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1) Levando em consideração BRüINER e SUDDARTH, assinale a opção
que apresenta uma complicação associada a prostatectomia.

(A) Icterícia.

(B) Hemorragia.

(C) Anorexia.
(D) Hiperatividade.
(E) Aumento do apetite.

2) A aspiração traqueal & realizada quando são detectados eens
respiratórios adventícios e sempre que as secreçôee estão
obviamente presentes. A aepiraç āo desnecessaria pode provo-

car

(A) disfagia,
(B) bronco espasmo.

(C) E£ stula.
(D) enfiseast.
(E) atelectasia.

3) Um paciente, e0 anos, chega a unidade de smergencia ansioso
e confuso, com diepndia inte:nsa, veias jugulares distendi-

das, apresentando t.oese com expectoraçao de liquido espumo-
so, cianose de extremidaies e pressão arterial de
180X12ommHg. Essee são sinais e sintamas de

(A) Aema Br&nguica.
(B) Edema Agudo de Pulmão.
(C) Acidente Vascular cerebt·al.
(D) Fibrose Cistica.
(E) Hemorragia Digestiva.

4) os lactentes devem ser posicionados, depois das refeições,
visando prevenir a regurgitação e a distensão abdominal, em

(A) decdbito lateral esquerdo.
(B) deadbito ventral.
(c) deedbito lat-eral direito.
(D) dec@bito dorsal.
(E) posiç2io de Fowler.

5) Segundo BRUNNER & SUDDARTH, as pessoas idosas que sofrem
fraturas de quadril estão propensas a complicações, sendo a
trombose venosa profunda [ TVP) a mais comum. Assinale a
opção que caracteriza a tronbose vencea profunda.

(A) AusF:ncia de dor na panturrilha na dorviflexão.
(B) Redução do diâmetro da panturrilha.
(C} Pulsos popl£ teo, dorsal e tibial posterior diminuS.dos on

ausentes.
(D) Aumento do fluxo sanguíneo em MMII.
(E) Diminuição da t.emperatura da pele.
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6) Segundo BRUNNER e SUDDAR-rH. punção lombar é a inserção de

uma agulha dentro do espaço subaracnóide lombar, para cole-

tar líquido cefalorraquidiano, was primeiras duas a tres
horas após a punção, o paciente deve ser orientado a

permanecer em

{ A) deci¯ibito dorsal-

(B) Iowler-

(c) sime-

(D) decGbito lateral direiro ou esquerdo.
(E} decúbito ventral.

7) Qual estado patológico caracteriza-se por manifestações cli-

nicas de fadiga, anorexia, frequeaa muscular, menor nuotili-

dade do intest.ino, pareeceaias e aumento da sez=sibiJ-idade ao

digital2

(A) HiponaCremia.
(B) Hipomagnesemia.

(C) Hipocalcemia.

(D) Hipocalemia-

(E) Hipofosfatemia.

2) Em relaçao & Doença Hipert.ensiva, pode-se dizer que a hiper-

Censão

(A) sistólica isolada, o valor sistólico excede a 130 mmHg.
(B) primaria, a pressão disabólica & > ou = 90 mmHg.
(C) e um fator de risco soiient.e para os idosos.
(D) secundária, não se pode atribuir uma causa subjacent.e.

(E) é diagnosticada e confirmada na la leitura.

9) Quanto ao tratamento, em Fototerapia, do recém-nascido, e
correco afirmar que

(A) este deve ser colocado, com roupa leve, embaixo do feixe
ie luz.

(B) os olhos dele devem set vedados por meio de uma máscara
adequada .

(C) devem ser eviLadas mudanças de posição para não
irrita-lo.

(D) ele deve ser deixado sem fralda, preferencialmente.
(E) deve ser limitada a ingesta de líquidos nas 24 horas.
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10) Segundo BRUNNER & SUDDAR-rH, a. pressão intracraniana aumenta-

da (PIC) pode reduzir, significativamente, o fluxo sanguineo

cerebral, resultando em isquemia. Assina.le a opção que

apresenta uma alteraçao t-ardia de Prc aumentada.

(A) Padrão respiratório mantido.
(B) Presença de vomito em -jato.

(C) Pressão arterial diminuida.

(D) Temperatura diminv5da-

(E) Nivel de consciencia preservado.

11) Os Digitaio são drogas ex.tremamente valiosas no tratament· o

da Insuficiencia Ventricular Aguda. Qual a importância dessa
droga?

(A) Reduçãío do retorno venceo.
(B) Aumento do volume siatólico.
(c) Diminuição do débito cardíaco.
(D) Redução da elasticidade-

(H) Diminuição de volume dimetalico.

12) Segundo BRUNNER e SUDDARTH, o choque é uma condição em que

existe perda do volume efetivo de sangue circulante. Assina-

le a opção que apresente alteração caracter£ebica de choque

hipovolemico_

(A) Preesão arterial crescente.
(B) Pele quente e úmida.
(C) Poliúria.
(D) Freqüencia decrescente de pulso.
(E) Hiperpnéia.

13) Seguride SYLVIA HINRICHSEN, infecções hospitalares são com-

plicações infecciosas relacionadas à assietencia ao paciente
e a diminuição de sua capacidade de defesa, sendo clasei-

ficada como infecção

(A) cruzada aquela constatada ou em incubação na admissão do
pacient.e.

(B) endógena aquela que se verifica a partir de microorga-
nismos estranhos ao paciente.

(C) inter-hospitalar aquela originada no próprio hospital.
(D) ocupacional aquela adquirida por individuce que traba-

lham em hospitaie e e.st&o expostos a doenças infecto-

contagiosas.
(E) exógena a que se verifica a partir de microorganienwis do

próprio paciente, geralmente imunodeprimido.
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14) Em relação a transfusão de hemocomponente, assinale a opção

correta.

(A) os eritrocitos são armazenados em temperaturas acima de

emc.
(B) As plaquetas são estocadas em temperatura ambiente.

(C) o pleema não necessita ser imediatamente congelado.
(D) Os leucócitos são usados freqüentemente.
(B) A unidade de sangue total não pode ser processada e

administrada.

15) Segundo BRUNNER e SUDDARTH. uma reação anafilé.tica é uma
reação sistemica aguda de hipersensibilidade, resultado de
uma interação antígeno-anticorpo. Assinale a opção que apre-

senta alterações característicae de anafilaxia.

(A) Pressão arterial crescente e congestão nasal .
(B) Pulso forte e cheio.
(C) Constipação intestinal e náusea.
(D) Opressão torácica e prurido.

(E) Cefaléia e dor abdominal.

16) coloque V (verdadeiro) ou E(falso) nas afirmativas abaixo,
em relaçao as doenças infecciosas, suas modalidades de
transmissão e agentes causais, assinalando, a seguir, a
opção correta:

( ) A mononucleose é tranemitida pelo Vírus Epstein-Barr,

por meio do contato com secreções faríngeae.
( ) A cólera é transmitida pelo Vibrio Cholerae, por meio da

ingestão de água contaminada por dejetos humanas.
( ) A rubeola e transmitida pelo V5.rus da rubéola, por meio

da ingestão de alimento ou bebida contaminada.
( ) A tuberculose di transmitida pelo Mycobacterium

tuberculosis, através do ar.

(A) (F) (F) (V) (F)

(B) (V) (F) (V) (F)
(C) (V) (V) (F) (V)
(D) (F) (V) (F) (V)
(E) (F) (V) (V) (F)

17) segundo BRUNNER e SUDDARTH, é prescrição de enfermegem que
sucede a uma biópsia renal:

(A) monitorizar sinais vitais a cada 12 horas.
(B) ficar alerta para aumento ou queda na pressão arterial.
(C) estimulax a deambulação precoce.
(D) relatar imediatamente sinais e sintomas de ictericie.
(E) fazer mariipulação ou pa'Lpaç&o abdominal quando houver

sangramento persistente, indicado por um hematoma cres-
cente.
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10) Ao assistir um paciente idoso na recuperação 96e-anestésica,

e necessário o enfermeiro reconhecer que o idoso

(A) leva mais tempo para eliminar os anestésicos.

(B) tem eficiência renal armentada-

(C) tem perfusão aument· ada.
(D} é capaz de compensar os desequilibrios.

{ S) tem metabolismo rapido.

19) As reaç€iee transfusionais agudas são mais freqüentes e
ocorrem durante a transfusaa ou em até vinte o quatro horas
após a meema. O enfermeiro é responsável pelo monitoramento
em caso de complicação. Assinale a opção que NKo apresenta
conduta correta nesse caso.

(A) Not.ificar o banco de sangue.
(B) Verificar sinais vitais.
(c) obter amostra de sangue do paciente.
(D) Manter aceano venoso ccm solução salina_
(IE) Reinfundira logo que ceese as reações.

2O) Os pacientes com choque cardiogenico desenvolvern as seguin-
tes manifeetações, EXCETO

(A) dor precordial.

(B) acidose låtica.
(C) mi perfusão miocárdica.
(D) arritmias.

(H) coagulação intravançular.

21) Assinale a opção que apreserita um principio fundame:ntal do
Cádigo de Etica dos Profissionaio de Enfermagem.

(A) Garantir a continuidade da Aosistencia de Enfermagem.
(B) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade

lo cliente.
(C) Prestar aseletencia a saúde visando a promoção do ser

humano como um todo.
(D) Mant.er segredo sobre fat.s sigiloso de que tenha conhe-

cimento em razão de sua atividade profissional.
[ E) Respeitar o ser humano ria situação de morte e pós-tterte.

22) segundo BRUNNIER & SUDDARTH, o delfrio por abetinencia de
alcool é um estado agudo que acontece em conseqüência da
enbita cessaçaa da ingestão de alcool. São sinai.e e eintomme
de delfrio por abstinencia de alcool:

(A) apatia e bradicardia.
(B) ansiedade e mione.
(C) irritabilidade e sudorese profusa.
(D) sonolencia e bradipnéia.
(E) tranqüilidade e hipoterrlia.
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23) correlacione os principais representantes de cada escola da

Administração As suas teorias e assinale a opção correta.

TEORISTAs TEORIAS

I - Max Weber ( ) Funções administrativas.
II - Frederick Taylor ( ) Teoria X e: Teoria Y.

III- Henri Fayol ( ) Administração científica.
IV - McGregor ( ) Organizaçao burocrática.

( ) Necessidade: s humanas básicas.

(A) (33I) { IV) (33) (I) (-)

(B) (333) (I) (-) (IV) (II)

(C) (IV) (III) (I) (II) (-)

(D) (III) (IV) (I) (II) (-)

(E) (IV) (III) (-) (II) (I)

24) Segundo SYLVIA HINRICHSEN, a utilização de cateteres ini-ra-

vasculares tem como objetivo administrar rnedicamentos,

fluidos, derivados sangu5.neos e monitorização hemodindmica.
Assina1e a opgao que agreeenta cuidado importante na pre-

venção de infecções relacionadas a acessos vasculares.

(A) Os equipos devem ser trocados a cada 96 horas e, se hou-

ver infusão lipidica, a cada 72 horas.
(B) As conexões do tipo TEIREE-WAY devem ser usadas, pois

elas diminuem o riaco de contaminação.
(C) Os cateteres de nutrição parenteral e6 devem ser utili-

zadas para este fim.
(D) Os cateteres perifericos heparinizados não devem ser

irrigados rotineiramente com solução salina.
(E) Os acessos Venosos periféricos devem ser trocados a cada

96 horas.

25) Nas complicações de terapia enteral, a diarréia constitui a
complicação gastrincest.inal mais comum. Que conduta de
enfermagem deve ser implementada nesse case?

{A) Avaliar a temperatura c's dieta enteral.
{ B) Checar níveis de glicose.
(C) Inspecionar as membranas nasofaringéas.
(D) Checar residuo géatricc_
(E) Manter cabeceira em 30".

26) No estagio terciário da sífilie, é comum a aparecámento de

(A) lesões incapacitantes do sistema nervoso central.
(B) febre baixa, mal-ester e linfadenopatia.
(C) nodulo endurecido, indolor ou cancro.
(D) leeões nas mucosas da Inca e língua.
(E) exantema macular ou maculo-papolar.
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27) Segundo BRUNNER e SUDDARTII, são complicações da nutrição

parenteral-

(A) sepee e sobrecarga hidrica.
(B) distensão abdominal e dieüria.

(c) hipovolemia e hipert.eneKo.

(D) cefaléia e bradicardia.
(E) agitação e deenutrição.

28) Que fatores acarretam aumento dos níveis de bilirrubina nos

recém-nascidos prematuros?

(A) Hipertermia e hipóKia.

(B} Desidratação e anemia.

(C) Acidose e hipáxia.

(D) Deficiência de folato e acidose.
(H) Desidratação e hipoproveinemia.

29) segundo BRUMNER e SUDDiaRTH, depois da fratura de ossos

longos ou da pelve, de milltiplas fraturas ou de lesôee por

esmagamento, a embolia goriurosa pode desenvolver-se, espe-

cialmente nos adultos jovens, sendo sua manifestação clínica

(A) alteração sübita de personalidade.
(B) bradicardia.
(C) hipoterTnia.

(D) bradipodia.

(B) anorexia.

30) o cancer é um processo pat.ológico que começa quando uma
célula anormal é cransfornada pela mutação genetica do DNA

celular. Esse processo possui capacidade de dieseminar
células cancerceae por meio de quais mecanismoe7

(A} Disseminação linf&tica e hematogenica.
(B} Carcinageneva e disseminação linfácica.
(C) Angiogenese e carciDogenese.
(D) Metaplasia e disseminaçao linfatica.
(E) Angiogenese e metaplasia.

Prova • Amarela concurao i PS-CSM/ 07
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31) Levando em consideraçao a Resolução COETAMA n° 35B, de

29/ 04/2005, que dispõe sobre o tratamento e a destinação

final dos rearduos dos servjços de sadde, pode-se afimar que

I - os residuos do grupo E devem ser acondicionados em

coletores estanques reaistent.es a ruptura.

II - os re:síduce do grupo B, no estado liquido, tem disposi-

ção final em aterros manitários.
Irr- aos órgåce ambientais competentes do SISNAMA cabe

apenas a fiscalização.
IV - 4 obrigatória a segregação dos reefduos na fonte e no

momento da geração.

(A) Apenas as afirmativas I: e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativae I e III são verdadeirae.

(C) Apenas as afirmativas I e IV año verdadeiras.

(D) Apenas as afiirmativae I'I e IV são vezziadeiras.
(E} Apenas as afirmativae I e II são verdadeiras.

32) Que procedimento é empregada, usualmente, para avaliar

ictericia, pancreatite, cálculos biliares e doenças do trato
biliar?

(A) Endoecopia digestiva alta.
(B) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.
(C) Colonoscopia por fibra 4ptica.

(D) Retossigmoidoscopia.

(E) Clister opaco.

33) o enfermeiro, ao cuidar de uma paciente idosa com diarréia
importante e em uso de digitálico, deve eat.ar at-erat.o

(A) à deeldratação e a bipocalemia.
(B) a obetrução intestinal e as diaritmias cardíacas.
(C) a taquicardia aerial e à inpactação fecal.

(D) ao abacesso p6lvico e ao emagrecimento.
(E) ao sangramento e as fiesuras anais.

34) Um recém-nascido, no primeiro minuto de vida, apresenta
freqüência cardíaca > loo bat.imentoo por minuto, esforço
respiratório lento, alguma flexão dos membros, espirra e tem
o corpo raseo com membros azulados. Qual o 5.ndice de Apgar
atribuido a esse recém-nascido?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) B

(E) 9

Prova - Amarela Concurso ·. PS-CEM/ 07
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35) Quais as complicações mais importantes relacionadae a cirur-

gia de Tireoidectomia a gie um enfermeiro precisa estar

atento?

(A) Náuseas e vomitoe.
(B) calor e rubor,
(C) Sudorese e hipertermia.
(D) Irritação e dor.
(E) Kemorragia e edema de glote.

36) Levando em consideração BrUNNER e SUDDARTH, assinale a opção

que apresenta o procedimento de emergencia que deve ser

adotado, ainda no local onSe ocorreu a queimadura.

(A) Aplicar gelo diretamente na queimadura.

(B) Aplicar aleo na queimasura.
(C) Oferecer grande quantidade de Liquido por via oral.
(D) Abold-x a irrigacao em queimaduras provocadas por

substancias químicas.
(E) Embeber a área queimada, de maneira intermitente, em

agua fria.

37) A hanseniase caracteriza-se pelo aparecimento de:

(A) febre moderada a alta, corize, lacrimejamento, tosse e
exantema.

(B) m&culas acastanbadas ou pretas não-descamativas, mais
freq0entes nas regiões palmares_

(C) aetenia, mialgia, calafrioe, febre alta intermitente e
sudorese profosa.

(D) macula hipocrômica. única on em pequence grupos, com
hipoestseia, localizada na face, noe membros ou no
tronco.

(E) mioulas hipocrômi.cas, acastanhadas, eritematosas, com
descamação, predominavites no troneo e na face.

36) Como se denomina a forma de abortamento que apresenta ean-

gramento transcervical, freqüentemente associado a cálicas
lombares e no baixo ventre, maa sem dilatação cervical ou
expulsão dos produtos da concepção?

(A) Enevitável.
(B) Incompleto.
(C) completo.
(D) Recido.
(E) Ameaça de abortamento.

Prova : Amarela Concurso : Ps-esM/ 07
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39} Em relação & Síndrome de Guillain-Barré. é INCoimETO afizvilar

que

(A) apresenta paralisia flacida progressiva e ascendent.e.

(B) acomete mais os homens.

(C) pode ser associada ao aarampo e caxumba.
(D) pode afetar os músculos faciais.
(E) desenvolve respirações euperficiais e irregularee-

40) Uma gestante foi imunizada com tres doses da vacina contra o
tétano, o reforço deve ser feito caso ela tenha tomado a
última dose ha quantos anos?

(A) 1

(B) 2

(C) 5
(D) 7

(B) 10

41) Segundo KAPLAN H SADOCK, a síndrome neuroleptica maligna é
uma complicação com risco de vida que pode ocorrer durante o
curso do tratamento com

(A) drogas ansiolí.ticas.
(B) drogae antipoicóticas.

(C) drogae antimaníacas.
(D) dzugae antidepreaeivaa.

(B) terapia elet.roconvulsivante.

42) Durante a administração da surfactance, se o recém-nascido

apresentar bradicardia, cianose, sinal de estresse respira-

tório, qual intervenção de enfermagem deve ser adotada?

(A) Mudar o recém-nascido de decúbito.
(B) Aspirar a céLnula endotraqueal.
(c) Elevar a cabeceira do berga.
(D) Interromper o procedimento.

(E) Dbservar a expansEo tordcica.

Prava a Amarela concurso a PS-CSM/ 07
Profissão i ENFERMAGEM

10/ 12



43) coloque v(verdadeirol ou F(faleo) nas afirmativas abaixo, em

relação aos cuidados de enfermagem com o paciente diabético,

assinalando, a seguir, a opg&o correta.

( ) Fornecer as refeições conforme o desejo do paciente.
( ) Fazer a insulina intra-muscular, observando o rodízio

dos locate de aplicação-

( } Os principais locais para aplicação de insulina são+

braços, coxas, quadrie e abdome.
( } Estar atento aos sinais de hipoglicemia, tais como:

anorexia, naüseas, vomitoo e halito cetânico.

(A} (v) (v) (v) (F)
(B) (E) fV) (W) (V)

(C) (V) (F) (V) (V)

(D) (F) (F) (V) (F)
(E} (V) (V) (F) (F)

44} Que músculo preferencialmente deve ser escolhido para
administração de vitamina K, a fim de evitar a doença
hemorrágica do recem-nascido?

(A) Delt.óide.

(B) Vasto lateral.
(C) Doreogldteo.
(D) Ventrogldteos

(E) Vasto medial.

45) Na unidade de terapia intensiva neonatal, o enfermeiro
detecta que o recem-nascido pr&-teron no terceiro dia de
vida apresentou tremores palpebrais, desvio ocular horizon-

tal tonico, movimento de ext.remidades de pedalar ou nadar e
diminuição da saturação de ->xigênio. Diante de tal inter-
correncia qual intervenção de enfermagem e imediata?

(A) controlar a reposição de perdam.
(B) Inc.erromper a crise convulsiva.
(C) Monitorar gaeometria.
(D) Registrar estado geral.
(E) Observar freqüencia respiratória.

46) A pena de cassação do direi:o ao exercicio profissional do
enfermeiro é de competencia

(A) do Conselho Regional de Enfermagem.
(B) do Sindicato de Enfermagem.
(c) de Tribunal Regional do Trabalho.
(D) da Associação Brasileira de Enfermagem.
(E) do Conselho Federal de Snfermagem.

Prova : Amarela Concurso : ES-CSMf07
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47) Segundo BRUNNER e SUDDARTH. são condições que sugerem a

presença de bacteremia ou tungemia nosocomial relacionadas

ao disposit.ivo de acesso vascular, ERCETO o far.o de

(A) o paciente possuir uma linha vascular cental inetalada
há nais de 2B dias.

(B) o sitio de inserção do cateter vascular estar avermelha-

do, edemaciado e apresentando drenagem purulenta.

(c) o paciente permanecer séptico depoi.e da terapia apro-

priada sem a retirada do cateter.
(D) o paciente apresentar febre, dor em flanco e polaciária.
{ E) a hemocultura do paciente apresentar tree amostras

positivae com crescimento de staphylococcus Áureos e

cultura de ponta de cateter com crescimento de

Staphylococcus Aureoo.

48) Na Unidade coronariana, o diagnóstico de um paciente com
quadro sugestivo de ruptura do septo ventricular pode ser
confirmado por meio de

(A) cateter de Swan-Ganz.

(B) monitorização cardíaca.
(C) eletrocardiograma.

(D) marca panne.

(E) gasometria arterial.

49) Segundo SYLVIA HINRICHSEN, na prevenção de infecções rela-

cionadas aos divereos artigos médico-hospitalares, año de
grande importancia sua Limpeza, devinfecção e esteri.lização.
A partir dessa afirmativa, assinale a opção correta.

(A) Deve ser feita a desinfeccao de alto nivel em todos ce
artigos considerados críticos.

(B) Os materiais que tenham tido contato com £ 1uidos corpá-
reos, sangue e tecido devem ser transportados en reci-
pientes abertos.

(c) os artigos não-criticos são os que entram em contato com
sistema vascular.

(D) A manutenção da esterilidade de um artigo independe do
tipo de entalagem.

(B) A renitorização biológica deve ser reali2·.ada no mínimo
uma vez por semana e sempre que a carga contenha mate-
riais de implante.

Sc] Em que situação e contra-indicada a administração da vacina
triplice viral na criança?

(A) Fase convalescente de doença.
(a) Exposição recente a uma doença infecciosa.
(C) Reação anafilática & ingestão de ovo.
(D) Mistória de alergias inespecíficas.
(E) Teste cur.âneo de PPD positivo.
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