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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta 
das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o 
de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência 
de aumento deste hábito. 

A prevalência da inatividade física em pessoas acima 
de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério 
para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e 
diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 
2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde 
pela redução da expectativa de vida da humanidade de 
forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. 
São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o 
mundo por conta do sedentarismo. 

Esse levantamento traçou um perfil da prática de 
atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% 
da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 
minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 
A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física 
de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, 
Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, 
Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério 
da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia 
da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados 
para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa 
está implantado em todos os estados brasileiros, em um 
total de 2.857 municípios.

http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-
sedentario/

 
 

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível inferir que 

(A)	 em	três	anos	o	número	de	pessoas		adultas	nas	capitais	
que praticam exercícios físicos diminuiu.  

(B)	 a	falta	de	atividade	física	já	é	um	dos	fatores	responsáveis	
pela redução da expectativa de vida da humanidade.

(C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser 
causadas pela inatividade física. 

(D) quase a metade dos brasileiros  pratica o tempo 
adequado de exercícios físicos por semana. 

(E)	 a	 situação	do	Brasil	 com	 relação	à	 inatividade	 física	é	
bem	parecida	com	a	situação	do	México.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as 
ações do Ministério Público para incentivar hábitos 
saudáveis está

(A)  o incentivo à alimentação de frutas e verduras.  
(B) o incentivo a comportamentos  cotidianos  decorrentes 

do conforto da vida moderna.  
(C)	 o	Programa	Academia	da	Saúde.	
(D) o Programa Bolsa Família.
(E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03
Dos países que participaram da pesquisa divulgada 
pelo periódico The Lancet, o que possui população 
que menos pratica atividades físicas é 

(A) Emirados.
(B) Congo. 
(C) Argentina. 
(D) Estados Unidos. 
(E)	 México.	

QUESTÃO 04
Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática 
de atividade física no mundo e apontou que, no 
Brasil, 49% da população está inativa...”, 

(A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
(B)	 o	 sujeito	 do	 verbo	 “traçou”	 é:	 “um	 perfil	 da	 prática	 de	

atividade física no mundo”.
(C)	 o	sujeito	do	verbo	“apontou”	é:	“um	perfil	da	prática	de	

atividade física no mundo”. 
(D)	 “no	Brasil”	é	um	adjunto	adverbial	que	indica	modo.
(E)	 o	 termo	 “física”,	 em	 atividade	 física,	 é	 um	 adjunto	

adverbial com a função de complementar  o nome 
“atividade”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta a divisão 
silábica correta.

(A)	 Tran	–	smi	–	ssí	-	veis.	
(B)	 Pro	–	fi	–	ssi	–	o	–	nais.
(C)	 Sa	–	u	–	dá	–	ve	-	is.	
(D)	 Ob	–	es	–	i	–	da	-	de.
(E)	 Pos	–	si	–	bi	–	li	–	da	-	de.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que a acompanha.

(A) População adulta.
(B) Doenças crônicas.
(C) Fatores de risco.
(D) Periódico The Lancet.
(E) Intensidade moderada.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que o termo ou expressão 
destacada indica finalidade.

(A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças	Crônicas	por	Inquérito	Telefônico.”.

(B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 
18	anos	é	um	dos	indicadores	utilizados	pelo	Ministério	
para monitorar fatores de risco...”.

(C)	 “...indicadores	 utilizados	 pelo	Ministério	 para	monitorar	
fatores de risco para as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.”.

(D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em 
todo o mundo por conta do sedentarismo.”.

(E)	 “O	índice	é	maior	que	o	de	três	anos	atrás	(33,5%),	o	que	
aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta em língua 
portuguesa a grafia correta da palavra.

(A) Enxente. 
(B) Lãnpada. 
(C)  Pretenssão.
(D) Ambulância. 
(E) Desinteria. 

QUESTÃO 09
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A) Lembrança.
(B) Descer.
(C) Professor.
(D) Trabalho.
(E) Pobreza. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe 
a mesma regra de acentuação gráfica da palavra 
“física”.

(A) Países. 
(B) Prática. 
(C) Hábitos.
(D) Periódico. 
(E) Crônica.

QUESTÃO 11
O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade 
dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A 
quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a 
metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a 
fração correspondente às gavetas vazias?

(A) 7/20
(B) 13/20
(C) 1/2
(D) 3/5
(E) 1/10

QUESTÃO 12
Certa bebida energética, vendida em embalagem com 
260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do 
valor energético diário recomendado para uma dieta 
de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

(A) 1800.
(B) 2000.
(C) 2200.
(D) 3000.
(E) 3200.

QUESTÃO 13
Um valor logicamente coerente para o espaço com a 
interrogação na sequência a seguir é

 (Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ? )

(A) Rosa.
(B) Branco.
(C) Cinza.
(D) Laranja.
(E) Marrom.

QUESTÃO 14
A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. 
Então

(A) não choveu.
(B) pedras rolam na chuva.
(C) não choveu e as pedras não rolaram.
(D) chove e as pedras não rolam.
(E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15
Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas 
têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são 
vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e 
há algumas em que um dos desenhos é branco e o 
outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho 
vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número 
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

de cartas que tem desenhos de exatamente uma 
cor é

(A) 5.
(B) 10.
(C) 20.
(D) 25.
(E) 30.

QUESTÃO 16
Entre os recursos que constituem a EBSERH, 
podemos considerar

(A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas 
de direito privado.

(B) doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados apenas por pessoas físicas  e  
rendas provenientes de outras fontes.

(C)	 obtenção	de	recursos	através	da		atuação	de	membros	
da sociedade civil no Conselho Consultivo. 

(D) recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por pessoas 
físicas	 ou	 jurídicas	 de	 direito	 público	 ou	 privado	 e		
rendas provenientes de outras fontes. 

(E)	 que	 através	 da	 apresentação	 de	 metas	 de	
desempenho, indicadores e prazos de execução a 
serem	 observados,	 consegue-se	 obter	 os	 recursos	
necessários.

QUESTÃO 17
Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

(A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa 
do Auditor Geral, titular da  Auditoria Interna da Sede, 
será submetida, pelo Conselho Fiscal.

(B)	 recebe	 orientação	 normativa	 e	 supervisão	 técnica	
do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
Federal.

(C)	 é	 uma	 atividade	 independente,	 de	 avaliação	 e	
assessoramento aos gestores da entidade, no 
acompanhamento da execução dos programas de 
governo, visando comprovar o cumprimento das 
metas, o alcance dos objetivos e a adequação da 
gestão.

(D) não possui autorização para acesso a registros, 
pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas 
para a execução de suas ações de controle.

(E) nenhum  servidor e empregado da EBSERH poderá 
prestar apoio  para a realização das Ações de Controle 
da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18
A estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 

estabelecidas 
(A) pelo Conselho de Administração.
(B) pelo Conselho Fiscal.
(C) pela Diretoria Financeira.
(D) pelo Conselho Consultivo.
(E) pela Presidência.

QUESTÃO 19
Quanto aos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino, é correto afirmar que

(A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação 
para a contratação da EBSERH pela administração 
pública	 para	 realizar	 atividades	 relacionadas	 ao	 seu	
objeto social nas instituições de ensino.

(B)	 sempre	 que	 se	 fizer	 necessário,	 a	 EBSERH	 poderá	
prestar serviços com instituições privadas de ensino, 
porém	sempre	através	de	licitação.

(C) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências, mediante contrato com 
as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres.

(D) o contrato realizado entre a EBSERH e as instituições 
de ensino deverão  possuir caráter sigiloso, sendo 
vedada sua divulgação.  

(E) no âmbito dos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino os servidores titulares de 
cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades 
relacionadas ao objeto da EBSERH, não poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde.

QUESTÃO 20
NÃO compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH

(A)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH	
e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da 
EBSERH, as políticas gerais e programas de atuação 
da	 Empresa,	 a	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazos,	 em	
consonância	com	as	políticas	de	educação;	de	saúde;	
e	econômico-financeira	do	Governo	Federal.

(B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação 
de	empréstimos	no	interesse	da	EBSERH.

(C) aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa 
e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do 
Presidente.

(D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações 
da EBSERH e aprovar os regulamentos internos das 
Diretorias da EBSERH e demais órgãos da Sede, 
assim como seus respectivos quadros de pessoal e 
organogramas funcionais.

(E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, 
após aprovação da Controladoria Geral da União, 
e  aprovar a criação de escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	da	Empresa.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de 
forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual 
das alternativas a seguir faz parte dessa seção? 

(A)  A ordem social tem como base o primado do trabalho, 
e	como	objetivo	o	bem-estar	e	a	justiça	sociais.

(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas 
de	saúde.

(C)	 A	saúde,	direito	de	todos	e	dever	do	Estado	e	da	família,	
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua	qualificação	para	o	trabalho.

(D)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde,	cabendo	ao	Poder	Público	dispor,	nos	termos	
da	 lei,	 sobre	 sua	 regulamentação,	 fiscalização	 e	
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou	através	de	terceiros	e,	também,	por	pessoa	física	
ou jurídica de direito privado.

(E) Os programas suplementares de alimentação e 
assistência	a	saúde	serão	financiados	com	 recursos	
provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçamentários.

QUESTÃO 22
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social. Qual item NÃO se 
enquadra nessa competência?

(A)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais.

(B) Equidade na forma de participação no custeio.
(C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência	 e	 a	 promoção	 de	 sua	 integração	 à	 vida	
comunitária.

(D) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

(E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23
Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, 
por intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se 
enquadra nessas ações?

(A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

(B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à 
gestante.

(C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(D) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano.

QUESTÃO 24
O que é a Comissão Intergestores Tripartites do 
SUS?

(A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal 
que atua na direção nacional do SUS, integrada por 
gestores do SUS das três esferas de governo.

(B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais 
que  se encarregam dos planos estaduais, regionais 
e de regionalização das ações e serviços propostos 
pelos Colegiados de Gestão Regional.

(C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes	 públicos	 e	 da	 sociedade	 destinada	 a	
assegurar	os	direitos	relativos	à	saúde,	à	previdência	
e à assistência social.

(D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, 
com	direção	única	em	cada	esfera	de	governo.

(E) Espaços estaduais de articulação e pactuação 
política que objetivam orientar, regulamentar e 
avaliar os aspectos operacionais do processo de 
descentralização	das	ações	de	saúde.

QUESTÃO 25
A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas 
e dos programas de saúde do SUS. Assinale 
a alternativa que trata dos princípios dessa 
assistência.

(A)	 Política	 pública	 norteadora	 para	 a	 formulação	 de	
políticas	 setoriais,	 entre	 as	 quais	 destacam-se	
as políticas de medicamentos, não garantindo a 
intersetorialidade	 inerente	 ao	 sistema	 de	 saúde	 do	
país	(SUS)	e	cuja	implantação	envolve		o	setor	público	
de	atenção	à	saúde.

(B)	 Controle	do	avanço	científico	e	tecnológico	em	relação	
à produção de medicamentos.

(C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica 
na	 rede	 privada	 de	 saúde,	 nos	 diferentes	 níveis	 de	
atenção, considerando a necessária articulação e a 
observância	 das	 prioridades	 regionais	 definidas	 nas	
instâncias gestoras do SUS.

(D)	 Parte	 integrante	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	
envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 e	 garantindo	 os	
princípios da universalidade, integralidade e equidade.

(E)	 Política	 de	 capacitação	 e	 formação	 de	 profissionais	
na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do 
uso	correto	dos	medicamentos	em	atenção	à	saúde	
da família.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Dentre as diversas intercorrências dentro do 
ambiente hospitalar, uma considerada grave é o 
choque neurogênico. O choque neurogênico é

(A) causado por sangramento ou perda do líquido 
extracelular e plasma.

(B) causado por baixo rendimento cardíaco, provocado 
por tamponamento cardíaco.

(C) decorrente de infecção bacteriana aguda.
(D) causado por doença no sistema nervoso ou 

trauma, impossibilitando o controle no diâmetro e 
preenchimento adequado do vaso. 

(E) causado pela hipersensibilidade do organismo à 
determinada substância.

QUESTÃO 27
As úlceras por pressão e feridas são complicações 
que fazem parte da rotina de enfermagem. O 
hidrocoloide é um material muito utilizado nos 
serviços de saúde. Qual é a indicação de uso do 
hidrocoloide?

(A)	 Feridas	fúngicas	ou	infectadas.
(B) Queimaduras de terceiro grau.
(C) Feridas limpas com leve à moderada exsudação; 

feridas	em	fase	de	granulação	e	prevenção	de	úlceras	
por pressão não infectadas.

(D) Feridas secas e com necrose, pois auxilia na remoção 
de crostas.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 28
Os profissionais de saúde podem minimizar as 
ameaças de infecção de microrganismos adotando 
práticas de assepsia. Com base neste assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os perfurocortantes devem ser desprezados em 
recipientes apropriados após serem reemcapados.

(B)	 Uma	 das	 maneiras	 mais	 eficazes	 de	 minimizar	 a	
disseminação	de	microrganismos	é	a	lavagem	correta	
das mãos.

(C) As mãos devem ser lavadas somente antes do contado 
com o paciente.

(D)	 Deve-se	lavar	as	mãos	somente	ao	retirar	as	luvas.
(E) A lavagem das mãos deve ser realizada com sabonete 

líquido e elas devem ser secadas com toalha de tecido.

QUESTÃO 29
A PVC representa a pressão de enchimento 
ventricular D e a capacidade do lado direito do 
coração de suportar uma sobrecarga de líquidos. 
Sabemos que ela varia conforme a expiração e 
inspiração, dependendo do rendimento cardíaco 

do volume sanguíneo. Esse aumento e diminuição 
derivam

(A) da diminuição da respiração com pressão positiva 
intermitente.

(B) do aumento dos estados de vasodilatação.
(C) da diminuição da hipervolemia.
(D) do aumento da hipovolemia.
(E) da diminuição dos estados de vasodilatação e do 

aumento	dos	estados	de	vasoconstrição	periférica.

QUESTÃO 30
Qual é a indicação do cateter venoso central?

(A) Para pacientes com septicemia sistêmica.
(B)	 Falta	de	veias	periféricas	adequadas	e	choque.
(C) Para pacientes com coagulopatias.
(D) Para aferir a pressão arterial.
(E) Para pacientes com infecção local.

QUESTÃO 31
Fraqueza muscular, fadiga, anorexia, vômito, 
pulso fraco, hipotensão, dispneia, respiração 
supercial, alterações do ECG, reflexos musculares 
diminuídos, taquicardia e fibrilação ventricular são 
sinais e sintomas de

(A) hipercalemia.
(B) hipocalcemia.
(C) hipernatremia.
(D) hiponatremia.
(E) hipocalemia.

QUESTÃO 32
Paciente, 33 anos, chega à unidade de pronto 
atendimento queixando-se de visão turva, 
fraqueza, cefaleia intensa, poliúria, hálito cetônico, 
náuseas, vômitos e emagrecimento nas últimas 
semanas. Ao realizar teste glicêmico, encontra-se 
um nível bem alterado de 500mg/dl. Esses sinais e 
sintomas são característicos de

(A)	 cetoacidose	diabética.
(B) hipoglicemia.
(C) choque hipovolêmico.
(D) hipertensão arterial sistêmica.
(E) hipernatremia.

QUESTÃO 33
O Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA) é uma infecção hospitalar comum em 
hospitais e em instituições de apoio. Uma das 
maneiras de controlar a transmissão do MRSA é

(A) o isolamento para aerossóis.
(B) o isolamento por gotículas.
(C) o isolamento de contato.
(D) o uso de máscara N95.
(E) somente o uso de luvas.
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QUESTÃO 34
A lei nº2.604, de 17 setembro de 1955, é uma 
das leis que regem a profissão de enfermagem. 
Referente a essa lei, assinale a alternativa correta.

(A) Ela regulamenta as normas de segurança no trabalho.
(B)	 Ela	regulamenta	a	profissão	de	agente	comunitário	de	

saúde.
(C)	 Ela	 regula	 o	 Exercício	 da	 Enfermagem	 Profissional.	

Art.1º	 -	 É	 livre	 o	 exercício	 de	 enfermagem	 em	 todo	
o território nacional, observadas as disposições da 
presente	 lei.	Art.2º	 -	Poderão	exercer	a	enfermagem	
no	 país:	 I	 -	 Na	 qualidade	 de	 enfermeiro:	 §	 1º	 -	 Os	
possuidores de diploma expedido no Brasil, por 
escolas	 oficiais	 ou	 reconhecidas	 pelo	 Governo	
Federal, nos termos da Lei nº 775, de 06 de agosto 
de	1949;	§	2º	-	Os	diplomas	por	escolas	estrangeiras,	
reconhecidas pelas leis de seu país e que revalidaram 
seus diplomas de acordo com a legislação em vigor.

(D) Ela dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde,	 a	 organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.

(E) Ela dispõe sobre o dever do Estado de garantir a 
saúde	 que	 consiste	 na	 formulação	 e	 execução	 de	
políticas econômicas e sociais que visem à redução 
de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação.

QUESTÃO 35
A fisiologia da cicatrização dá-se em três fases, 
assinale a alternativa correta de acordo com a 
sequência cronológica do processo.

(A)	 Reparadora,	inflamatória	e	proliferativa.
(B)	 Inflamatória,	proliferativa	e	reparadora.
(C)	 Proliferativa,	inflamatória	e	reparadora.
(D)	 Reparadora,	proliferativa	e	inflamatória.
(E)	 Necrótica,	granulação	e	fibrina.

QUESTÃO 36
Sobre os transtornos do metabolismo ácido-
básico, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Acidose	 respiratória	 é	 qualquer	 diminuição	 súbita	 e	
severa	de	ventilação	que	origine	acúmulo	de	CO2.

(B)  As manifestações clínicas da alcalose respiratória são: 
tontura, fotofobia, sudorese, palpitações, tremores e 
parestesias.

(C) As manifestações clínicas da alcalose respiratória 
são: aumento da função renal, respiração profunda, 
sonolência,	 pulso	 filiforme,	 hipotensão	 arterial	 e	
arritmia.

(D)	 A	acidose	metabólica	vincula-se	à	perda	de	HCO3	ou	
adição de H+.

(E)	 A	alcalose	respiratória	é	causada	por	hiperventilação.

QUESTÃO 37
Dispneia, especialmente aos esforços, fraqueza 
ocasional, sensação de aperto no tórax, vertigem 
e sibilos que ocorrem somente com infecções 
respiratórias, fatigabilidade, tosse crônica e 
produtiva, infecções respiratórias frequentes, 
inapetência e perda de peso são sinais e sintomas 
de

(A) asma.
(B) embolia pulmonar.
(C)	 enfisema.
(D) bronquite crônica.
(E) pneumonia.

QUESTÃO 38
A ética do profissional de enfermagem deve 
ser observada considerando algumas regras. 
Referente ao assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Não se deve ausentar da unidade sem antes 
providenciar um substituto.

(B)	 Deve-se	receber	o	paciente	com	respeito	e	atenção.
(C)	 Deve-se	discutir	e	comentar	fatos	junto	dos	pacientes.
(D)	 Deve-se	 cumprir	 as	 determinações	 com	 precisão	 e	

pontualidade.
(E)	 Deve-se	respeitar	a	hierarquia	funcional.

QUESTÃO 39
O choque, segundo Brunner & Suddarth, define-
se como um distúrbio complexo ameaçador à 
vida, caracteriazado pelo insuficiente suprimento 
de sangue para os tecidos e células do corpo. 
Para melhor compreensão dos sinais e sintomas 
e resposta fisiológica, a fim de melhorar a 
assistência, o choque foi dividido em três 
estágios. Assinale a alternativa que os descrevem 
corretamente.

(A) Estágio compensatório: ocorre diminuição da PAM 
(pressão	arterial	média),	respirações	curtas	e	rápidas,	
letargia. Estágio progressivo: aumento da FC, pressão 
arterial normal, pele fria e pegajosa, confusão mental. 
Estágio Irreversível: FC instável, PA exige suporte 
farmacológico,	 intubação,	 pele	 ictérica,	 anúria,	
inconsciência.

(B) Estágio compensatório: PAM, letargia, pele fria 
e	 pegajosa,	 débito	 urinário	 diminuído,	 acidose	
metabólica. Estágio progressivo: PA normal, confusão 
mental, FC aumentada 150 bpm, alcalose respiratória. 
Estágio irreversível: assistolia, exige intubação, 
acidose profunda.

(C) Estágio irreversível:   PAM, letargia, pele fria e pegajosa, 
débito	urinário	diminuído,	acidose	metabólica.	Estágio	
compensatório: PA normal, confusão mental, FC 
diminuída. Estágio progressivo: Assistolia, intubação, 
PA exige suporte farmacológico.

(D) Estágio compensatório: FC> 100 bpm, PA normal, pele 
fria	 e	 pegajosa,	 débito	 urinário	 diminuído,	 confusão	
mental e alcalose respiratória. Estágio Progressivo: 
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FC	 >	 150	 bpm,	 PAS	 <	 80-90	 mmHg,	 respirações	
curtas	 e	 rápidas,	 débito	 urinário	 <	 20	 ml/h	 letargia,	
acidose metabólica. Estágio irreversível: FC instável 
ou assistolia, PA exige suporte farmacológico, exige 
intubação,	pele	ictérica,	anúria,	inconsciente,	acidose	
profunda.

(E) Estágio progressivo: FC instável, PA normal, 
respirações curtas e rápidas, acidose metabólica. 
Estágio compensatório: FC< 50 bpm, hipertensão 
arterial, pele fria e pegajosa. Estágio irreversível: 
morte.

QUESTÃO 40
Os ventiladores de pressão positiva insuflam os 
pulmões ao exercerem pressão positiva nas vias 
aéreas e forçam os alvéolos a se expandirem 
durante a expiração. A expiração ocorre 
passivamente. Existem 3 tipos de ventiladores de 
pressão positiva, ciclados por pressão, ciclados 
por tempo e ciclados por volume. Em relação aos 
ciclados por volume, é correto afirmar que

(A) apresentam 3 tipos de ventilação: controlada: o paciente 
dispara a máquina; VMI (ventilaçãoo mandatória 
intermitente): a máquina controla completamente a 
ventilação; assistida/ controlada: a máquina permite 
que o paciente respire espontaneamente.

(B) apresentam 3 tipos de ventilação: controlada: a 
máquina controla completamente a ventilação 
do paciente de acordo com o volume residual e 
a frequência respiratória estabelecida; assistida/
controlada:  o paciente dispara a máquina, se o 
paciente falha em respirar, a máquina liberará uma 
respiração controlada em uma frequência mínima 
e volume predeterminado. VMI: a máquina permite 
que o paciente respire espontaneamente, enquanto 
fornece	 FiO2	 pré-estabelecido	 e	 uma	 quantidade	
de respirações com o ventilador para assegurar a 
ventilação adequada, sem fadiga. 

(C)	 FiO2	 é	 a	 concentração	 de	 oxigênio	 liberada	
dependendo da necessidade do paciente.

(D)	 PEFP	 é	 a	 pressão	 respiratória	 final	 positiva	 e	 não	
permite	que	a	via	aérea	retorne	a	zero.

(E) os ventiladores ciclados por tempo terminam 
ou controlam a inspiração após um período 
predeterminado.

QUESTÃO 41
Em UTI, o termo desmame terminal é usado 

(A) para a interrupção do suporte ventilatório mecânico 
em	frente	a	uma	doença	catastrófica	e	irreversível.

(B) para o paciente que esteve no ventilador por mais de 
uma semana.

(C) para o cliente sem doença pulmonar de base, cuja 
recuperação	sucede	sem	complicações	definitivas.

(D)	 para	necessidade	adequada	de	troca	gasosa	e	eficácia	
da bomba muscular respiratória.

(E) quando as condições mínimas de estabilidade clínica 
e	gasométricas	forem	atingidas.

QUESTÃO 42
Para realizar a extubação, é INCORRETO afirmar 
que

(A)	 é	 necessário	 a	 correção	 de	 desordens	metabólicas/
eletrolíticas com suporte nutricional adequado e 
controle	 sérico	 com	 reposições	 eletrolíticas	 sempre	
que necessário.

(B)	 é	 necessário	 verificar	 a	 ausência	 de	 respiração	
descoordenada, ausculta pulmonar satisfatória, 
edema pulmonar e focos infecciosos tratados.

(C)	 é	 necessária	 a	 diminuição	 de	 drogas	 sedativas	 e	
bloqueadores neuromusculares.

(D) o estado de consciência deve estar normal, 
respondendo a estímulos normais.

(E)	 não	é	necessário	exames	laboratoriais	para	avaliação	
do paciente antes da extubação, apenas exames 
clínicos.

QUESTÃO 43
Intoxicação aguda, depressão respiratória, 
congestão facial, diminuição da frequência 
das pulsações, diminuição da pressão arterial, 
nistagmo progressivo, depressão dos reflexos 
tendinosos, diminuição da atenção mental, 
dificuldade para falar, deficiente coordenação 
motora e coma são sinais e sintomas da dose 
excessiva e abuso de qual tipo de droga?

(A)	 Barbitúricos.
(B) Opiáceo (narcóticos).
(C)	 Alucinógenos	(psicodélico).
(D)	 Sedativos	não	barbitúricos.
(E) Anfetaminas.

QUESTÃO 44
Certas necessidades são básicas para todas 
as pessoas e exigem satisfação de acordo. A 
hierarquia das necessidades, segundo Maslow, 
varia da seguinte forma: 

(A) necessidade de gregarismo e afetividade, segurança, 
autorrespeito,	autoatualização	e	fisiológica.

(B) necessidade de autoatualização, estima e 
autorrespeito, gregarismo e afetividade, segurança e 
fisiológica.

(C)	 necessidades	 fisiológica,	 estima	 e	 autorrespeito,	
autoatualização.

(D)	 necessidade	de	segurança,	fisiológica	e	gregarismo.
(E) necessidade de autoatualização, segurança e estima 

e autorrespeito.
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QUESTÃO 45
Quais são as etapas do processo de enfermagem?

(A) Histórico de enfermagem, planejamento e evolução.
(B) Diagnóstico, evolução e implementação.
(C) Planejamento, diagnóstico e histórico de enfermagem.
(D) Histórico de enfermagem, diagnóstico, problemas 

interdependentes, planejamento, implementação e 
evolução.

(E) Histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento e 
evolução.

QUESTÃO 46
Qual é a droga de primeira escolha no caso de 
choque séptico, quando o paciente não responde 
à reposição volêmica?

(A) Dormonid.
(B) Noradrenalina.
(C) Amoxilina.
(D) Nitroprussiato.
(E) Ceftriaxona.

QUESTÃO 47
Como é composto o código de ética da enfermagem 
brasileira?

(A) Dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres, 
dos deveres disciplinares.

(B) Dos princípios fundamentais, dos direitos, das 
responsabilidades e das proibições.

(C) Dos direitos e deveres e da aplicação das penalidades.
(D) Dos direitos, das responsabilidades e das proibições.
(E) Dos princípios fundamentais, dos direitos, das 

responsabilidades, dos deveres, das proibições, dos 
deveres disciplinares, das infrações e penalidades, da 
aplicação das penalidades e das disposições gerais.

QUESTÃO 48
Quatro processos fundamentais são empregados 
no exame físico. São eles:

(A) ausculta, inspeção, percussão e avaliação.
(B) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
(C) avaliação, inspeção, palpação e percussão.
(D) ingesta alimentar, palpação, percussão e ausculta.
(E) inspeção, palpação, entrevista e percussão.

QUESTÃO 49
Pacientes com traumatismo ocular e suspeita de 
perfuração devem

(A) ser submetidos à limpeza da superfície do olho para 
evitar a infecção intraocular.

(B) ser mantidos em repouso e submetidos a exame 
especializado.

(C) ter as lesões palpebrais corrigidas primeiro, para 
recuperação do piscar e diminuição da exposição 
ocular.

(D) fazer movimentos oculares para promover um 
tamponamento da ferida.

(E) realizar lavagem abundante com água.

QUESTÃO 50
A sondagem vesical é utilizada quando o cliente 
está impossibilitado de urinar espontaneamente, 
sendo necessária a drenagem artificial através 
de cateteres ou sondas. Qual alternativa abrange 
todos os objetivos da sondagem vesical?

(A)	 Drenar	 o	 conteúdo	da	bexiga,	monitorar	 e	 computar	
o	 débito	 urinário,	 lavar	 e	 irrigar	 a	 bexiga	 e	 coletar	
material	estéril	para	pesquisa.

(B)	 Monitorar	 e	 computar	 o	 débito	 urinário	 e	 coletar	
material para exames.

(C)	 Drenar	o	conteúdo	da	bexiga	e	lavar	e	irrigar	a	bexiga.
(D) Promover controle hídrico.
(E) Evitar infecções do trato urinário.
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