
E) Observar a limpeza e a desinfecção de equipamentos e ambientes hospitalares.
53. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, curável, ocasionada pelo Mycobacterium leprae.
Durante o tratamento, o paciente e seus familiares devem ser orientados quanto:
A) à necessidade do isolamento protetor para os portadores da hanseníase do tipo virchowiano ou dimorfa.
B) à internação do paciente para efetivação do tratamento precoce, visando à interrupção da cadeia epidemiológica e a
avaliação de incapacidade física.
C) à observação dos comunicantes, em especial, as crianças do sexo feminino, devido ao bacilo caracterizar-se pela alta
infectividade e baixa patogenicidade neste grupo.
D) aos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos e a retornar a unidade de saúde na ocorrência desses efeitos.
E) à sua exclusão do convívio social e familiar.
54. O surgimento de doenças de origem ocupacional vem crescendo e, mesmo com os programas de prevenção, na saúde do
trabalhador, há o aparecimento da falta de vontade e indisposição para qualquer atividade, sensação de cansaço, mesmo
após o sono, suscetibilidade psíquica e tendência à depressão. Esses sintomas podem surgir com mais freqüência em
trabalhadores de turnos:
A) matutino.

B) vespertino.
C) de 12 x 36 diurno.
D) noturno.
E) matutino/vespertino com revezamento.
55. Segundo o Ministério da Saúde (2001), o tratamento do diabetes mellitus inclui prioritariamente a adoção:
A) dos hipoglicemiantes orais aos pacientes com diabetes infanto-juvenil.
B) dos hipoglicemiantes orais a todos os pacientes com insuficiência renal crônica.
C) de comportamentos que acentuem o risco para obesidade e tabagismo.
D) da hospitalização precoce para modificação dos hábitos de vida.
E) de medidas educativas que favoreçam as modificações dos hábitos e, se necessário, a introdução medicamentosa.
56. Assinale a opção correta:
A) A atual política de saúde que instituiu o Sistema Único de Saúde não estabelece a participação do setor privado.
B) O Sistema Único de Saúde desconsidera a participação social através de conselhos e conferências de saúde.
C) O Sistema Único de Saúde mantém a tradicional política centralizadora das ações no nível federal.
D) O Sistema Único de Saúde tem como princípio básico o acesso universal aos serviços públicos de saúde.
E) O Sistema de Saúde tem acesso igualitário aos serviços do setor privado.
57. A Política Nacional de Promoção da Saúde descreve ações para a redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso
abusivo de álcool e outras drogas, e tem por finalidade:
A) investir em ações que denigram a participação e acesso de crianças e adolescentes quanto ao uso abusivo de álcool e
suas conseqüências.
B) desenvolver iniciativas de redução de danos pelo consumo de álcool e outras drogas que envolvam parcerias com as
indústrias fabricantes de bebidas alcoólicas.
C) liberar o acesso de bebidas alcoólicas de acordo com o perfil epidemiológico de dado território, protegendo apenas
segmentos vulneráveis e priorizando situações de violência e danos sociais.
D) investir no aumento de informações veiculadas pela mídia quanto aos riscos e danos.
E) divulgar a taxa de mortalidade por acidentes em decorrência do uso abusivo do álcool.
58. De acordo com o calendário básico de vacinação da criança, nas primeiras doze horas de vida do recém-nascido, ainda na
maternidade, devem ser administradas as vacinas:
A) contra hepatite B e contra a poliomielite.
B) contra hepatite B e a BCG.
C) BCG e contra a poliomielite.
D) BCG e contra rotavírus humano.
E) tetravalente e rotavírus humano.
59. A prevenção primária de doenças e complicações cardiovasculares é tarefa da equipe do Programa Saúde da Família
(PSF), na qual se deve enfatizar:
A) o controle da atividade física e o estímulo à alimentação sem restrição.
B) o controle do tabagismo e da obesidade.
C) o sedentarismo e o consumo de sal.
D) o controle do alcoolismo e atividade física intensa.
E) atividade física diária e dieta hipercalórica.
60. A pressão arterial (PA) constitui um importante indicador de saúde cardiovascular. O conhecimento da enfermeira sobre
essas variáveis hemodinâmicas auxilia na avaliação das alterações da pressão arterial. Portanto, são corretos os
procedimentos de aferição da pressão arterial abaixo relacionados, exceto:
A) Deixar o paciente descansar por meia hora em ambiente calmo e temperatura agradável.
B) Localizar a artéria braquial por palpação.
C) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não fez esforço físico, não ingeriu bebidas alcoólicas ou
café até 30 minutos antes da medida.
D) Manter o braço estendido na altura do coração durante a medição.
E) Deixar o paciente descansar de 5 a 10 minutos em ambiente calmo e com temperatura agradável.

