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ENFERMAGEM 
 

QUESTÃO ÚNICA 

 

 

 

 

41. Um estudo realizado em um hospital universitário observou que 11,0% dos 

pacientes submetidos à cateterização vesical de demora apresentaram infecção, 

enquanto a incidência de infecção estimada para todos os pacientes internados foi 

de 5,7 a 16,3%. Com isso pode-se afirmar: 

 

(A) a prevalência da infecção urinária em pacientes com sonda de demora é 

baixa. 

(B) a taxa de infecção urinária é elevada em pacientes que se submeteram ao 

cateterismo. 

(C) a taxa de infecção urinária em pacientes que se submeteram ao cateterismo 

está dentro do esperado. 

(D) a prevalência da infecção urinária em pacientes com sonda de demora é 

aceitável comparado aos casos esperados. 

(E) a incidência de infecção estimada está acima da realidade. 

 

42. Sobre segurança do paciente é correto afirmar que: 

 

(A) todo erro em saúde ocasiona um ou mais eventos adversos. 

(B) a iatrogenia é o principal erro que ameaça atualmente a segurança do 

paciente. 

(C) a notificação de acidentes é amplamente utilizada para estudos 

epidemiológicos sobre eventos adversos. 

(D) o prontuário eletrônico é o instrumento principal para evitar erros. 
(E)  os aspectos mais relevantes que comprometem a segurança dos pacientes 

são: erros de prescrição/administração de medicamentos, falha na 

comunicação e infecções. 

 

 

43. Sobre o funcionamento da sala de vacinação é correto afirmar: 

 

(A) o termômetro de aferição da temperatura máxima e mínima deve 

permanecer sempre na posição horizontal. 

(B) o termômetro linear deve ser colocado dentro do refrigerador e deve ser 

verificada a temperatura pelo menos 2 vezes ao dia, registrando o valor 

encontrado em uma folha de controle. 

(C) como protocolo, em caso de falta de energia elétrica, os imunobiológicos 

devem ser imediatamente retirados do refrigerador e colocados em uma 

caixa térmica até o retorno da energia elétrica. 

(D) os frascos das sobras diárias de imunobiológicos ou daqueles que sofreram 

alteração de temperatura, ou prazo de validade vencido devem ser 

desprezados em sacos de lixo azul ou verde, e os resíduos comuns em sacos 

brancos. 

(E) em locais onde não há coleta sistemática do lixo hospitalar, as sobras dos 

produtos compostos por microorganismos vivos atenuados, recebem 

tratamento antes de serem desprezadas. Para isso os frascos devem ser 

colocados no autoclave durante 15 minutos, a uma temperatura entre 121ºC 

e 127ºC.  

 

44. Para mobilizar secreções de vias aéreas inferiores e facilitar a eliminação da 

secreção pela tosse ou aspiração, o(a) enfermeiro(a) poderá realizar a drenagem 

postural. Quando queremos facilitar a drenagem do lobo médio do pulmão 

direito, como devemos posicionar o cliente? 

 

(A) Sentado com as mãos apoiadas nas pernas. 

(B) Sentado com a cabeça apoiada nas pernas, colocando um travesseiro entre 

as pernas e o tronco. 

(C) Decúbito lateral esquerdo, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as 

costas e manter o braço direito estendido e apoiado na cabeça. 

(D) Decúbito lateral direito, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as costas 
e manter o braço esquerdo estendido e apoiado na cabeça.   

(E) Decúbito dorsal e com pernas fletidas e apoiadas em um travesseiro. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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45. Em uma prescrição pede-se a administração de 140 ml de uma solução em um 

tempo de 45min. Calcule o número de microgotas necessárias para administrar 

essa solução no tempo prescrito e assinale a alternativa correta. 

 

(A) 187 microgotas/min 

(B) 62 microgotas/min 

(C) 46 microgotas/min 

(D) 6 microgotas/min 

(E) 3 microgotas/min 

 

46. As definições e as teorias de enfermagem ajudam na compreensão da prática da 

profissão. Dessa forma, considerando as teorias e seus principais objetivos, 

associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

( 1 ) Orem (   ) identificar tipos de demandas centradas no 

paciente, avaliar a adaptação às demandas e ajudar 

o paciente a se adaptar 

( 2 ) Nightingale (   ) promover a saúde, restaurar o cliente a condição de 

saúde e prevenir a doença 

( 3 ) Roy (   ) cuidar e ajudar o cliente a alcançar o autocuidado 

total 

( 4 ) Watson (   ) facilitar os processos reparativos do corpo por 

manipulação do ambiente ao paciente. 

 

(A) 3 – 4 – 1 – 2 

(B) 1 – 2 – 3 – 4 

(C) 3 – 2 – 1 – 4 

(D) 1 – 4 – 3 – 2 

(E) 3 – 4 – 2 – 1 

 

 

 

 

47. A finalidade do uso de afirmações diagnósticas de enfermagem é: 

 

(A) avaliar o cuidado de enfermagem. 

(B) colher informações sobre dados dos pacientes. 

(C) identificação de sinais clínicos comprometidos. 

(D) ajudar a enfermagem a focalizar o seu papel no cuidado ao paciente. 

(E) facilitar a compreensão dos profissionais de saúde a respeito do problema de 

saúde do paciente. 

 

48. Você tem uma prescrição médica de 0,25mg de digoxina IV. A ampola que a 

farmácia enviou diz 0,125mg (= 1cc). Quantos frascos você vai aspirar? 

 

(A) 1,0 

(B) 1,5 

(C) 2,0 

(D) 3,0 

(E) 3,5 

 

49. A manutenção de níveis normais de glicose no período pós-operatório previne: 

 

(A) trombo 

(B) êmbolo 

(C) sangramento 

(D) íleo paralítico 

(E) infecção da ferida cirúrgica 

 

50. À inflamação das vias respiratórias que provoca episódios de tosse, sibilo e 

dispnéia, que exige avaliação adequada de enfermagem com medidas de 

intervenção para alívio imediato de sintomas respiratórios e de ansiedade, como 

também intervenções para educação e manutenção da saúde, dá-se o nome de: 

 

(A) Sinusite 

(B) Anafilaxia 

(C) Rinite alérgica 

(D) Asma brônquica 

(E) Alergias alimentares 
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51. Na anamnese de um paciente que sofreu queimadura, a enfermeira percebe que a 

pele está superficialmente destruída, com ferida úmida e dolorosa, com áreas 

avermelhadas edematosas que clareiam mediante compressão. Considerando a 

profundidade da queimadura a enfermeira deve tratar esse evento como: 

 

(A) queimadura de primeiro grau 

(B) queimadura de segundo grau 

(C) queimadura de terceiro grau 

(D) eritema 

(E) escoriação 

 

52. No exame de Hemograma o valor normal da taxa de Hemoglobina em um 

homem adulto é: 

 

(A) 7,8 g/dl 

(B) 11,2 g/dl 

(C) 14,5 g/dl 

(D) 43 g/dl 

(E) 150 g/dl 

 

53. São manifestações clínicas da febre reumática aguda em crianças de 6 a 15 anos: 

 

I. poliartrite 

II. cardite 

III. coréia 

IV. eritema 

V. hipertermia 

 

(A) somente I e II estão corretas 

(B) somente II e III estão corretas 

(C) somente II, III, V estão corretas 

(D) somente III, IV e V estão corretas 

(E) todas as alternativas estão corretas 

54. São fármacos utilizados para o tratamento de distúrbios convulsivos: 
 

(A) Lorazepam e Furosemida 

(B) Diazepam e Metronidazol 

(C) Metronidazol e Fenobarbital 

(D) Carbamazepina e Primidona 

(E) Furosemida e Carbamazepina 

 

55. Identificando os tipos de precauções para as seguintes doenças, associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta: 
 

( 1 ) Precauções de contato (   ) Rubéola 

( 2 ) Precauções contra gotículas (   ) Varicela 

( 3 ) Precauções para transmissão pelo ar (   ) Impetigo 

 (   ) Difteria 

 (   ) Sarampo 
 

(A) 3 – 1 – 1 – 2 – 2 

(B) 3 – 2 – 1 – 3 – 2 

(C) 1 – 2 – 3 – 1 – 2 

(D) 1 – 3 – 2 – 3 – 1 

(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 3 

 

56. A Herpes Simples apresenta-se na pele como uma lesão cutânea do tipo: 
 

(A) vesícula 

(B) pápula 

(C) mácula 

(D) pústula 

(E) placa 

 

57. O Óxido Nitroso (N2O) é freqüentemente utilizado no processo anestésico por: 

 

(A) promover bom relaxamento. 

(B) impedir a depressão do miocárdio. 
(C) não se associar a outros agentes voláteis. 

(D) não causar hipóxia mesmo sendo administrado em altas dosagens. 

(E) ter indução e recuperação rápidas, além de ter efeitos aditivos para outros 

anestésicos. 
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58. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta: 

 

( 1 ) Aderência (   ) Formação de tecido conjuntivo ou cicatricial 

excessivo 

( 2 ) Quelóide (   ) Extrusão de órgãos internos através da ferida 

( 3 ) Gangrena (   ) Junção de membranas serosas causando 

formação de tecido fibroso 

( 4 ) Evisceração (   ) Separação de camadas da ferida cirúrgica 

( 5 ) Deiscência (   ) Processo de infecção anaeróbia que ocorre em 

lugar da cicatrização 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

(B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 

(C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 

(D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 

(E) 3 – 4 – 1 – 5 – 2 

 

59. O diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído, para pacientes em 

pós-operatório imediato, pode está relacionado a: 

 

(A) dor e ansiedade 

(B) retenção periférica de sangue 

(C) tipo de procedimento cirúrgico 

(D) tempo do procedimento cirúrgico 

(E) comprometimento das eliminações 

 

60. A termorregulação ineficaz relacionada a processos cirúrgicos é um diagnóstico 

real de enfermagem para: 

 

(A) pacientes renais 

(B) pacientes idosos 

(C) pacientes adultos 

(D) pacientes submetidos a anestesia geral 

(E) todos os pacientes submetidos a cirurgia 

 

 

 

61. Pela RDC nº 153, as bolsas de concentrado de hemácias, após serem 

descongeladas, devem ser transfundidas em no máximo quantas horas? 

 

(A) uma  

(B) duas  

(C) quatro 

(D) seis 

(E) dez 

 

62. Cirurgias seguras salvam vidas. Esse é um desafio da Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente. No que diz respeito à realização de “pausa cirúrgica”, que 

é uma etapa prevista no Protocolo Universal, é correto afirmar: 

 

(A) tem como uma das suas funções a troca das luvas cirúrgicas em cirurgias 

prolongadas. 

(B) momento utilizado quando é necessário realizar algum exame diagnóstico 

intraoperatório. 

(C)  pausa realizada nas cirurgias prolongadas para que seja realizada troca de 

equipe de cirurgiões. 

(D) é uma breve pausa antes da incisão para confirmar o paciente, o 

procedimento e o local da operação.  

(E) é o momento em que é confirmado o início da ação da anestesia para que se 

inicie o procedimento cirúrgico sem desconforto para o paciente. 

 

63. Para pacientes diabéticos, a atividade física está contra-indicada no seguinte caso: 

 

(A) for hipertenso. 

(B) glicemia superior a 300mg/dl. 

(C) fazer exercícios pós-alimentação. 

(D) se o paciente tiver diabetes tipo I. 

(E) tiver diagnóstico de obesidade mórbida.  

 

64. Dentre as alternativas abaixo, assinale o fármaco que aumenta o risco de 

hipoglicemia. 

 

(A) Nitratos 

(B) Ranitidina 

(C) Dimeticona 

(D) Amoxacilina 

(E) Ácido Acetil-Salicílico  
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65. Em situações de desastres, a triagem das vítimas é de suma importância para 

salvar o máximo de vidas. A classificação por código de cores, utilizada pela 

Defesa Civil, indica a prioridade de atendimento. Assinale a alternativa correta 

em relação à utilização deste instrumento. 

 

(A) A faixa verde corresponde aos pacientes sem lesões aparentes, porém por 

estarem no local do desastre são examinados e liberados. 

(B) A faixa vermelha corresponde aos feridos com lesão moderada, mas que 

podem evoluir para uma situação de risco iminente (pacientes de médio 

risco). 

(C) A faixa amarela corresponde aos feridos com lesões graves, mas por não 

estarem em situação de risco iminente, têm menor prioridade que os 

pacientes de alto risco. 

(D) A faixa preta corresponde aos feridos graves, com lesões severas, em 

situação de risco iminente e cujas probabilidades de sobrevivência 

dependem de cuidados imediatos. (pacientes de alto risco). 

(E) A faixa branca corresponde aos pacientes com lesões leves e baixo nível de 

risco, os quais, atendidos rapidamente, no setor específico (feridos leves), 

podem ser liberados e referenciados para controle ambulatorial. 

 

66. No atendimento à pessoas com ingestão acidental de substância cáustica devem 

ser observados os seguintes cuidados: 

 

(A) não realizar a lavagem gástrica. 

(B) como cuidado de emergência deverá ser passada sonda nasogástrica para 

aspiração do conteúdo gástrico. 

(C) o paciente deverá ser encaminhado imediatamente ao serviço de endoscopia 

digestiva para avaliar o dano à mucosa do trato digestivo alto. 

(D) quando a susbstância cáustica é apresentada em grânulos o prognóstico em 

relação à presença de lesões é melhor do que se a substância for líquida. 

(E) se no exame da cavidade oral não for identificada lesão após a ingestão da 
substância cáustica, é indicativo de que a mucosa não foi lesionada por essa 

substância. 

 

 

67. Trata-se de um dos cuidados de enfermagem prioritário para paciente com o 

diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído: 

 

(A) controle de diurese. 

(B) realizar pulsoterapia. 

(C) realizar curva térmica. 

(D) orientar aumento da ingesta hídrica. 

(E) orientar sobre os cuidados com o uso de marcapasso. 

 

68. O acidente ofídico causado pelas serpentes peçonhentas do gênero Lachesis 

(Surucucu), caracterizado pelo edema local, dor, calor, eritema, necrose, lesão 

vascular com sangramento e até insuficiência renal aguda é conhecido como: 

 

(A) Peçonho 

(B) Iaquésico 

(C) Crotálico 

(D) Botrópico 

(E) Micrúrico 

 

69. São características próprias da demência no idoso: 
 

(A) início súbito, de progressão abrupta e memória geralmente prejudicada. 

(B) atenção prejudicada, memória geralmente normal e desorientação seletiva. 

(C) progressão lenta, de início insidioso, pensamentos diminuídos com 

dificuldade para encontrar as palavras. 

(D) início insidioso, pensamento desorganizado e distorcido e episódios de 

delírios. 

(E) pensamento desorganizado, discurso incoerente e comportamento variável 

com retardo ou agitação psicomotora. 

 

70. Sobre as alterações relacionadas ao metabolismo hidroeletrolítico na gravidez é 

correto afirmar: 
 

(A) a excreção de sódio aumenta com a ação da aldosterona. 

(B) a excreção de sódio na gravidez é diminuída pela ação da progesterona. 

(C) fisiologicamente o sódio tem sua excreção aumentada para diminuir o 

edema gestacional.  

(D) estimular a gestante a permanecer em posição supina e de pé contribui para 

o aumento da excreção de sódio. 

(E) no terceiro trimestre há uma elevação do volume plasmático para capacitar a 

gestante para as perdas sanguíneas do parto. 



 

 

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2011 ao CFO/QC - 2012 PAG -21 
 

ENFERMAGEM ___________________ 

PRESIDENTE DA CPP 

VISTO: 

71. São complicações próprias do último trimestre de gravidez: 

 

I. Doença Hipertensiva Específica da Gravidez 

II. Hiperêmese Gravídica 

III. Incompetência Instimocervical 

IV. Doença trofoblática Gestacional 

V. Descolamento Prematuro da Placenta 

 

(A) somente I e V estão corretas 

(B) somente II e IV estão corretas 

(C) somente I, II e III estão corretas 

(D) somente I, III e V estão corretas 

(E) somente II, III e IV estão corretas 

 

72. São complicações diretas da ruptura prematura da bolsa amniótica: 

 

(A) Distocia 

(B) hidrâmnio 

(C) corioamnionite 

(D) desidratação fetal 

(E) hemorragia uterina 

 

73. Assinale abaixo a afirmativa que fornece as informações corretas para 

administrar o imunobiológico em questão, observando volume e quantidade de 

doses, via de administração e data de início da vacinação: 

 

(A) a tríplice viral deve ser feita ao nascer, sendo administrada em uma dose de 

0.5 ml por via subcutânea. 

(B) a vacina contra a febre amarela deve ser feita a partir dos seis meses, sendo 

administrada em uma dose de 0,5 ml por via subcutânea. 

(C) a vacina DTP deve ser feita a partir dos seis meses de idade, sendo 

administrada em  três doses com 0,5 ml por via intramuscular. 

(D) a vacina contra o sarampo deve ser feita a partir dos três meses de idade, 

sendo administrada em uma dose de 0,1 ml por via subcutênea. 

(E) a vacina contra a hepatite B deve ser feita a partir dos três meses de idade, 

sendo administrada em três doses de 0,5 ml por via intramuscular. 

74. A exposição ocupacional a produtos químicos está relacionada com a ocorrência 

de várias doenças. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda coluna 

e assinale a opção correta no que diz respeito aos fatores de risco das doenças 

ocupacionais: 

 

DOENÇA OCUPACIONAL PRINCIPAL FATOR DE RISCO 

OCUPACIONAL 

( 1 ) Metahemoglobinemia ( a ) Exposição ocupacional ao benzeno 

( 2 ) Angiossarcoma hepático ( b ) Exposição ocupacional ao asbesto 

( 3 ) Câncer de estômago ( c ) Exposição ocupacional a tiouracil 

( 4 ) Leucemia mieloblástica ( d ) Exposição ocupacional a aminas 

aromáticas 

 ( e ) Exposição ocupacional ao cloreto de 

vinila 

 

(A) 1 – d;     2 – e;     3 –b,     4 – a 

(B) 1 – b;     2 – d;     3 – c;     4 – e 

(C) 1 – c;     2 – a;     3 – d;     4 – b 

(D) 1 – d;     2 – a;     3 – b;     4 – c 

(E) 1 – e;     2 – b;     3 – a;     4 – c 

 

75. Sobre a utilização de hemocomponentes e hemoderivados como recurso 

terapêutico, é correto afirmar: 

 

(A) o concentrado de hemácias deve ser mantido entre 2°C e 6°C e sua validade 

varia entre 45 e 60 dias. 

(B) as hemácias não podem ser transfundidas em acesso venoso compartilhado 

com nenhum tipo de solução. 

(C) o plasma fresco deve ser armazenado a uma temperatura de  1°C  a  6°C e 

após descongelado só poderá ser utilizado até 8 horas. 

(D) o concentrado de plaquetas pode ser obtido a partir do sangue total ou por 

aférese, sendo coletadas de vários doadores para se chegar ao volume 

desejado. 

(E) a lavagem das hemácias e plaquetas com solução salina, realizada no banco 

de sangue, tem como principal objetivo a eliminação da maior quantidade 

possível de plasma.  
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76. A poluição atmosférica nas grandes cidades é considerada como um problema de 

saúde pública. Assinale abaixo um dos principais agentes responsáveis pela 

poluição atmosférica fotoquímica: 

 

(A) Particulados 

(B) Ácido sulfúrico 

(C) Dióxido de enxofre 

(D) Óxidos de nitrogênio 

(E)  Monóxido de carbono 

 

77. A febre de katayama está associada a que patologia abaixo especificada? 

 

(A) Botulismo. 

(B) Coqueluche. 

(C) Febre Amarela. 

(D) Doença de Chagas. 

(E) Esquistossomose aguda. 

 

78. Sobre a osteomielite em crianças é correto afirmar que: 

 

(A) é uma infecção grave do espaço articular que ocorre comumente na 

adolescência e seus sintomas são eritema, calor, tumefação e dor. 

(B) sua incidência é alta entre 2 meses e 2 anos de idade, e o processo 

infeccioso é facilmente tratado pelo uso de agentes antimicrobianos. 

(C) é um processo inflamatório grave, que acomete crianças na faixa etária entre 

2 a 5 anos, e o tratamento basea-se na manutenção da pressão arterial, 

perfusão e oxigenação. 

(D) é um processo infeccioso dos ossos e articulações que acometem mais 

frequentemente crianças ente 3 a 12 anos de idade, de início abrupto com 

presença de febre, dor, calor, eritema e tumefação. 

(E) é de início súbito ou insidioso, acomete normalmente crianças pequenas de 

1 a 2 anos. A criança posiciona o membro envolvido em flexão para 

minimizar a dor pela compressão da cápsula articular do quadril. 

 

79. É diagnóstico de enfermagem para pacientes com distúrbios bipolares: 

 

(A) distúrbio dos processos do pensamento relacionado com ansiedade grave 

(B) ansiedade relacionada com ataques de pânico inesperados ou com 

experiência de eventos traumáticos. 

(C) risco de violência autodirigida ou dirigida a outras pessoas relacionado com 

o pensamento delirante e experiências alucinatórias. 

(D) perturbação dos processos de pensamento relacionada com alterações 

biológicas como: agitação, hiperatividade e incapacidade de se concentrar. 

(E) distúrbio dos processos de pensamento com distorções de percepção e 

cognitivas como demonstrado por comportamento suspeito e defensivo, e 

rupturas no pensamento. 

 

80. Obedecendo ao calendário básico de vacinações do Ministério da Saúde, associe 

a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com 

a sequência correta: 

 
IDADE VACINAS 

( 1 ) um mês de vida (  )  HB – contra hepatite B 

( 2 ) quatro meses (  )  VOP – contra poliomielite 

( 3 ) nove meses (  )  FA – contra febre amarela 

 (  )  Hib – contra meningite 

 

(A) 1 – 3 – 2 – 1 

(B) 2 – 1 – 3 – 3 

(C) 1 – 2 – 3 – 2 

(D) 1 – 2 – 1 – 3 

(E) 3 – 1 – 2 – 1 

 

 

 

FINAL DA PROVA 


