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1) A nutrição parenteral (NP) é uma forma de suporte nutricio
nal especializada administrada por via intravenosa. Um mé
todo utilizado para diminuir custos na preparação é a adição 
de emulsão lipídica à NP. A fim de evitar o êmbolo de gor
dura durante a infusão da NP, que cuidado de Enfermagem deve 
ser realizado?

(A) Trocar o equipo e o filtro a cada 72 horas.
(B) Infundir a NP a uma velocidade de 40 a 60 ml/hora.
(G) Monitorar os níveis glicêmicos.
(D) Inspecionar a solução.
(E) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo.

2) Segundo Potter e Perry (2009), a hierarquia das necessidades 
de Maslow é uma teoria útil para designar prioridades nos 
cuidados de Enfermagem. Considerando essa teoria, um pacien
te que deu entrada na emergência com dispneia necessita de 
atendimento em qual nível de prioridade?

(A) Primeiro.
(B) Segundo.
(C) Terceiro.
(D) Quarto.
(E) Quinto.

3) 0 enfermeiro, atendendo às necessidades da equipe de Enfer
magem, pode assumir um estilo de liderança democrático e 
participativo. De acordo com Kurcgant (2006), em relação à 
liderança democrática, é correto afirmar que

(A) é adequada para líderes que são técnica ou profissional- 
mente inseguros.

(B) tem o compromisso com a produção e com os aspectos 
técnicos do trabalho.

(C) desenvolve a interação grupai, de modo que a produção é 
quantitativamente maior do que a de grupos autocráticos.

(D) direciona as críticas aos subordinados de forma pessoal.
(E) verifica-se a transferência de poder e de influência pa

ra outros membros do grupo.
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4) A BCG compõe o calendário de vacinação do Ministério da Sa
úde, sendo administrada nos primeiros dias de vida. Com re
lação a essa vacina, é INCORRETO afirmar que

(A) ela é indicada principalmente para prevenir as formas 
graves da tuberculose.

(B) a via de administração é rigorosamente intradérmica.
(C) a vacina inativa-se quando exposta diretamente aos raios 

solares ou à luz artificial.
(D) ela deve ser utilizada no prazo máximo de 6 horas após a 

reconstituição.
(E) recomenda-se adiar a vacinação em recém-nascidos com pe

so inferior a 2000 g.

5) Com relação aos aspectos ligados ao processo de saúde/doença 
mental da mulher, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas 
afirmativas abaixo e assinale,a seguir, a opção correta.

( ) Pseudociese é o desenvolvimento dos sintomas clássicos 
da gravidez (amenorreia, nausea, aumento e pigmentação 
das mamas), ainda que a mulher não esteja grávida.

( ) Os anticonvulsivantes podem ser utilizados pelas gestan
tes , pois não são teratogênicos.

( ) Pica é a ingestão repetida de substâncias não-nutritivas 
como areia, argila, terra, que pode acontecer em mulhe
res grávidas.

( ) A eletroconvulsoterapia pode ser uma alternativa para o 
tratamento psiquiátrico de mulheres grávidas que não po
dem tomar medicamentos.

(A) (V) (F) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (F)
(C) (V) (V) (F) (V)
(D) (F) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (V) (F)
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6) Sabendo que um paciente com diagnóstico de colite ulcerativa 
está em terapia enteral, qual é a medida de prevenção que 
deverá ser adotada pelo enfermeiro com o objetivo de minimi
zar os sintomas da síndrome do esvaziamento gástrico?

(A) Administrar a alimentação em bólus para evitar.a disten
são súbita do intestino.

(B) Aumentar a velocidade de instilação da fórmula para oti
mizar a metabolização dos carboidratos e eletrólitos.

(C) Aquecer a primeira dieta enteral, mantendo temperatura 
morna para estimular a peristalse.

(D) Instilar a quantidade mínima de água necessária para la
var a sonda antes e depois de uma alimentação.

(E) Administrar medicamentos antieméticos misturados com a 
fórmula para garantir absorção.

7) A violência contra a mulher é um fenômeno universal que 
atinge classes de diferentes níveis de desenvolvimento eco
nômico e social. Com relação às medidas adotadas no atendi
mento à mulher vítima de violência sexual, assinale a opção 
correta.

(A) O boletim de ocorrência deve ser apresentado pela vítima 
ao procurar atendimento hospitalar, sob a condição de 
impedimento dos profissionais de prestar assistência.

(B) Caso não seja possível a realização dos exames periciais 
no IML, os médicos legistas poderão valer-se dos dados 
registrados em prontuário médico.

(C) Nos casos em que o estupro resultar em gravidez, o abor
tamento é permitido por lei somente após à 20a semana de 
gestação.

(D) Os casos de violência sexual contra a mulher são consi- 
derados de notificação compulsória, somente em situações 
que envolvam menores de 18 anos de idade.

(E) A coleta de material para identificação do agressor deve 
ser realizada do conteúdo vaginal, anal ou oral, conser
vando a amostra por meio de fixadores.
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8) A hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pú
blica nacional. Com relação a essa doença, é correto afirmar
que

(A) a gravidez e o aleitamento materno contraindicam o tra
tamento com a poliquimioterapia.

(B) os pacientes paucibacilares não transmitem a infecção.
(C) a vacina BCG é contraindicada para contatos assintomãti- 

cos .
(D) o resultado negativo da baciloscopia exclui diagnóstico 

de hanseníase.
(E) o tratamento farmacológico não difere entre casos pauci

bacilares e multibacilares.

9} O método comumente utilizado para avaliar o ajuste imediato
do recém-nascido à vida extrauterina ê o índice de Apgar.
Com relação a esse índice, é correto afirmar que

(A) é baseado na observação da frequência cardíaca, do es
forço respiratório, do tônus muscular, da temperatura 
corpórea, da irritabilidade reflexa e da cor da pele.

(B) reflete as condições gerais do lactente no primeiro e no 
quinto minuto após o nascimento.

(C) é utilizado para determinar se existe ou não a necessi
dade de se realizar ressuscitação neonatal.

(D) é afetado pelo grau de imaturidade fisiológica, malfor
mação congênita e peso do lactente ao nascer.

(E) serve para predizer eventos futuros relacionados ao es
tado neurológico e fisiológico atual do lactente.

10) Segundo Kaplan e Sadock (2 007) , a encefalopatia de Wernicke 
apresenta-se em geral com a seguinte tríade: ataxia, oftal- 
moplegia e confusão mental. A causa dessa encefalopatia está 
relacionada a qual deficiência nutricional?

(A) Vitamina B12.
(B) Tiamina.
(C) Folato.
(D) Vitamina B3.
(E) Potássio.

Prova : Amarela Concurso : CP-CSM/13
Profissão : ENFERMAGEM

4/21



11) Segundo Malagutti (2011), na sala de recuperação anestésica, 
podem ser utilizadas escalas para a evolução do pós-operató
rio imediato. Dentre elas, há o índice de Aldrete e Kroulik, 
que apresenta os seguintes itens de avaliação:

(A) atividade, respiração, consciência, circulação.e SP02.
(B) nível de sedação, temperatura axilar, dor e atividade.
(C) consciência, orientação, SP02, respiração e atividade.
(D) respiração, circulação, dor, SP02 e temperatura axilar.
(E) nível de sedação, resposta aos estímulos, circulação e 

dor.

12) Segundo Brunner e Suddarth(2011), na administração da tera
pia trombolítica, o sangramento é uma das contraindicações 
absolutas. Assinale a opção que apresenta três sinais e sin
tomas do sangramento.

(A) Diminuição do hematócrito, diminuição na pressão arte
rial e dor nas costas.

(B) Fraqueza muscular, cefaleia, e taquipneia.
(C) Abaulamento nos sítios de procedimentos invasivos, dor 

nas costas e rubor.
(D) Diminuição da hemoglobina, aumento da frequência cardí

aca e formigamento nas mãos.
(E) Alteração do nível de consciência, diminuição do hemató

crito e náuseas.

13) As úlceras causadas por insuficiência venosa diferem daque
las decorrentes da insuficiência arterial. Com relação às 
úlceras venosas, ê correto afirmar que

(A) localizam-se, com frequência, no terço inferior da per
na .

(B) apresentam margens bem definidas.
(C) a pele circundante é seca e não apresenta exsudato.
(D) é extremamente dolorosa.
(E) o pulso pedial está ausente.

14) A esplenectomia é um tratamento alternativo para pacientes 
portadores de púrpura trombocitopênica idiopãtica. Com o 
objetivo de evitar a sepse, com quais vacinas esses pacien
tes devem ser imunizados no pré-operatório?

(A) Pneumocócica, BCG intradérmica e antitetânica.
(B) Meningocócica, varicela e Haemophilus influenza B.
(C) Haemophilus influenza B, pneumocócica e meningocócica.
(D) Meningocócica, pneumocócica e febre amarela.
(E) Febre amarela, Haemophilus influenza B e antitetânica.
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15) Um paciente idoso cuja queixa principal seja a dor lombar e 
que apresenta um nível de proteína total elevado, deve ser 
avaliado para qual diagnóstico?

(A) Infarto agudo do miocárdio.
(B) Púrpura trombocitopênica.
(G) Policitemia.
(D) Síndrome mielodisplãsica.
(E) Mieloma múltiplo.

16) Segundo Chaves e Posso (2012), existem várias escalas vali
dadas que podem ser utilizadas para direcionar a eficiência 
da marcha e do equilíbrio. A prova com sinal positivo que 
demarca o risco real para quedas é denominada prova de

(A) Budzinki.
(B) Trousseau.
(C) Laségue.
(D) Romberg.
(E) Kerning.

17) Um paciente com sinais e sintomas de congestão pulmonar deu 
entrada no Serviço de Emergência de um hospital. Ao exame 
físico, esse paciente apresentava confusão, tontura, dor de 
cabeça, pele quente e ruborizada. Após colher gasometria 
arterial, o resultado mostrou: pH < 7,35, PaC02 > 45 mmHg, 
Pa02 < 80 mmHg e nível de bicarbonato de 22 mEq/1. Esse re
sultado está relacionado a qual desequilíbrio acidobásico?

(A) Alcalose metabólica.
(B) Acidose respiratória.
(C) Alcalose respiratória.
(D) Acidose metabólica.
(E) Alcalose mista,
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18) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o traumatismo craniano 
(TC) possui uma classificação ampla, que inclui a lesão do 
couro cabeludo, do crânio e do cérebro. Com relação ao TC, 
assinale a opção correta.

(A) Os hematomas subgaleais são de difícil absorção e, por 
isso, exigem tratamentos específicos.

(B) Suspeita-se de fratura de base de crânio quando o líqui
do cefalorraquidiano extravasa pelas orelhas e nariz.

(C) O controle da Pressão Intra Craniana (PIC) inclui manter
a pressão de perfusão cerebral > 50 mmHg.

(D) Os benzodiazepínicos são contraindicados após o trauma
tismo craniano, pois eles afetam a PIC.

(E) A escala de coma de Glasgow ê um instrumento de avalia
ção da resposta do paciente aos estímulos, e seus esco
res variam de 5 a 15.

19) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é consequência de um 
distúrbio na resposta imune. Segundo Brunner e Suddarth 
(2011), com relação ao LES, é correto afirmar que

(A) a doença pode ser induzida por substâncias químicas ou 
por fãrmacos.

(B) a doença não compromete o sistema cardiovascular.
(C) o comprometimento articular é frequentemente assimétri

co .
(D) a exposição solar é indicada para melhorar a lesão cutâ

nea aguda.
(E) a doença tem maior incidência no sexo masculino.

20) Segundo Oguisso (2012), com relação às questões ético-legais 
envolvendo a pesquisa em Enfermagem, assinale a opção corre
ta .

(A) Em algumas situações, os sujeitos não têm condições de 
decidir sobre a participação na pesquisa, ficando a 
cargo do pesquisador.

(B) O sujeito não pode recusar-se a responder perguntas após 
autorizada a sua participação no estudo.

(C) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serve para 
a divulgação dos dados, não sendo necessário na fase de 
coleta.

(D) Os sujeitos potenciais de uma pesquisa têm o direito de 
não sofrer danos por sua participação no estudo.

(E) Após o início da pesquisa, o sujeito não tem direito 
de desistir sem que seja atingido o objetivo final do 
estudo.
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21) o abortamento espontâneo recebe diferentes denominações de 
acordo com características específicas. Com relação ao abor
tamento espontâneo é correto classificá-lo como

(A) precoce quando ocorre entre a 13a e 22a semanas de ges
tação.

(B) incompleto na presença de concepto morto ou na ausência 
de saco embrionário.

(C) evitável na presença de saco embrionário íntegro e/ou 
concepto vivo.

(D) retido quando há presença de restos ovulares.
(E) tardio quando ocorre após a 24a semana de gestação.

22) Segundo Kaplan e Sadock (2007), a síndrome neuroléptica ma
ligna é uma complicação do tratamento com antipsicótico, a 
qual representa risco à vida. São sinais e sintomas dessa 
síndrome, EXCETO:

(A) Febre alta.
(B) Aumento da frequência cardíaca.
(C) Sudorese.
(D) Delirium tremens.
(E) Aumento da pressão arterial.

23) 0 tratamento de certas doenças que interferem no trânsito de 
fezes pelo reto resulta em desvio fecal temporário ou perma
nente. Com o intuito de estabelecer um diagnóstico de Enfer
magem, é correto afirmar que

(A) a medição do estorna é importante a cada troca da bolsa.
(B) a adição de aspirina dentro da bolsa de ostomia é indi

cada porque controla os odores.
(C) a troca da bolsa de ostomia ê mais confortável depois 

das refeições.
(D) o dano químico ao redor da ostomia é devido à remoção 

abrupta da bolsa.
(E) a higienização da ostomia é realizada com água morna e 

sabão.
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24) Segundo Kaplan e Sadock (2007), o medo de ficar só em luga
res públicos, particularmente naqueles em que seria difícil 
sair rapidamente durante um ataque de pânico, é caracterís
tico de qual quadro psiquiátrico?

(A) Transtorno de pânico.
(B) Fobia social.
(C) Transtorno de estresse agudo.
(D) Agorafobia.
(E) Claustrofobia.

25) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o choque se caracteriza 
pela perfusão tissular inadequada que, quando não tratada, 
pode resultar na morte celular. Com relação ao choque, assi
nale a opção correta.

(A) 0 lactato de ringer é uma solução eletrolítica de ácido 
láctico, e pode ser utilizado no choque.

(B) A epinefrina é utilizada no choque com o intuito de me
lhorar a contratilidade e de reduzir a demanda de 02 do 
coração.

(C) Posicionar o paciente em posição de Trendelenburg plena 
é recomendado no choque hipovolêmico.

(D) A dextrana não é indicada quando a causa do choque hipo
volêmico é a hemorragia.

(E) Quando a pressão arterial média fica acima de 80mmHg, 
ocorrem alterações drásticas na função renal.
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26) A transgressão de algum dos artigos relacionados ao Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem implica a aplicação 
de penalidades. Com relação à responsabilidade de aplicação 
das penalidades, ê correto afirmar que

(A) a advertência verbal, a multa, a censura e a_suspensão 
do exercício profissional são da alçada do Conselho Fe
deral de Enfermagem.

(B) as infrações que tiverem origem no Conselho Federal de 
Enfermagem terão como instância superior a Assembleia 
dos Delegados Regionais.

(C) a advertência verbal e a multa são da alçada do diretor 
da instituição hospitalar.

(D) a suspensão do exercício profissional e a cassação do 
direito ao exercício profissional são de competência do 
Conselho Regional de Enfermagem.

(E) as infrações que tiverem origem no Conselho Federal de 
Enfermagem terão como instância superior o Superior Tri
bunal de Justiça.

27) O cuidado de Enfermagem com um paciente durante uma crise 
convulsiva deve ser baseado em diferentes atitudes, EXCETO:

(A) afrouxar roupas apertadas e monitorar o tempo da con
vulsão .

(B) prover ambiente seguro e auxiliar na contenção.
(C) permitir que a convulsão termine e não oferecer líquido.
(D) proporcionar privacidade e afastar curiosos.
(E) posicionar em decúbito lateral e remover óculos.
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28) Os pacientes submetidos ao tratamento dialítico precisam 
adotar restrições no aporte nutricional. Segundo Brunner e 
Suddarth (2011), em relação à terapia nutricional adequada 
para os pacientes portadores de insuficiência renal, é 
correto afirmar que

(A) as proteínas de alto valor biológico são permitidas por 
serem necessárias ao crescimento e ao reparo celular.

(B) alimentos ricos em carboidratos e lipídios não devem ser 
incentivados, para evitar o ganho de peso interdialí- 
tico.

(C) a restrição de líquidos por via oral é imperativa, e in
depende do volume de líquido administrado por via veno
sa .

(D) a suplementação de vitaminas não é necessária, visto que 
o paciente não perde vitaminas durante a terapia dialí- 
tica.

(E) deve-se estimular uma dieta rica em potássio, visando a 
prevenir as perdas desse componente durante a diálise.

29) Segundo Brunner e Suddarth (2011), no tratamento medicamen
toso da diverticulite aguda, o enfermeiro deve estar atento 
às medicações utilizadas. Que medicação é contraindicada por 
aumentar a pressão intraluminal do cólon?

(A) Antibióticos.
(B) Meperidina,
(C) Morfina.
(D) Metamucil.
(E) Antiespasmódicos.
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30) o câncer de mama, nos países ocidentais, representa uma das 
principais causas de morte entre as mulheres. Segundo 
Brunner e Suddarth (2011), assinale a opção correta em rela
ção ao câncer de mama.

(A) A reconstrução mamária não é considerada um componente 
do tratamento cirúrgico do câncer de mama.

(B) A biópsia excisional é realizada quando é preciso apenas 
uma amostra do tecido afetado, não sendo necessária a 
remoção da lesão em sua totalidade.

(G) Mesmo quando o 1infonodo sentinela ê negativo para o 
câncer de mama metastático, é necessário dissecção axi
lar .

(D) O nódulo do tumor maligno de mama geralmente é múltiplo, 
fixo e possui formato regular.

(E) Um cuidado de Enfermagem pós-biópsia de mama é encorajar 
o uso imediato de sutiã de sustentação após o procedi
mento .

31) A paracentese é a remoção de líquido da cavidade peritoneal.
Com relação às orientações para realização desse procedi
mento, é correto afirmar que

(A) o paciente não pode urinar, mantendo a bexiga facilmente 
palpável, o que diminui o risco de punção inadvertida 
desse órgão.

(B) o paciente deve ser posicionado de maneira ereta na bor
da do leito ou em uma cadeira, e em Fowler quando aca
mado .

(C) a técnica de punção não precisa obedecer aos critérios 
de assepsia, visto que a cavidade abdominal é uma região 
contaminada.

(D) a pressão arterial deve ser monitorada durante o proce
dimento, pois é comum ocorrer aumento da pressão arteri
al no momento da drenagem do líquido da cavidade abdomi
nal .

(E) os sinais de choque vascular: rubor facial, sudorese e 
diminuição da frequência do pulso, devem ser rigorosa
mente monitorados.
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32) Com relação ao aleitamento materno por gestantes portadoras 
do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), assinale a opção 
correta.

(A) O risco de transmissão do HIV pelo leite materno é baixo 
e reduz a cada mamada.

(B) A transmissão do vírus do HIV ocorre somente para recém- 
nascidos de puêrperas sintomáticas ou que não fazem uso 
de terapia antirretroviral.

(C) Após o parto, a lactação deverá ser contraindicada, ha
vendo possibilidade de administração de medicamentos 
inibidores de lactação, porém o enfaixamento das mamas 
não é indicado.

(D) A amamentação cruzada - aleitamento do recém-nascido por 
outra nutriz - está formalmente autorizada.

(E) Quando, por falta de informação, o aleitamento materno 
tiver sido iniciado, orienta-se interromper a amamenta
ção o mais rápido possível.

33) A lavagem das mãos é a medida individual mais simples e me
nos dispendiosa para prevenir a propagação de infecções no 
ambiente hospitalar. Com relação à higienização das mãos, é 
correto afirmar que

(A) na higienização das mãos com água e sabão, a utilização 
de água quente potencializa a remoção de microrganismos.

(B) a higienização das mãos está indicada somente após a re
moção das luvas.

(C) após a higienização das mãos, com preparação alcoólica, 
recomenda-se secá-las utilizando papel toalha.

(D) o uso da solução alcoólica pode substituir a lavagem das 
mãos com água e sabão quando não houver sujidade visí
vel .

(E) a utilização de soluções hidratantes deve ser estimulada 
e disponibilizada para uso coletivo, nas unidades de 
saúde.
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34) 0 botulismo alimentar é uma doença resultante da ação de uma 
potente neurotoxina que tem elevada letalídade. Com relação 
a essa patologia, é correto afirmar que

(A) o quadro neurológico, propriamente dito, caracteriza-se 
por paralisia flácida aguda motora ascendente.,

(B) a fraqueza muscular nos membros é tipicamente assimétri
ca, acometendo com maior intensidade os membros superio
res .

(C) uma característica importante no quadro clínico é a per
da imediata da consciência e o comprometimento da sensi
bilidade.

(D) a imunização é recomendada para a população em geral sob 
a forma de toxoide botulínico polivalente.

(E) o botulismo alimentar é de notificação compulsória, exi
gindo investigação imediata, pois um único caso é consi
derado surto e emergência de saúde pública.

35) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
0 número mínimo de consultas de pré-natal, por trimestre, 
preconizado para as gestantes assistidas pelas unidades
de saúde integrantes do SUS é de ________ consultas, sendo,
preferencialmente, _______ no primeiro trimestre, _______ no
segundo trimestre e _______ no terceiro trimestre.

(A) sete / uma / três / três
(B) seis / duas / duas / duas
(C) sete / uma / duas / quatro
(D) seis / uma / duas / três
(E) sete / duas / duas / três

36) Segundo Brunner e Suddarth (2011), os pacientes com queima
duras por eletricidade estão propensos à complicação de in
suficiência renal aguda devido

(A) à liberação da mioglobina.
(B) ao déficit de potássio.
(C) ao aumento do dióxido de carbono
(D) ao déficit de sódio.
(E) ao transporte de cálcio.
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37) No Brasil, a principal estratégia utilizada para a detecção 
e o rastreamento precoce do câncer do colo do útero é a rea
lização do exame preventivo (ou exame de Papanicolaou). Com 
relação a esse procedimento, assinale a opção correta.

(A) O exame preventivo está contraindicado para_ mulheres 
grávidas, assim como para mulheres que foram submetidas 
à histerectomia total ou subtotal.

(B) Recomenda-se não realizar exames intravaginais (como ul- 
trassonografia) durante as 48 horas que antecedem a co
leta ,

(C) A coleta do exame preventivo em virgens deve ser reali
zada conforme a rotina de coleta desse exame em mulheres 
que jã tiveram relações sexuais.

(D) O exame pode ser feito no período menstrual, não havendo 
prejuízo da qualidade da amostra nem do diagnóstico ci- 
topatológico.

(E) Recomenda-se o uso de duchas higiênicas vaginais antes 
da coleta.

38) A dengue é uma doença dinâmica que depende do reconhecimento 
precoce dos sinais e sintomas para evitar que o paciente 
evolua para um estágio mais grave. Com relação a essa do
ença, assinale a opção correta.

(A) A transmissão se faz pela picada do macho do mosquito 
Aedes aegypti.

(B) Não é uma doença de notificação compulsória, mas sua in
vestigação é obrigatória nos casos suspeitos de dengue 
hemorrágica.

(C) A primeira manifestação da dengue é a cefaleia, associa
da à dor retro-orbitária, adinamia, mialgias, artral- 
gias, com presença ou não de febre.

(D) Durante o exame físico, a prova do laço só deverá ser 
realizada nos casos suspeitos de dengue hemorrágica.

(E) As medidas de controle se restringem ao combate ao ve
tor, pois não há vacina ou drogas antívirais específi
cas .
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39) Com relação ao acondicionamento dos resíduos de serviços de 
saúde (RSS), é correto afirmar que

(A) os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de 
material impermeável, resistente à ruptura e ao vazamen
to, sendo permitido o seu esvaziamento ou reaproveita- 
mento.

(B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material 
lavável, que resistam ao tombamento e que tenham tampa 
de abertura manual.

(C) os recipientes de acondicionamento existentes nas salas 
de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa 
para vedação.

(D) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipi
entes de material compatível com o líquido armazenado, 
rígidos, permeáveis, com tampa rosqueada e vedante.

(E) os resíduos escarificantes devem ser acondicionados, 
imediatamente após o uso, em saco branco leitoso, junta
mente com os'demais resíduos infectantes.

40) A escolha do método anticoncepcional durante a amamentação 
deve ser sempre personalizada. Analise as afirmativas a se
guir com relação aos métodos anticoncepcionais durante esse 
período.

I - O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto.
II - Os métodos comportamentais - tabelinha, muco cervical,

entre outros - só poderão ser usados após a regulariza
ção do ciclo menstrual.

III- A minipílula pode ser utilizada, durante a amamentação, 
a partir de 6 semanas após o parto.

IV - A amamentação exclusiva pode ser utilizada como método
anticoncepcional, mesmo com o retorno da menstruação 
durante esse período.

V - 0 anticoncepcional injetável trimestral não pode ser
utilizado em lactantes, pois interfere na qualidade e 
na quantidade do leite materno.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
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41) A medição e o registro pela equipe de Enfermagem, de toda 
ingestão e eliminação de líquidos durante o período de 24 
horas são importantes para avaliação do equilíbrio hídrico 
do paciente. Com relação a esse controle, assinale a opção 
correta.

(A) É uma avaliação para qualquer paciente cujo estado de 
saúde encontra-se em recuperação.

(B) Os líquidos IV e o sangue, ou os seus componentes, são 
registrados como vias de ganhos.

(C) A avaliação precisa do registro identifica apenas os 
distúrbios hidreletrolíticos.

(D) O registro não é realizado em pacientes confusos, deso
rientados e com problemas de alfabetização.

(E) A estimativa de registro somente é aceitável para a água 
utilizada na lavagem da sonda antes e após as medica
ções .

42) A pancreatite se caracteriza pela autodigestão do pâncreas 
por suas próprias enzimas. Assinale a opção que corresponde 
a um cuidado de Enfermagem aplicado aos pacientes com pan
creatite aguda.

(A) Manter o paciente em posição semi-Fowler para aumentar a 
expansão torácica, prejudicada pela distensão abdominal.

(B) Estimular a ingestão oral de líquidos e alimentos leves 
para compensar as perdas nutricionais provocadas por vô
mitos frequentes.

(G) Não realizar sondagem nasogástrica, pois há o risco de 
sangramento em consequência do estado inflamatório do 
trato digestivo.

(D) Estimular o paciente a deambular para evitar a atelecta- 
sia pulmonar e o acúmulo de secreções respiratórias.

(E) Não administrar analgesia regular, pois o alívio pro
gressivo da dor é típico da involução da doença.

43) A criança submetida ao transplante renal deve ser avaliada 
quanto à presença de rejeição do enxerto quando exibir os 
seguintes sinais e sintomas: febre, edema, dor à palpação 
sobre a área do enxerto, além de

(A) diminuição do débito urinário e hipertensão.
(B) aumento do débito urinário e plaquetopenia.
(C) diminuição do débito urinário e hipotensão.
(D) aumento do débito urinário e hipertensão.
(E) diminuição do débito urinário e plaquetopenia.
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44) As alterações no perfil de morbimortalidade da população 
mundial projetam a hipertensão arterial sistêmica (HAS) como 
um dos maiores desafios à saúde pública. Segundo Brunner e 
Suddarth (2 011) , em relação à hipertensão, é correto afirmar 
que

(A) a hipertensão primária é a elevação da pressão arterial 
relacionada à etiologia identificada.

(B) o tratamento da hipertensão inclui modificações no esti
lo de vida, tais como: redução do peso corporal; pratica 
regular de atividade física e aumento do consumo de só
dio na dieta.

(C) a hipertensão, uma vez diagnosticada, deve ser monitora
da a intervalos regulares, visto que é uma condição per
manente .

(D) recomenda-se posicionar o braço do paciente acima do ní
vel do coração para a aferição da pressão arterial.

(E) o uso de um manguito menor que o apropriado para o tama
nho do paciente irá fornecer uma medição de pressão ar
terial mais baixa.

45) A punção lombar é um exame comum para obter material para o 
diagnóstico de disfunções neurológicas. Segundo Brunner e 
Suddarth (2011), qual das afirmativas a seguir está correta, 
em relação à assistência de Enfermagem durante a punção lom
bar?

(A) Antes do procedimento, o paciente é posicionado em decú
bito lateral, com as pernas estendidas ao máximo, para 
aumentar o espaço intervertebral.

(B) Durante a introdução da agulha no espaço subaracnóideo, 
o paciente é orientado a se manter em apneia, prevenindo 
traumatismo da medula espinhal.

(C) Após o procedimento, o paciente deve ser instruído a fi
car deitado em decúbito ventral, evitando o extravasa
mento de líquido cefalorraquidiano.

(D) Após o procedimento, o paciente deve ser orientado a 
manter restrição hídrica para reduzir o risco de cefa- 
leia.

(E) Após a retirada da agulha, deve ser aplicado um grande 
curativo compressivo no local da punção.
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46) No exercício da profissão, os profissionais de Enfermagem 
têm acesso a informações confidenciais, devendo manter sigi
lo profissional sobre as mesmas. Com relação às responsabi
lidades e aos deveres dos profissionais de Enfermagem sobre 
fato sigiloso, é correto afirmar que

(A) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter 
sigilo profissional em caso de falecimento da pessoa en
volvida .

(B) o fato sigiloso não poderá ser revelado mesmo quando for 
considerado necessário à prestação da assistência.

(C) o segredo profissional referente ao menor de idade deve
rá ser mantido, mesmo quando a revelação for solicitada 
por pais ou responsáveis.

(D) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter 
sigilo profissional quando intimado como testemunha de 
inquérito judicial.

(E) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter 
segredo profissional quando o fato sigiloso se tornar de 
conhecimento público.

47) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o enfermeiro deve orien
tar o paciente a tomar que cuidado específico, após a in
fusão do quimioterápico oxaliplatina, a fim de minimizar os 
efeitos colaterais desse fármaco?

(A) Incentivar a deambulação.
(B) Usar lubrificante labial.
(C) Evitar a ingestão de líquidos frios,
(D) Evitar a exposição ao sol.
(E) Utilizar emolientes fecais.
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48) Com relação aos procedimentos e eventos ocorridos nas fa
ses de pré, trans e pós-operatório, coloque F (falso) ou 
V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale, a seguir, 
a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A constipação é um efeito adverso comum no uso_de opioi- 
des, principalmente no pós-operatório.

( ) A infusão de agentes anestésicos no espaço intraespinhal 
tem como efeito adverso a cefaleia espinhal.

( ) A infusão de opioides no espaço subaracnóideo não deve 
ser utilizada nos pacientes em pós-operatório.

( ) As posições laterais são utilizadas em cirurgias renais.

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

49) Segundo Kurcgant (2006), na Enfermagem, pode ser observada, 
em diferentes graus, a influência das teorias da administra
ção. Dessa forma, é correto afirmar que a influência da Te
oria Clássica reflete na profissão, através da

(A) valorização das relações interpessoais.
(B) visão holística do paciente.
(C) desvalorização da estrutura organizacional.
(D) divisão do trabalho.
(E) descentralização das decisões.
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50) Segundo Brunner e Suddarth (2011), a diabetes melito abrange 
um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis 
aumentados de glicose no sangue. Em relação a essa patolo
gia, é correto afirmar que

(A) no diabetes do tipo 1, os indivíduos apresentam defici
ência relativa na produção de insulina e resistência 
aumentada a esse hormônio.

(B) recomenda-se moderação com relação ao consumo de álcool 
pelo portador de diabetes, devido ao risco de hipergli- 
cemia.

(C) a hemoglobina glicosilada é um teste da glicose urinária 
que reflete os níveis médios dessa molécula.

(D) no diabetes do tipo 2, os indivíduos produzem pouca ou 
nenhuma insulina, devido à destruição das células beta 
no pâncreas.

(E) quando a insulina é administrada em áreas cicatrizadas 
(lipodistrofia), a absorção desse medicamento pode ser 
retardada.
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