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1) A intoxicação por ingestão de materiais tóxicos é uma

situação de emergência. Assinale o cuidado de enfermagem que

NÃO deve ser realizado na ingestão de substâncias tóxicas.

(A) Administrar xarope de ipeca em paciente alerta.

(B) Realizar lavagem gástrica em paciente obnubilado.

(C) Administrar carvão ativado.

CD) Induzir o vômito após ingestão de destilados de petróleo.

(E) Administrar antagonista específico.

2) A Síndrome de CUSHING resulta da atividade adrenocortical

excessiva. Assinale o cuidado de enfermagem, com a justifi-

cativa para a adoção do mesmo, visando diminuir as complica-

ções dessa síndrome.

(A) Registrar a pressão arterial devido ao risco de hipoten-

são.

(B) Manter precaução protetora devido ao aumento da imuni-

dade.

(C) Averiguar a glicemia capilar devido ao risco de hipogli-

cemia.

(D) Manter a integridade cutânea devido ao adelgaçamento da

pele.

(E) Estimular a ingestão de alimentos ricos em calorias

devido ao emagrecimento.

3) Taquicardia, disfunção gastrintestinal, hipertermia, pânico,

ansiedade, agitação, mania e demência constituem manifesta-

ções de emergência psiquiátrica na

GA) agorafobia.

(B) depressão.

(C) tirotoxicose.
(D) distonia aguda.

(E) síndrome de KORSAKOFF.
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4) Analise as afirmativas abaixo.

I - O estado asmático em crianças é uma emergência médica

que pode resultar em insuficiência respiratória e mor-

te.
II - Na asma a desidratação deve ser corrigida rapidamente,

visando minimizar a obstrução das vias aéreas.

III- Falta de ar, tosse metálica, estertores pulmonares e

fase expiratória prolongada são manifestações clínicas

da asma.
IV - Náusea, cefaléia, irritabilidade e insônia são efeitos

adversos da teofilina, medicação usada no tratamento da

asma.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(C) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(E) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

5) A enfermeira deve considerar como cuidado de enfermagem para

pacientes em uso de sonda enteral o controle da temperatura,

o volume e a velocidade do fluxo de infusão da dieta. A ali-

mentação contínua e em pequenas quantidades evita:

(A) náuseas, vômitos, trombólise, dor gástrica.

(B) distensão abdominal, hemólise, diarréia, náuseas.

(C) diarréia, dispnéia, disfagia, trombólise.

(D) distensão abdominal, diarréia, náuseas, vômitos.

(E) aspiração, diarréia, sudorese, vômitos.
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6) Os principais objetivos do sistema de tratamento coronariano

são os de preservar vidas, evitar as complicações e devolver

aos pacientes a sua máxima capacidade funcional (tanto

física quanto emocional). Para se alcançarem tais objetivos

as enfermeiras da equipe de uma Unidade Coronária devem

assumir várias responsabilidades, entre essas a antecipação

e prevenção das complicações com a realização dos seguintes

procedimentos:

GA) infusões venosas, oxigenoterapia, tratamento de arrit-

mias "de alarme".
03) infusões venosas, cuidados de enfermagem, eletrocardio-

grama.

(C) apoio emocional, comunicação, cuidados de enfermagem.

(D) anamnese, eletrocardiograma, terapêutica medicamentosa.

(E) cuidados de enfermagem, eletrocardiograma, oxigenotera-

pia.

7) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

"A hipoglicemia neonatal acontece em 20-70% dos infantes de

mães com diabetes tipo 1 e tipo 2. O mecanismo da

hipoglicemia está altamente relacionado aos níveis da

no parto. A materna determina

hiperplasia das ilhotas fetais e responsável pela

hipoglicemia neonatal" .

(A) glicemia, hiperinsulinemia, hiperglicemia

(B) glicemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia

(C) hiperglicemia, glicemia, hiperinsulinemia

(D) hiperinsulinemia, glicemia, hiperglicemia

(E) hiperglicemia, hiperinsulinemia, glicemia

8) Um dos riscos do paciente queimado é a aspiração do vômito.

Tal condição é desencadeada devido a (ao)

(A) débito urinário diminuído.

03) desidratção.
(C) íleo paralítico.

(D) hemoconcentração.

(E) redução do volume sanguíneo.
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9) Qual o instrumento fundamental na administração da assistên-

cia de enfermagem que além de nortear a caracterização de

recursos humanos e materiais, facilita a avaliação da as-

sistência prestada, permitindo verificar o alcance de pa-

drões mínimos de assistência, oferecendo subsídios aos indi-

cadores de custos e rendimentos, indicando também áreas que

requeiram aprimoramento?

(A) Atividades e tarefas de enfermagem.

(B) Sistematização da assistência de enfermagem.

(C) Desenvolvimento de teorias de enfermagem.

(D) Implementação da assistência de enfermagem.

(E) Valores e objetivos que norteiam a assistência de enfer-

magem.

10) Segundo GOMES, são critérios para admissão na UTI, EXCETO

pacientes

(A) em estado crítico, que necessitam de cuidados específi-

cos de enfermagem e observação constante.

(B) em estado grave, que apresentam comprometimento impor-

tante de suas funções vitais.

(C) cujo estado apresenta alto risco, podendo apresentar

subitamente alterações graves das funções vitais.

(D) em fase final de algumas moléstias, que necessitam

apenas de cuidados paliativos.

(E) de emergência séria, sofrendo de coma, choque, hemorra-

gia ou pertubações respiratórias.

11) As emergências hipertensivas são elevações agudas da pressão

arterial com risco de vida para o paciente. São condições

associadas a emergência hipertensiva:

(A) aneurisma, hemorragia e diabetes.

(B) depressão respiratória, diabetes e aneurisma.

(C) infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda e

embolia.

(D) infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante de

aorta e depressão respiratória.

(E) infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante de

aorta e hemorragia intracraniana.
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12) A equipe de saúde tem papel fundamental na prevenção da

infecção hospitalar, pois esta se instala quando há falhas

de técnicas assépticas e nos casos de depressão

significativa dos mecanismos de defesa do paciente provocada

pela doença, pela agressão diagnóstica e terapêutica. A

degermação é um tipo de assepsia que

(A) destrói ou extermina os insetos, roedores ou outros

transmissores de infecções ao homem.

(B) destrói ou inativa os agentes infecciosos situados fora

do organismo, não necessariamente matando os esporos.

(C) remove ou reduz o número de bactérias na pele por meio

de limpeza mecânica ou por aplicação de preparado

químico.

(D) destrói ou elimina todos os microorganismos na forma

vegetativa ou esporulada.

(E) reduz o número de germes a um nível isento de perigo.

Sua aplicacação é mais recomendada em refeitórios e

lavanderia.

13) São características importantes de déficit do volume de

líquidos, EXCETO

(A) turgor cutâneo diminuído.

(B) hipertensão arterial .

(C) urina concentrada.

(D) veias cervicais colabadas.

(E) oligúria.

14) A prática de enfermagem na comunidade é centrada na promoção

e manutenção da saúde de indivíduos e grupos, prevenção e

minimização da progressão da doença e melhora da qualidade

de vida. Analisando este contexto, pode-se afirmar que os
conceitos fundamentais do cuidado de enfermagem na comunida-

de são:

(A) autocuidado e reabilitação domiciliar.

(B) serviço de internação domiciliar e cuidado de enfermagem

preventivo.

(C) comunicação e reabilitação domiciliar.

(D) autocuidado e cuidado preventivo no contexto da cultura

da comunidade.

(E) comunicação e cuidado preventivo no contexto da cultura

da comunidade.
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15) Um dos fatores que afeta a cicatrização normal das feridas é

a falha de técnica asséptica no curativo, portanto deve-se

(A) reduzir a infecção das lesões contaminadas.

(B) promover hemostasia, através de curativo compressivo.

(C) iniciar os curativos pelas incisões limpas, depois as

abertas não infectadas e por último, as colostomias e

fístulas.
(D) remover as secreções .

(E) impedir contaminação do ferimento por fezes, vômito,

urina,

16) As fases da ressuscitação cardiopulmonar são, respectivamen-

te:

(A) vias aéreas livres, restabelecimento da respiração,

restabelecimento da circulação e terapêutica definitiva.

(B) intubação, restabelecimento da circulação, vias aéreas

livres e restabelecimento da respiração.

(C) vias aéreas livres, acesso venoso pérveo, restabele-

cimento da respiração e restabelecimento da circulação.

(D) restabelecimento da respiração, hidratação, restabele-

cimento da circulação e cardioversão.

(E) vias aéreas livres, acesso venoso pérveo, intubação e
cardioversão.

17) Durante a transfusão sanguínea, deve-se observar e controlar
as reações à transfusão. Na ocorrência de embolia gasosa os

sintomas apresentados são:

(A) calafrios, hipertermia, tremores, convulsão, coma.

(B) dispnéia, tosse, taquicardia, tremores, hipotensão.

(C) prurido generalizado, tosse, hipertermia, cefaléia, anú-

ria.
(D) cianose, oligúria, anúria, icterícia, convulsão.

(E) cianose, hipotensão, convulsão, inconsciência, coma.

18) Assinale a causa para a diminuição do débito cardíaco no

pós-operatório de cirurgia cardíaca.

GA) Hipervolemia.

(B) Hipertermia.

(C) Tamponamento cardíaco.

(D) Derrame pleural.

(E) Necrose tubular aguda.
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19) Uma pessoa com diagnóstico de tuberculose pulmonar é consi-

derada não infecciosa depois de

(A) uma semana de terapia medicamentosa contínua.

(B) duas a três semanas de terapia medicamentosa contínua.

02) quatro a cinco semanas de terapia medicamentos a contí-

nua.

(D) seis a sete semanas de terapia medicamentosa contínua.

(E) oito a nove semanas de terapia medicamentosa contínua.

20) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta exemplos

de manifestações clínicas do choque cardiogênico.

(A) Hipotensão, alterações mentais, oligúria, acidose meta-

bólica.

DB) Hipotensão, oligúria, hipertermia, pele úmida e fria.

02) Hipertensão, alterações mentais, acidose metabólica.

(D) Hipertensão, hipertermia, oligúria, acidose metabólica.

(E) Hipotensão, hipertermia, bradicardia, oligúria.

21) Em relação ao distúrbio gastroesofágico, coloque V (verda-

deiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a

opção correta.

( ) O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago predispõe

ao desenvolvimento de sintomas respiratórios.

( ) A tomografia computadorizada e a ressonância magnética

consistem nos exames de avaliação diagnóstica da doença.

( ) Os lactentes com a patologia devem ser mantidos na posi-

ção supina, pois a mesma facilita o esvaziamento gástri-

co.

( ) Na maioria dos lactentes com a doença, o distúrbio é

grave necessitando de cirurgia.

( ) A estenose de esôfago consiste em uma complicação signi-

ficativa.

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

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

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

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

(E) (V) (F) (V) (V) (V)
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22) Qual é a complicação mais perigosa da insuficiência renal

aguda?

(A) Náuseas e vômitos.

(B) Acidose metabólica.

(C) Hiperpotassemia.

(D) Hipocalemia.

(E) Hipertensão arterial.

23) De acordo com o Código de Ética dos profissionais de

enfermagem, é dever do profissional de enfermagem

(A) cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da

profissão.

(B) ser informado sobre o diagnóstico provisório ou defini-

tivo de todos os clientes que estejam sobre sua assis-

tência.

(C) publicar trabalho com elementos que identifiquem o
cliente sem sua autorização.

(D) promover e / ou facilitar o aperfeiçoamento técnico,

científico e cultural do pessoal sob sua orientação e

supervisão.

(E) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre

de danos decorrentes de imperícia.

24) A insulina é um dos medicamentos usados na terapêutica da

diabetes mellitus. São complicações da terapia com insulina:

(A) reações alérgicas, lipodistrofia, resistência à insuli-

na.

(B) hipoglicemia, náuseas, hipercalcemia.

(C) reações alérgicas, resistência à insulina, hiperpotas-

semia.
(D) reações adversas, lipodistrofia, vômitos.

(E) hiperglicemia, lipodistrofia, náuseas.

25) A associação de tremores, rigidez e bradicinesia são
manifestações clínicas do seguinte distúrbio neurológico:

(A) doença de ALZHEIMER.

(B) doença de PARKINSON.

(C) doença de HUNTINGTON.

(D) esclerose lateral amiotrófica.

(E) distrofia muscular de DUCHENE.
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26) A Resolução COFEN-240/ 2000, aprova o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. Das

Infrações e Penalidades, é considerada infração grave a que

(A) ofenda a integridade física, mental ou moral de qualquer

pessoa, sem causar debilidade.

(B) provoque morte, deformidade permanente, dano moral

irremediável em qualquer pessoa.

(C) provoque morte, deformidade permanente, perda ou inuti-

lização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral

irremediável em qualquer pessoa.

(D) provoque perigo de vida, deformidade permanente, perda

ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda,

dano moral irremediável em qualquer pessoa.

(E) provoque perigo de vida, debilidade temporária de

membro, sentido ou função em qualquer pessoa.

27) Quantos mililitros (ml) de glicose 50% (ampola contendo 20

ml) serão necessários para a administração de 20 g de

glicose EV (endovenosa)?

(A) 100

(B) 80

(C) 60

(D) 40

(E) 20

28) De acordo com o Ministério da Saúde, são doenças de notifi-

cação compulsória imediata (caso suspeito ou confirmado)

(A) cólera, febre amarela, poliomielite, varíola.

(B) hanseníase, tuberculose, dengue, meningite.

(C) hanseníase, dengue, difteria, malária.

(D) cólera, dengue, leptospirose, malária.

(E) hepatite viral, tuberculose, febre amarela, dengue.

29) Alterações neuropatológicas e bioquímicas específicas são

encontradas no paciente com doença de Alzheimer. Nos está-

gios iniciais da doença ocorrem

(A) esquecimento e demência.

(B) esquecimento e perda de memória sutil.

(C) tristeza e dificuldade de formular conceitos.

(D) perda de memória sutil e tristeza.

(E) comportamento compulsivo e delírio.
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30) Conforme o Calendário Básico de Vacinações de Rotina do Mi-

nistério da Saúde, as seguintes vacinas devem ser adminis-

tradas, de preferência, logo após o nascimento:

(A) BCG (contra tuberculose) e SRC (tríplice viral) .

(B) BCG (contra tuberculose) e HB (contra Hepatite B) .

(C) HB (contra Hepatite B) e DTP (tríplice bacteriana).

(D) SRC (tríplice viral) e DTP (tríplice bacteriana) .
(E) SRC (tríplice viral) e VOP (Vacina oral contra a polio-

mielite).

31) Midríase, confusão, evidências de perda de peso, fraqueza

muscular, náuseas e vômitos são manifestações clínicas da

intoxicação por

(A) opióides

(B) álcool.

(C) cafeína.

(D) CANNABIS SATIVA.

(E) cocaína.

32) Para fazer o cálculo de pessoal para trabalhar em uma unida-

de, faz-se necessário a caracterização da clientela, funda-

mentada no cuidado progressivo ao paciente. Como é denomina-

do o cuidado prestado a pacientes que necessitam de assis-

tência permanente para manter suas necessidades básicas?

01) Intensivo.
(B) Intermediário.

(C) Prolongado.

(D) Mínimo .
(E) Ambulatorial.

33) Quais das opções abaixo constitui uma contra indicação à

vacinação?

(A) Desnutrição.

(B) Doença aguda.

(C) Tratamento em curso com medicamentos em doses não

imunodepressoras.

(D) Pós transplante de medula óssea (depois de 2 anos) .

(E) Alergias sistêmicas e graves, relacionadas a componentes

de determinadas vacinas.
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34) Um recém-nascido com icterícia grave corre o risco de

desenvolver encefalopatia bilirrubínica, uma síndrome de

lesão cerebral decorrente de depósitos de bilirrubina

não-conjugada. Qual das opções abaixo NÃO é causa de hiper-

bilirrubinemia?

(A) Prematuridade.

(B) Sepse.

(C) Recém nascido de mãe diabética.

(D) Equimoses.

(E) Recém nascido pós termo.

35) Assinale a função que possibilita ao enfermeiro exercer a
administração da assistência de enfermagem de forma global,

coerente e responsável.

(A) Supervisão de enfermagem.

(B) Coordenação das atividades do pessoal de apoio no que se

refere a recursos materiais.

(C) Coordenadora dos serviços de enfermagem.

(D) Agente de educação contínua.

(E) Planejamento da assistência de enfermagem.

36) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas.

O resultado hemodinâmico final do choque é a do

débito cardíaco em conseqüência do retorno venoso

ou da lesão do cardíaco.

(A) pressão / alto / vaso.

(B) resistência / baixo / tecido.

(C) redução / baixo / músculo.

(D) pressão / baixo / músculo.

(E) redução / alto / vaso.

37) O distúrbio comum do afeto ou humor do idoso e que apresenta

fadiga, memória e concentração diminuídos, sentimentos de

culpa e inutilidade, além de distúrbios do sono são caracte-

rísticos da (o)

(A) delírio.

(B) estresse.
(C) demência.
(D) nostalgia.

(E) depressão.
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38) Os medicamentos vasoativos são administrados em todas as

formas de choque e nunca devem ser interrompidos de maneira

abrupta, porque isso pode provocar

(A) hemorragia.
(B) instabilidade hemodinâmica grave .

(C) parada cardio-respiratória.

(D) hipertensão.

(E) vômito.

39) São sinais de pré-eclampsia grave:

(A) hipertensão, edema, proteinúria e hipertermia.

(B) hipotensão, hiperglicemia, edema e proteinúria.

(C) hipertensão, trombocitopenia, proteinúria e edema de

pulmão.

(D) hipertensão, oligúria, hemorragia e taquicardia.

(E) hipotensão, edema, proteinúria e cianose.

40) A frequência das mamadas de um recém nascido em aleitamento

materno deve ser realizada

(A) sob livre demanda.

(B) de uma em uma hora.

(C) de duas em duas horas.

(D) de três em três horas.

(E) de quatro em quatro horas.

41) A medida que a pressão intracraniana se eleva, a condição do

paciente se agrava, conforme manifestado pelos seguintes

sinais e sintomas, respectivamente:

(A) perda dos reflexos do tronco cerebral, hipotensão e
hipotermia.

(B) vômito em jato, hipotensão e aumento da freqüência

respiratória.

(C) deterioração do nível de consciência, hipertensão e

diminuição da freqüência cardíaca.

(D) hemiplegia, hipertensão e hipotermia.

(E) postura decorticada, hipotensão e aumento da freqüência

cardíaca.
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42) O Ministério da Saúde recomenda que as vacinas BCG (contra

tuberculose), HB (contra hepatite B), DTP (tríplice bacteri-

ana), VOP (vacina oral contra poliomielite), Hib (contra

HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo b), DT (dupla infantil) e ou-

tras, devem ser conservadas em geladeira sob a temperatura

de

(A) 0° C a +4° C.

(B) -2° C a -8° C.
(C) -4° C a -10° C.

(D) +2° C a + 8° C.
(E) +4° C a + 10° C.

43) Uma pessoa com o diagnóstico de transtorno bipolar II

apresenta

GA) episódios de mania e tristeza.

OB) transtorno delirante e insônia.

(C) psicose induzida por alucinógenos e tristeza.

(D) história de um ou mais episódios depressivos maiores e

de pelo menos um episódio hipomaníaco.

(E) tristeza e apatia.

44) A anemia falciforme pertence ao grupo de doenças denominadas

hemoglobinopatias. A triagem neonatal permite a intervenção

de enfermagem precoce diante das possíveis complicações.

Assinale abaixo um dos fatores desencadeantes do fenômeno de

falcização.

(A) Dor vasoclusiva.

(B) Dor torácica.

(C) Acidente vascular cerebral.

(D) Priapismo doloroso.

(E) Desidratação.
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45) O Ministério da Saúde realizou em agosto de 2008 a Campanha

Nacional de Vacinação para Eliminação da Rubéola, com a

aplicação da vacina dupla viral (sarampo e rubéola) em ho-

mens e mulheres com idade entre 20 e 39 anos de todo o país.

A Rubéola é considerada uma doença benigna, mas seu perigo

está na infecção materna no 1° trimestre da gravidez, poden-

do causar no feto sérios defeitos congênitos, entre os quais

pode-se citar:

(A) hidrocefalia, retardamento mental, catarata, lábios e

palato fundidos.

(B) hidrocefalia, retardamento mental, catarata, surdez.

(C) microcefalia, pé torto congênito, hepatoesplenomegalia,

surdez.
(D) microcefalia, retardamento mental, catarata, lábios e

palato fundidos.

(E) poliadenopatias, catarata, surdez, lábios e palato

fundidos.

46) A desidratação é um distúrbio comum em lactentes e crianças.

Os sinais clínicos da desidratação grave são:

(A) pele acinzentada, oligúria e tempo de enchimento capilar

menor que 2 segundos.

(B) pele mosqueada, oligúria e tempo de enchimento capilar

maior que 3 segundos.

(C) pele mosqueada, poliúria e tempo de enchimento capilar

menor que 2 segundos.

(D) pele pálida, oligúria e tempo de enchimento capilar

menor que 2 segundos.

(E) pele pálida, poliúria e tempo de enchimento capilar

maior que 3 segundos.

47) São complicações imediatas da intubação endotraqueal:

(A) quebra de dentes e oclusão da cânula com secreção.

(B) broncoespasmo e aspiração de sangue e secreções durante

a intubação.
(C) lacerações em lábios e infecção.

(D) traqueomalácia e broncoespasmo.

(E) aspiração de sangue e secreções durante a intubação e

infecção.
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48) Os diferentes isolamentos sofreram modificações em suas ins-

talações e manutenções. Ainda hoje é necessária a realização

de uma série de procedimentos que exigem precauções, a fim

de evitar a disseminação das doenças no próprio hospital.

Considerando essas modificações, pode-se afirmar que o iso-

lamento protetor ou reverso é indicado para as seguintes

doenças:

(A) STEVENS JOHNSON, AIDS, doenças imunodepressoras .

(B) febre tifóide, leptospirose, cólera.

(C) gangrena gasosa, escabiose, doenças estafilocócicas.

(D) sarampo, rubéola, meningite meningocócica.

(E) tuberculose, coqueluche, parotidite.

49) Que opção abaixo NÃO é considerada complicação da nutrição

parenteral?

(A) Perda protéica.

(B) Hipoglicemia de rebote.
(C) Embolia gasosa.

(D) Pneumotórax.

(E) Sobrecarga hídrica.

50) O método mais comumente empregado para avaliar o ajuste
imediato do recém nascido a vida extra-uterina é o sistema

de ESCORE DE APGAR. Em quais itens o ESCORE DE APGAR é base-

ado?

(A) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tono muscu-

lar, irritabilidade reflexa e reflexo de BABINSKI.

(B) Frequência cardíaca, esforço respiratório, peso, estatu-

ra e coloração.

(C) Anomalias cardíacas, perímetro abdominal, tono muscular,

irritabilidade reflexa e coloração.

(D) Reflexo de sucção, reflexo de MORO, reflexo de preensão,

esforço respiratório e tono muscular.

(E) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tono muscu-

lar, irritabilidade reflexa e coloração.
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