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1) A avaliação sistemática da qualidade da assistência de

enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem
no prontuário dos pacientes e/ou das próprias condições
deste, denomina-se:

(A) serviço de enfermagem.
(B) auditoria em enfermagem.
(C) supervisão em enfermagem.
(D) planejamento da assistência de enfermagem.

(E) educação continuada no serviço de enfermagem.

2) Muitas mulheres iniciam o acompanhamento pré-natal já ultra-

passadas as primeiras 8 a 12 semanas de gestação. Esse perí-

odo de intensa organogênese fetal, é fundamental para
estabelecerem-se as bases do acompanhamento adequado. A mai-

oria dos fatores que influenciam, negativamente, o binômio
materno-fetal tem sua gênese no seguinte período:

(A) primeiro trimestre gestacional.

(B) segundo trimestre gestacional.

(C) terceiro trimestre gestacional.

(D) pré-concepcional.

(E) pré-parto.

3) Assina1e a opção que NÄO apresenta fatores de risco para a

embolia pulmonar.

(A) Imobilização prolongada e lesão raquimedular.

(B) Tromboflebite e doença vascular.

(C) Tumor pancreático e insuficiência cardíaca.

(D) Fratura de quadril e diabetes.

(E) Tabagismo e tuberculose.

4) O choque hemorrágico é uma das maiores causas de mortalidade

materna, principalmente nos países em desenvolvimento. Sendo

a hemorragia interna mais difícil de ser avaliada, quais os
sinais e sintomas clínicos encontrados na instalação do
choque hemorrágico moderado?

(A) Hipotensão, palidez cutânea, fraqueza e poliúria.

(B) Hipertensão, fraqueza, poliúria e palidez cutânea.

(C) Hipertensão, fraqueza, pele fria e oligúria.

(D) Hipotensão, oligúria, confusão mental e alterações no

eletrocardiograma.

(E) Queda da pressão sistólica, taquicardia, sensação de

sede e oligúria.
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5) O distrúrbio amnéstico alcoólico e a encefalopatia alcoólica
são consequências tardias do consumo de álcool em grande

quantidade e por vários anos. Uma enfermeira diante de um

paciente com distúrbio amnéstico alcoólico é correto afirmar

que ele possui:

(A) déficit acentuado da memória recente.
(B) aumento acentuado da memória recente .

(C) cognição aumentada.

(D) transtorno psicótico leve.

(E) cognição leve.

6) Existem várias formas de tuberculose, a mais frequente e

mais contagiosa é a pulmonar. Um paciente pulmonar

bacilífero, se não tratado, em um ano pode infectar várias
pessoas. Uma vez iniciado o tratamento, o paciente,

normalmente, não transmitirá mais a doença em no máximo
quantos dias?

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

(E) 30

7) O planejamento e o processo decisório como instrumento do
processo de trabalho gerencial na prática do enfermeiro foi

composto por quatro etapas pré-definidas, com tarefas

precisas e limites cronológicos. Assinale a opção que

apresenta essas etapas na sequência correta.

(A) Descrição da situação, implementação, elaboração da

programação e avaliação.

(B) Avaliação, descrição da situação, elaboração da progra-

mação e implementação.

(C) Descrição da situação, elaboração da programação, imple-

mentação e avaliação.

(D) Implementação, elaboração da programação, descrição da

situação e avaliação.

(E) Descrição da situação, avaliação, elaboração da progra-

mação e implementação.
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8) Dentre os distúrbios metabólicos no recém-nascido, qual
constitui uma das alterações de melhor prognóstico, por não

ter sido estabelecida uma relação direta entre a sua presen-

ça e a lesão no sistema nervoso central?

GA) Hipoglicemia.

DB) Hiperglicemia.

02) Hipocalcemia.

DJ) Hipermagnesemia.

DS) Hipomagnesemia.

9) O choque afeta todos os sistemas orgânicos podendo

desenvolver-se de maneira rápida ou lenta. Em relação aos
tipos de choque, assinale a opção correta.

(A) o choque séptico e o neurogênico são tipos de choque

circulatórios.

(B) a imunossupressão é um fator de risco para o choque
neurogênico.

(C) no choque cardiogênico a contratilidade está aumentada.

(D) no choque hipovolêmico o volume intravascular está

aumentado.
(E) o tamponamento cardíaco é um exemplo de choque cardio-

gênico coronário.

10) O bloqueio átrio ventricular que apresenta uma falha súbita
de condução de um impulso atrial aos ventrículos, sem

aumentos progressivos no tempo de condução de ondas P

consecutivas é denominado de bloqueio de

(A) 1° grau.

(B) 2° grau tipo I.
(C) 2° grau tipo II.

(D) alto grau.

(E) 3 ° grau.

11) Dentre os fatores psicológicos predisponentes para o uso
abusivo de substâncias é correto destacar:

(A) a tendência familiar.

(B) a autoestima baixa.

(C) o metabolismo alterado.

CD) a etnicidade.
(E) o embotamento afetivo.
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12) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo
em relação aos tipos de auditoria em enfermagem, e assinale

a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A auditoria retrospectiva é feita após a alta do paci-

ente.

( ) A auditoria operacional é feita enquanto o paciente está
internado.

( ) A auditoria tem como vantagem maior profundidade no tra-

balho.

( ) A auditoria não tem como objetivo primordial a melhoria

dos registros de enfermagem.

( ) A auditoria de enfermagem limita-se à avaliação do cui-

dado de enfermagem prestado ao paciente.

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

(B) (F) (V) (F) (V) (V)

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

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

13) As úlceras por pressão são lesões decorrentes de hipóxia

celular, que levam à necrose tecidual. No estágio II, essas

úlceras caracterizam-se por:

(A) presença de drenagem de exudato e abrasão.

(B) eritema e edema discreto.

(C) perda total de pele e do tecido subcutâneo.

(D) bolhas e perda parcial do epitélio.

(E) cratera pouco profunda e infecção.

14) Segundo MEEKER (1997), a cicatrização de qualquer ferimento

é uma resposta complexa do tecido com solução de

continuidade causada por uma agressão. Assinale a opção que

apresenta a causa mais comum de retardo na cicatrização do

ferimento em pacientes no pós- operatório.

(A) Condição imunológica.

(B) Infecção local.

(C) Idade do paciente.

(D) Diabetes.
(E) Contaminação exógena.
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15) A Resolução CONAMA n° 358/ 2005 considera os restos de sangue,

fezes, urina e saliva, que permanecem nos tubos de coleta
após a retirada do material necessário à realização de
investigação, como:

(A) líquidos corpóreos.

(B) redução de carga microbiana.
(C) sobras de amostras.

(D) Príons.

(E) agentes de classe de risco 4 .

16) A Lei 7.498, de 25/06/ 1986, e o Decreto 94.406, de

08/ 06/1987, que versam sobre a regulamentação do exercício

da enfermagem, determinam como atividade privativa do enfer-

meiro:

(A) a realização de cuidados de enfermagem de menor comple-

xidade.
(B) a consultoria em procedimentos médicos .
(C) a execução de parto sem distórcia.
(D) a prescrição de medicamentos.

(E) a assistência exclusiva ao idoso.

17) Uma ferida no abdômem causada por arma de fogo e uma apendi-

cectomia não perfurada são classificadas, respectivamente,

como ferida:

(A) contaminada e ferida infectada.

(B) infectada e ferida contaminada.

(C) contaminada e ferida aberta contaminada.

(D) contaminada e ferida aberta.

(E) aberta contaminada e ferida infectada.

18) A educação continuada está inserida na maioria das

organizações com o objetivo de capacitar seus profissionais

por meio de uma educação reflexiva e participativa.

Assinale a opção que apresenta a finalidade da educação con-

tinuada.

(A) Participar do serviço de ouvidoria.

(B) Elaborar programas de pesquisa científica.

(C) Manter protocolos de assistência atualizados.

(D) Coordenar atividades de residência em enfermagem.

(E) Coordenar os programas de treinamento.
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19) Os eventos adversos pós-vacina contra a hepatite B, quando

se fazem presentes, geralmente são leves e transitórios,

com duração menor que vinte e quatro horas. Assinale a opção
que apresenta um evento adverso pós-vacina contra a hepatite
B.

(A) Enduração local.

(B) Reação lupoide.

(C) Reação queloide.

(D) Abcessos cutâneos frios.

(E) Úlcera com diâmetro maior que um centímetro.

20) Segundo SCHECHTER (1998), a grande dificuldade no
diagnóstico da tuberculose na criança decorre do fato de
que, na maioria dos casos, é difícil a comprovação pelo

achado do Bacilo de KOCH nas secreções. As principais razões

da negatividade desses exames são o pequeno número de

bacilos nas lesões da infância e a dificuldade de obter-se

material adequado do aparelho respiratório, por isso,

utiliza-se para confirmação do diagnóstico o seguinte mate-

rial biológico:

(A) sangue .
(B) líquor.

(C) saliva.

(D) suor.

(E) lavado gástrico.

21) De um modo geral, o recém-nascido com distúrbio de trocas

gasosas, apresenta os seguintes sinais de insuficiência

respiratória:

(A) retrações abdominais e dispneia leve .

(B) diminuição da perfusão periférica e hipotensão.

(C) apneia e atonia.
(D) eupneia e hipotonia.

(E) sono profundo e retrações costais leves.
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22) Em obstetrícia, a coagulação intravascular disseminada pode
se apresentar de duas formas clínicas, aguda ou crônica,

sendo estas respectivamente:

(A) descolamento prematuro da placenta e pré-eclâmpsia.

(B) diabetes gestacional e doença hipertensiva específica da

gestação.

(C) diabetes gestacional e descolamento prematuro da placen-

ta.

(D) doença hipertensiva específica da gestação e embolia
amniótica.

(E) descolamento prematuro da placenta e eclâmpsia.

23) A cetoacidose diabética, conforme descrito por BRUNNER

(2005), é causada por uma ausência ou quantidade

acentuadamente inadequada de insulina. Quais os três
principais aspectos clínicos da cetoacidose diabética?

(A) Hiperglicemia, desidratação e acidose.

(B) Hipoglicemia, polidipsia e poliúria.

(C) Hiperglicemia, perda de peso e enurese.

(D) Hiperglicemia, fadiga e perda acentuada de peso.

(E) Hipoglicemia, hálito cetônico e poliúria.

24) Segundo WOODS (2005), certos marcadores séricos se elevam no

paciente após um infarto agudo do miocárdio. O marcador que

se eleva de 6 a 8 horas após o início da isquemia denomina-se

(A) CK.

(B) Desidrogenase látea.

(C) Mioglobina.

(D) CK MB.

(E) Troponina.

25) Propiciar a interação afetiva entre pais e filho; estimular
os pais a participarem nos cuidados prestados ao filho,

valorizando suas experiências anteriores e propondo mudan-

ças de atitudes que possam trazer maiores benefícios aos
pais e à criança; possibilitar o acompanhamento da amamen-

tação sem rigidez de horários visando esclarecer as dúvidas

da mãe e incentivá-la nos momentos de insegurança, são

objetivos

(A) do atendimento em grupo.

(B) do planejamento da assistência de enfermagem.

(C) do sistema de alojamento conjunto.

(D) da manutenção da integridade pessoal e social .
(E) do processo de ações multidisciplinares.

Prova : Amarela Concurso : PS-CSM/ ll

Profissão : ENFERMAGEM

7/ 14



26) 0 Retinoblastoma é um tumor maligno congênito raro, que pode

apresentar-se ao nascimento ou durante os dois primeiros
anos de vida. Uma das metas de enfermagem mais importante é
ter um alto índice de suspeita desta malignidade, observando
as manifestações clínicas. Qual dos sinais abaixo NÃO é uma
manifestação clínica desta patologia?

(A) Reflexo do olho de gato.
(B) Estrabismo.
(C) Olho vermelho, doloroso.

(D) cegueira.

(E) Obstrução da glândula lacrimal.

27) O interesse pela prescrição de medicamentos por enfermeiros

vem crescendo, em muitos países, objetivando:

(A) diminuir o tempo de remarcação de consultas.

(B) melhorar o relacionamento entre os pacientes.

(C) diminuir a quantidade de médicos.

(D) aumentar a credibilidade profissional.

(E) redistribuir o trabalho entre profissionais capacitados.

28) De acordo com WOODS (2005), as arritmias cardíacas resultam

de formação de impulso anormal, condução anormal de impulso

ou dos dois mecanismos juntos. A arritmia cardíaca

caracterizada por uma frequência atrial de 120 a 250

batimentos por minutos, ritmo regular, ondas P ectópicas,

intervalo PR mais curto ou mais longo do que o normal e
condução frequentemente normal pelo nó AV e nos ventrículos,

denomina-se:

(A) marcapasso atrial migratório.

(B) taquicardia multifocal atrial.

(C) flutter atrial.

(D) taquicardia atrial paroxística.

(E) fibrilação atrial.

29) A demencia constitui uma Síndrome na qual estão comprometi-

das funções intelectuais como a memória, a linguagem, a ca-

pacidade do conhecimento, do reconhecimento e da personali-

dade. No caso do idoso, a forma mais comum de demência é:

(A) acidente vascular cerebral hemorrágico.

(B) esquizofrenia.

(C) depressão.
(D) doença de Alzheimer.

(E) transtorno bipolar do humor.
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30) Segundo a Resolução do COFEN 311/2007, na Seção I que dispõe
sobre as relações com a pessoa, família e coletividade,

assinale a opção que apresenta um direito do enfermeiro.

(A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua

competência técnica.
(B) Exercer a enfermagem com autonomia.

(C) Participar da prática multiprofissional.
(D) Recusar-se a revelar informações confidenciais.

(E) Participar de atividades de ensino.

31) A principal meta no período pós-operatório imediato consiste
em evitar a hipóxia e a hipercapnia. Ambos os sinais podem
ocorrer se o paciente apresentar:

(A) oligúria.

(B) obstrução de via aérea.

(C) débito cardíaco reduzido.

(D) alto risco para alteração na temperatura corporal.

(E) disritmias.

32) Segundo SCHECHTER (1998), a pneumonia hospitalar é definida

como infecção do parênquima pulmonar que ocorre após o

período de internação hospitalar superior a:

(A) 12h

(B) 24h

(C) 48h

(D) 60h

(E) 72h

33) A abordagem multiprofissional é de fundamental importância

no tratamento da hipertensão e na prevenção das complicações

crônicas . Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional,

destacam-se as seguintes, EXCETO:

(A) ações educativas, com ênfase em mudanças do estilo de

vida.

(B) implementação de medidas secundárias .

(C) encaminhamento a outros profissionais, quando indicado.

(D) ações assistências individuais e em grupo.

(E) treinamento de profissionais.
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34) Os produtos compostos por microorganismos vivos atenuados
constituem material biológico infectante, portanto há a
necessidade de serem autoclavados, durante 15 minutos, a uma

temperatura entre 121°C e 127°C antes de serem desprezados.

Os imunobiológicos infectantes que recebem tratamento antes
de serem inutilizados são: vacina contra

(A) a hepatite B e vacina contra o sarampo.
(B) a febre amarela e vacina contra a tuberculose.
(C) a tuberculose e vacina contra a hepatite B.

(D) o tétano e vacina contra a hepatite B.

(E) o sarampo e vacina contra a febre amarela.

35) Correlacione os fatores de risco da hemorragia às principais

complicações que podem levar à evolução desfavorável do
período puerperal, e assinale a opção correta.

FATORES DE RISCO PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES:

HEMORRAGIA:

I - Multiparidade ( ) Macrossomia fetal.

II - Gestação Gemelar ( ) Distúrbios de coagulação.
III- Doença Hipertensiva ( ) Atonia uterina.

Específica da Gestação ( ) Retenção placentária.

IV - Diabetes ( ) Aumento da área de inser-

V - Parto cesário anterior ção placentária.

( ) Prolapso de cordão umbi-

lical.

(A) (III) (IV) (-) (I) (II) (V)

(B) (IV) (III) (V) (I) (II) (-)

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

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

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

36) Assinale a opção que apresenta uma das complicações agudas

do diabetes.

(A) Neuropatia diabética.
(B) Retinopatia diabética.

(C) Infarto do miocárdio.

(D) Síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicemica.

(E) Doença renal.
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37) A reação vacinal com a presença de nódulo local que evolui

para pústula, seguida de crosta e úlcera que regride
espontaneamente em média entre a quinta e a décima segunda
semana, deixando uma pequena cicatriz, é decorrente da
vacina contra

(A) a hepatite B.

(B) o sarampo.

(C) O haemophilus influenzae do tipo b.

(D) a tuberculose.

(E) a poliomielite.

38) Qual situação caracteriza uma emergência hipertensiva?

(A) Intoxicação por cocaína ou anfetamina.
(B) Angina instável.

(C) Pré-eclâmpsia.

(D) Edema agudo de pulmão.

(E) Transplante renal.

39) Segundo WOODS (2005), assinale a opção que apresenta uma
complicação precoce após a inserção de marca-passo tempo-

rário.

(A) Hematoma .

(B) Pneumotórax..

(C) Trombose .

(D) Infecção no local de inserção.

(E) Endocardite.

40) Segundo SCHECHTER (1998), no tratamento do paciente com

queimadura, para previnir a ocorrência de infecção, a

balneoterapia deve ser diária. Para esse tratamento que

solução deve ser evitada, por inibir a ação da solução de
polivinilpirrolidona - iodo e da sulfadiazina de prata?

(A) Soro fisiológico.

(B) Nitrato de prata 0, 5% .

(C) Acetato de mafenide.

(D) Nitrato de cério 4% .

(E) Clorexidine degermante .
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41) Segundo STUART E LARAIA (2002) , no cuidado ao paciente
psiquiátrico a maior prioridade das intervenções de

enfermagem, reside naquelas que protegem o paciente contra o

perigo imediato. Baseado nessa afirmativa é correto afirmar

que o paciente apresenta um:

(A) transtorno de personalidade .

03) distúrbio psicótico.

82) transtorno depressivo.
(D) comportamento suicida.

DE) transtorno bipolar.

42) Segundo a Resolução do COFEN 311/2007, assinale a opção que

apresenta um princípio fundamental da enfermagem.

(A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, dignidade

e competência.

DB) Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação

da saúde.

32) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no

respeito e solidariedade.
(D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos

e culturais.

(E) Proteger a pessoa, a família, a coletividade e seus

subordinados.

43) A enfermeira que realiza um bom posicionamento do paciente

idoso no leito está contribuindo para evitar várias compli-

cações como a contratura em flexão, contratura em exten-

são e a úlcera de decúbito. A imobilização no leito pode

acarretar:

(A) diminuição da ventilação pulmonar, aumento da osteopo-

rose e diminuição da massa muscular.

(B) incontinência urinária, rash cutâneo e diminuição da

massa muscular.

(C) incontinência fecal, paresia e escara de decúbito.

(D) disúria, rash cutâneo e escara de decúbito.

(E) nictúria, aumento da osteoporose e paresia.
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44) Segundo SCHECHTER (1998), em relação à classificação das
cirurgias segundo o potencial de contaminação, é correto
afirmar que uma cirurgia potencialmente contaminada é aquela
onde ocorre:

(A) procedimento sem trauma penetrante; procedimento limpo

com pequena quebra de assepsia; e reoperação em cirurgia

limpa.

(B) cirurgia com grande quebra de assepsia; bilecultura po-

sitiva; e urinocultura positiva.

(C) cirurgia com grande quebra de assepsia; cirurgia color-

retal e com presença de inflamação sem pus.

(D) procedimento envolvendo trauma penetrante, ferida con-

taminada, e tecido isquemico.

(E) procedimento sem trauma penetrante, sem quebra de asse-

psia, em condições ideais, e não envolvendo o trato
genitourinário.

45) Um número crescente e significativo de neoplasias é atri-

buído, em parte, a fatores relacionados a enfermidades de

transmissão sexual. Assinale a opção que apresenta uma
dessas neoplasias.

(A) Síndrome de COWDEN.

(B) Carcinoma hepatocelular.

(C) Carcinoma de mama.

(D) Neurofibromatose do tipo I.

(E) Carcinoma colorretal.

46) Segundo KAPLAN (2007) , o tipo de esquizofrenia que se
caracteriza por uma perturbação acentuada da função motora,

rigidez, posturas bizarras, esteriotípicas e maneirismos é

denominado de esquizofrenia

(A) paranoide.

(B) indiferenciada.

(C) residual.

(D) desorganizada.

(E) catatônica.
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47) Os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresen-

tar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente são classifi-

cados como resíduos do grupo:

(A) B

(B) A-3

(C) A-4

(D) C

(E) D

48) Segundo BARROS (2002) , NÃO é uma prática recomendada para
uma amamentação bem sucedida:

(A) orientar a puérpera a proceder à higiene das mãos, com
água e sabão, antes de amamentar.

(B) realizar a higiene dos mamilos, com água e sabão, antes
e após as mamadas.

(C) iniciar a amamentação pela mama que se encontra mais
cheia de leite.

(D) realizar a preensão correta da região mamilo-areolar

objetivando determinar a efetividade da mamentação.
(E) espremer o colostro, antes da apojadura, com o objetivo

de desobstruir os ductos.

49) A resolução ANVISA - RDC 306 de dezembro de 2004, classifica
como resíduo do grupo A4 o seguinte material:

(A) rejeito radioativo.
(B) fluido orgânico.
(C) material pérfuro cortante.
(D) bolsa transfusional vazia.

(E) peças anatômicas do ser humano.

50) O principal fator de risco para desenvolvimento da Doença de

Membranas Hialinas é a prematuridade. Outros fatores signi-

ficantes são:

(A) diabetes materno e asfixia perinatal.

(B) macrossomia fetal e doença hipertensiva específica da
gestação.

(C) recém-nascido pós-termo e asfixia perinatal.

(D) pré-eclâmpsia e macrossomia fetal.

(E) doença hemolítica e doença hipertensiva específica da

gestação.
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