
1 
 

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira 

CNPJ 02.122.913/0001-06 
Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC 

Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br 

 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - 2020/2022 N.01/2019
 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas subdivididas em 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 05 (cinco) questões de 
Legislação Específica conforme Área de Concentração e 25 (vinte e cinco) questões da Área 
Profissional. 

2. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma delas a correta. 

3. A  interpretação faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos 
Fiscais. 

4. So será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o 
Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. 

6. Durante a prova o candidato receberá uma folha em branco para anotar o gabarito. Essa folha 
ficará em poder do candidato após o término da prova. 

7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 
autorização e acompanhamento da fiscalização. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 1 (uma) hora após seu 
início. 

9. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até 
o último entregar a prova. 

 10. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado, juntamente com seu caderno de prova. 

11. Serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a liberação 
do gabarito das provas via site conforme edital. 

12. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da 
sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
1. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  
b) O dever do Estado é garantir a saúde e 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.  
c) O dever do Estado exclui a responsabilidade à saúde das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 
 

2. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é CORRETO afirmar que a saúde é: 
 a) Direito do Estado e dever do cidadão. 

 b) Cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio com a sociedade. 
 c) A responsabilidade maior do Estado, junto com a educação.  

 d) Um direito fundamental do ser humano. 
 
3. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem:  
a) Fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo 

moderno. 
b) 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.  
c) Aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

d) Exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.  
 

4. De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído: 
a) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas 
federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público.  
d) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.  
 

5. Avalie se são objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
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II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o 
dever do Estado de garantir a saúde 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.  

III - A 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. 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas.                                                b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.                                        d) Todas as alternativas corretas. 

 
6. No campo de atuação do SUS, é CORRETO afirmar que está (ão) incluída (s) a:  
a) Capacitação de professores do ensino fundamental e o médio.  

b) Criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.  
c) Formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.  

d) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 
7. De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações. 
 a) De vigilância sanitária.  

b) De vigilância epidemiológica.  
c) De saúde do trabalhador.  
d) Referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e 

domesticados. 
 

8. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o 

que se entende por: 
a) Vigilância sanitária.                                      b) Vigilância epidemiológica. 

c) Saúde do trabalhador.                                   d) Assistência terapêutica integral.  
 
9. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa CORRETA quanto ao princípio do SUS 

que melhor define essa premissa.  
a) Hierarquização.                                           b) Integralidade. 
c) Regionalização.                                           d) Participação popular. 

 
10. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa 
política destaca o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre 

outros, a transversalidade que é: 
a) Construir redes solidárias interativas e participativas, tendo os profissionais da saúde e os 

gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde. 
b) Ampliar o grau do contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, fortalecendo as 
relações de poder hierarquizado no sistema de saúde. 

c) Aumentar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os 
profissionais e a administração, promovendo a gestão mediadora e centralizada. 
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d) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem “conversar” com a 
experiência daquele que é assistido, pois estes saberes juntos, podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável. 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

11. Em relação a operacionalização da Rede de Atenção a Saúde (RAS) dar-se-á pela execução de 5 
(cinco) fases. 

Assinale a alternativa CORRETA que represente a sequência destas fases. 
I  - Fase de Adesão e Diagnóstico. 

II - Fase do Desenho Regional da Rede. 
III- Fase da Contratualização dos Pontos de Atenção. 
IV- Fase da Qualificação dos Componentes. 

V - Fase da Certificação. 
a) II- I- III-V- IV.                                                b) IV- III- V- I-II. 

c) I- II- III- IV- V.                                               d) III-II-I-V-IV. 
 
12. No Brasil, a “Lei–mãe” do pré-hospitalar é a portaria 2.048 de 5 novembro de 2002 e a 

resolução do COFEN 300/2005 que dispõe sobre a atuação do profissional de enfermagem no 
atendimento pré-hospitalar, e resolução CFM 1.671 que dispõem sobre a regulamentação do 

atendimento pré-hospitalar e dá outras providências. 
Frente a esses componentes podemos afirmar que a equipe de área de saúde deve ser composta de: 
a) Coordenador do serviço, responsável técnico, responsável de enfermagem, médico regulador, 

médico intervencionista, enfermeiros assistenciais, técnicos de enfermagem. 
b) Responsável técnico, responsável de enfermagem, médico regulador, médico intervencionista, 

enfermeiros assistenciais, técnicos de enfermagem. 
c) Coordenador do serviço, responsável técnico, responsável de enfermagem, médico 
intervencionista, enfermeiros assistenciais, técnicos de enfermagem. 

d) Coordenador do serviço, responsável técnico, responsável de enfermagem, médico regulador, 
médico intervencionista, enfermeiros assistenciais, auxiliar de enfermagem. 

 
13. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) organizam-se por meio de pontos de atenção à saúde, ou 
seja, locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de 

atenção secundária e terciária. 
Em conformidade com a PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011, identifique com (V) 

para VERDADEIRO e com (F) para FALSA: 
Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências: 
(  ) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em 

todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e 
necessária aos diferentes agravos. 

(  ) Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, 
cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas 
(traumatismos, violências e acidentes). 

(  ) Municipalização do atendimento às urgências ao acesso regulado aos serviços de saúde. 
 (  ) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado 

nas suas necessidades de saúde. 
A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo, é: 
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a) V,F,V,V.                                                 b) V,V,F,V. 
c) F,V,V,F.                                                 d) F,V,F,F. 
 

14. Em conformidade com a PORTARIA Nº 1.600/ 2012, dos componentes da Rede de Urgências e 
Emergência e suas interfaces. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Acolhimento, qualificação profissional, informação, regulação de acesso e promoção e 
prevenção, sala de estabilização, força nacional de saúde do sus, serviço de atendimento móvel de 

urgências, atenção em hospital e atenção domiciliar. 
b) Acolhimento, qualificação profissional, informação, regulação de acesso e promoção e 

prevenção, sala de estabilização, força nacional de saúde do SUS, serviço de atendimento móvel de 
urgências, unidade de pronto atendimento 24hs, atenção em hospital e atenção domiciliar. 
c) Acolhimento, qualificação profissional, informação, regulação de acesso e promoção e 

prevenção, sala de estabilização, serviço de atendimento móvel de urgências, unidade de pronto 
atendimento 24hs, atenção em hospital e atenção domiciliar. 

d) Acolhimento, qualificação profissional, informação, regulação de acesso e promoção e 
prevenção, sala de estabilização, força nacional de saúde do sus, serviço de atendimento móvel de 
urgências, unidade de pronto atendimento 24hs e atenção em hospital. 

 
15. A partir do referencial na Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), foram 

discutidas no Grupo Técnico de Atenção (GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), em 2011 e 2012, as seguintes temáticas das Redes de Atenção à Saúde: 
a) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Rede Cegonha. 
b) Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 
c) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 
Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas. 
d) Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas. 

 

ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM 

 

16. Referente as repercussões negativas da implementação de uma ação tecnológica na 
humanização da assistência clínica do cuidado ao paciente crítico. 

I – Quando se executa uma ação tecnológica, a interação com o paciente é clínica, mas se mantém o 
envolvimento subjetivo para entender o outro e captar sua experiência, necessidades e desejos. 

II – Na ação tecnológica, há um afastamento do profissional, pois sua atenção deve estar 
direcionada às técnicas e tecnologias que promoverão a recuperação do paciente. 
III – Na ação tecnológica, comprometem-se os preceitos da humanização, em que a empatia, a 

escuta ativa, o acolhimento e o envolvimento devem ser valorizados. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas a I.                                                  b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a II e a III.                                      d) Todas estão corretas. 
 

17. Quanto aos elementos considerados fundamentais para a implementação do cuidado centrado no 
paciente. 
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Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F): 
(   ) Valorização das individualidades do paciente. 
(   ) Compartilhamento de informações e decisões. 

(   ) Coordenação e integração dos profissionais para o cuidado. 
(   ) Participação do paciente e de todos os profissionais envolvidos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
a) V, F, V, F.                                                      b) F, V, F, V. 
c) F, V, V, V.                                                     d) V, V, V, V. 

 
18. Observe as afirmativas sobre a definição de paciente crítico. 

I – Aquele em frágil condição clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a 
processos que requeiram cuidado clínico/cirúrgico imediato. 
II – Aquele que requer meios avançados de monitoração e terapêutica. 

III – Aquele que se encontra em risco iminente de morte ou de perder função de órgão-sistema do 
corpo humano. 

Qual alternativa apresenta as assertivas corretas? 
a) Apenas a I e a II estão corretas.                       b) Apenas a II e a III estão corretas. 
c) Apenas a I e a III estão corretas.                     d) I, II e III estão corretas. 

 
19. Sobre a classificação dos tipos de transporte do paciente crítico, correlacione as colunas. 

(1) Baixo risco        

 

(   ) Paciente em uso de fármaco vasoativo ou assistência 

ventilatória mecânica. 

(2) Médio risco       (   ) Pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 48 
horas, e não dependentes de oxigenoterapia. 

(3) Alto risco 

 

(   ) Pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 24 

horas, mas que    necessitam de monitoração 
hemodinâmica ou oxigenoterapia. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
a) 3 – 2 – 1.                                                         b) 3 – 1 – 2. 

c) 2 – 3 – 1.                                                         d) 2 – 1 – 3. 
 

20. Observe as afirmativas sobre o potássio. 
I – É o mais importante eletrólito intracelular. 
II – Seu transporte entre os meios intra e extracelular ocorre com a bomba de sódio e potássio. 

III – Quando há diminuição de sua concentração, ocorre hiperpotassemia. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas a I.                                                             b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a I e a III.                                                   d) Apenas a III. 
 

21. Observe as afirmativas referentes ao balanço hídrico. 
I – Corresponde à diferença entre os líquidos ofertados e os perdidos. 

II – Pode ser considerado grave quando os ganhos e as perdas sistêmicas possuem grandes 
diferenças para o balanço positivo ou negativo. 
III – É calculado em intervalos de 4, 6 ou 8 horas, dependendo da rotina da unidade. 

IV – Quando constantemente positivo, representará maior probabilidade de repercussões clínicas 
adversas. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas a I e a II estão corretas.                           b) Apenas a II e a III estão corretas. 
c) Apenas a I, a II e a III estão corretas.                  d) I, II, III e IV estão corretas. 
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22. O tempo ideal de infusão de Concentrado de Hemácias (CH) Plasmas Fresco Congelado (PFC) 
e Crioprecipitado (CP), respectivamente, é 
a) de 90 a 120 minutos; de 30 a 60 minutos; 10minutos. 

b) de 60 a 90 minutos; de 30 a 90 minutos; 60 minutos. 
c) de 30 a 60 minutos; de 60 a 90 minutos; 30 minutos. 

d) de 90 a 120 minutos; de 30 a 60 minutos; 30 minutos. 
 
23. O volume urinário diário de um adulto varia entre 700 a 2.000mL, porém o paciente crítico está 

sujeito a algumas alterações por conta do aparelho urinário debilitado em razão de seu estado 
crítico. No que diz respeito às alterações urinárias. 

Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 
(   ) Oligúria – volume urinário igual ou inferior a 400mL/dia. 
(   )  Poliúria – volume urinário igual ou superior a 2.500mL/dia. 

(   )  Anúria – volume urinário igual ou inferior a 50mL/dia. 
(   ) Estrangúria – intervalo maior até que apareça o jato de urina. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
a) F – F – F – V.                                                   b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F.                                                   d) V – F – V – V. 

 
24. Sobre a classificação da diarreia, correlacione as alternativas de acordo com a identificação 

numérica correspondente. 
(1) Diarreia aguda      
(2) Diarreia crônica 

 (   ) Apresenta secreção ativa de água e eletrólitos. 
 (   ) O agente infeccioso invade a mucosa de cólon. 

 (   ) Provoca febre, perda de peso e palidez. 
 (   ) Pode levar à desidratação e desnutrição graves. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) 2 – 1 – 1 – 2.                                             b) 1 – 1 – 2 – 2. 
c) 2 – 2 – 1 – 1.                                             d) 1 – 2 – 1 – 2. 

 
25. Sobre a anatomia e a fisiologia do coração, assinale a alternativa CORRETA. 
a) O miocárdio é o revestimento interno do coração, que fica em contato com a circulação 

sanguínea. 
b) O tamanho do coração normal é o mesmo em adultos saudáveis, com as dimensões de uma 

laranja. 
c) O coração é basicamente constituído de músculo e válvulas, sem influências de um sistema de 
condução elétrica. 

d) A parede do coração é formada por três camadas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. 
 

26. Sobre as funções dos átrios e ventrículos. 
Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 
(   ) O Átrio Direito (AD) recebe o sangue proveniente dos pulmões, após a oxigenação, por meio 

de quatro veias pulmonares, duas direitas e duas esquerdas. 
(   ) O Ventrículo Direito (VD) bombeia sangue para os pulmões através da Valva Pulmonar (VP) na 

saída do ventrículo, que, em seguida, passa pela artéria pulmonar e seus ramos. 
(   ) O Átrio Esquerdo (AE) recebe sangue da veia cava superior, que recebe sangue da parte 
superior do corpo, e da veia cava inferior, que drena para o coração o sangue proveniente da parte 

inferior do corpo. 
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(   ) O Ventrículo Esquerdo (VE) bombeia sangue oxigenado para todo o corpo, que passara através 
da Valva Aórtica (VA) para a artéria aorta. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F, V, F, V.                                                b) V, V, F, F. 
c) F, V, V, F.                                                d) V, F, V, F. 

 
27. Sobre o sistema de condução elétrica do coração, correlacione as alternativas de acordo com a 
identificação numérica correspondente. 

(1) Nodo Sinoatrial (SA). 
(2) Nodo atrioventricular (AV). 

(3) Feixe atrioventricular (AV) ou feixe de his. 
(4) Fibras condutoras terminais. 
(   ) Localizado próximo da junção da veia cava superior com o Átrio Direito (AD), é vascularizado 

pela artéria do ramo da coronária direita. 
(   ) Suas fibras saem do nodo AV e correm em direção ao septo interventricular. 

(   ) É responsável pelo retardo na condução do impulso elétrico dos átrios para o ventrículo. 
(   ) Tem a função de controlar o ritmo cardíaco em condições normais, por isso é denominado 
marca-passo cardíaco. 

(   ) Está localizado na parede posterior do AD, imediatamente atrás da Valva Tricúspide (VT), 
adjacente do óstio do seio coronário. 

(   ) Fibras de Purkinje. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
a) 2 – 1 – 4 – 1 – 2 – 3.                                b) 4 – 2 – 1 – 3 – 4 – 2. 

c) 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 4.                                d) 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 1. 
 

28. No serviço de saúde, existem prioridades quanto ao atendimento ao paciente, sendo assim, a 
metodologia para a assistência de enfermagem aplicada por meio do Processo de Enfermagem (PE) 
oferece ao profissional as melhores evidências para nortear a assistência de enfermagem. As etapas 

do PE se dividem em cinco. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico, Anamnese e Exame Físico, Prescrição e Evolução. 

b) Intervenções de Enfermagem, Planejamento, Diagnostico, Implementação e Evolução. 
c) Anamnese, Diagnóstico, Prescrição de Enfermagem, Resultados de Enfermagem, Avaliação. 
d) Coleta de Dados, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento do Cuidado, Implementação do 

Cuidado, Avaliação. 
 

29. O Sistema de Linguagem Padronizadas (SLP) utilizado pelo serviço de saúde a fim de 
padronizar e organizar os conceitos teóricos e práticos que permitem a fluidez no cuidado prestado, 
no Processo de Enfermagem (PE). Assinale o conceito da SLP: 

a) O sistema de linguagem padronizada a fim de concretizar os termos utilizados pela equipe de 
enfermagem, com base a prática baseada em evidências, ela subsidia o processo de gestão hospitalar 

e tomadas de decisão da equipe. 
b) Não se trata de uma organização de conceitos, já que os conceitos são respostas do ser humano 
em determinada condição em que o mesmo se encontra. 

c) O SLP deve ter grandes lacunas, ou seja, executa o que de fato se propõem sem deixar 
divergências. Entretanto, deve ter a flexibilidade de permitir a incorporação de novos conceitos, 

fruto de novas evidências científicas. 
d)Na enfermagem existem poucos SLP que abrigam os conceitos relevantes para a prática clínica, 
entre eles o Sistema Omaha (OS), um dos mais antigos da American Nurses Association. 
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30. O Processo de Enfermagem (PE) deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos 
os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, a 
resolução do COFEN 358/2009. Assinale a alternativa CORRETA referente a deliberação que 

complementa a resolução citada. 
a) Em 2009, com a formação de um grupo de trabalho, composto por membros da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) e do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), com o objetivo 
de revisar tal Resolução do Cofen. 
b) Tal resolução dispõe sobre a Mensagem de veto referente as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

c) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências. O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). 

d) A resolução do COFEN 358/2009 dispõe: Enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 

Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 
 
31. A enfermagem possui uma ferramenta essencial para traçar metas e cuidados, oferecer um plano 

de assistência auxiliar na melhor forma de prestação do cuidado para com o indivíduo. Para tal, é 
primordial a elaboração de um roteiro para obtenção da história de enfermagem, o que possibilita 

conhecer o indivíduo e seu cotidiano, suas relações interpessoais, história pregressa de saúde, lazer, 
rotinas, hábitos de vida, seguindo de um exame físico detalhado no ato de sua internação e a cada 
24 horas na reavaliação. Assim possibilita-se elencar os diagnósticos de enfermagem para 

prosseguir nas intervenções mais adequadas para cada caso. Frente ao exposto assinale a alternativa 
que contemple o enunciado: 

a) Coleta de dados.                                               b) Intervenção. 
c) Avaliação.                                                        d) Diagnostico. 
 

32. O método favorece a coleta, descrição e documentação sistemática das atividades desenvolvidas 
pela enfermagem ao combinar e enumerar conceitos primitivos e pré-combinados. Os eixos que 

favorecem a coleta, descrição e documentação sistemática de atividades desenvolvidas pela 
enfermagem, estes eixos possibilitam a formação do enunciado, diagnóstico, resultados e 
intervenções a aplicação desse Sistema de Linguagem Padronizada (SLP) auxilia os enfermeiros e 

melhorar a compreensão das necessidades de seus clientes. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Foco, história, cultura. 

b) Julgamento; avaliação e raciocínio. 
c) História, sociedade e cultura. 
d) Foco; julgamento; ação; localização e tempo. 

 
33. O trauma principalmente relacionado aos acidentes envolvendo automóveis, é um problema de 

saúde pública no Brasil. Diariamente, muitas mortes e lesões são causadas nesses acidentes, 
elevando o número de atendimento nos prontos socorros. Um fator decisivo para garantir melhores 
condições de sobrevidas as vítimas é a qualidade do atendimento pré hospitalar. Esse atendimento 

deve ser feito por profissionais especializados e o mais rápido possível. Os protocolos de Suporte 
Avançado de Vida no Trauma (ATLS) e Atendimento pré hospitalar em Trauma (PHTLS), orientam 

ações a serem executadas. 
As novas diretrizes preconizadas pelo ATLS e PHTLS, recomendam as seguintes fases do 
atendimento pré hospitalar móvel na cena do acidente. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Controle da hemorragia externa e avaliação primária, reanimação, procedimentos auxiliares. 
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b) Avaliação primária e reanimação, imobilização, comunicação com a central de regulação, 
avaliação secundária e transporte. 
c) Controle da hemorragia externa, avaliação primária, reanimação, procedimentos auxiliares, 

avaliação transporte. 
d) Avaliação primária, reanimação, procedimentos auxiliares, controle da hemorragia externa e 

transporte. 
 
34. Parada Cardiorrespiratória (PCR) é ausência de atividade mecânica cardíaca, confirmada pela 

ausência de pulso detectada, ausência de responsividade e apneia ou respiração agônica. A 
compreensão atual da melhor abordagem para o tratamento de pessoas em PCR súbita compreende 

da Cadeia de Sobrevivência. 
De acordo com contexto acima marque a alternativa CORRETA: 
a) O primeiro elo da corrente de sobrevivência inclui o reconhecimento precoce da situação de 

emergência e o acionamento da equipe multiprofissional, concomitante o posicionamento do 
carrinho de emergência com desfibrilador a beira do leito. 

b) Após cinco minutos de acionamento da equipe multiprofissional inicia-se as manobras de acordo 
com as prioridades, ao utilizar desfibrilador bifásico em Fibrilação Ventricular (FV) ou Taquicardia 
Ventricular (TV) utiliza-se choque de 360j. 

c) As manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) consistem em compressões torácicas 
ventilações artificiais, uma para cada quinze compressões, quando não um acesso de via aérea 

avançada. 
d) Após o reconhecimento da PCR, acionamento da equipe de socorro, início da compressão 
torácica, liberação de vias e ventilação. 

 

35. Quando se pensa em Choque devemos lembrar que estes pode exibir diferentes fisiopatologia e 

se faz necessário a identificação do mesmo. Com relação à descrição dos tipos de choque, assinale a 
opção CORRETA: 
a) Choque anafilático é um estado de choque circulatório que resulta em reação alérgica leve, 

produzindo vasoconstrição sistêmica e hipovolemia grave. 
b) O choque resultante do volume intravascular aumentado em decorrência da perda de líquidos é o 

choque hipovolêmico. 
c) Choque cardiogênico é aquele decorrente do comprometimento ou da falência do epicárdico. 
d) O choque resultante da perda do tônus parassimpático que provoca hipovolemia relativa é 

denominado neurogênico. 
 

36. A pré-eclâmpsia afeta 3 a 7% das gestantes e 20% dos casos se desenvolvem pós-parto, com 
mais frequência nos 4 primeiros dias, mas em alguns casos, em até 6 semanas após o parto. 
A afirmativa INCORRETA sobre a pré-eclâmpsia: 

a) Sua apresentação clássica inclui hipertensão, proteinúria e edema. 
b) Costuma manifestar-se após a 20 semanas de gestação. 

c) Cursa com contração do volume plasmático e vasoconstrição. 
d) A retirada do feto não tem impacto significativo sobre a evolução clínica e o controle dos 
distúrbios da coagulação. 

 
37. Existem princípios básicos que fundamentam o fazer dos profissionais da área da saúde e 

funcionam como guias de conduta para a ética profissional. Correlacione as colunas: 
1) Autonomia.                                                          2) Beneficência. 
3) Não maleficência.                                               4) Justiça. 

(  ) Quando é dotada de habilidades para o autogoverno, sabe deliberar e fazer escolhas. Assim, no 
ambiente dos serviços de saúde, deveria haver a consulta aos usuários sobre seus desejos, opções e 
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planos, a partir de informações claras e acessíveis sobre o processo saúde doença por eles 
vivenciado, respeitando a dignidade do paciente, oferecendo a ele e a seus familiares um 
acolhimento global, e não apenas limitado à patologia que justificou a assistência. 

(  ) Tem a rigorosa incumbência de não permitir prejudicar e não impor riscos. O ato de cuidar 
compreende agir de maneira apropriada para evitar danos, tal qual é exigido de pessoas prudentes e 

sensatas. 
(  ) Busca prevenir e eliminar danos, pesar e fazer um balanço sobre os bens que trarão ou se 
subtrairão do cliente, cujo objetivo central é prover benefícios e promover o bem. 

(  ) Trata de ações distributivas, justas, equitativas, apropriadas e determinadas por normas, que se 
justificam estruturalmente nos termos da cooperação social, estendendo-se aos direitos e 

responsabilidades dos cidadãos, na sociedade, em termos civis e políticos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
a) 3- 2 - 1- 4.                                                            b) 2 - 3 -1- 4. 

c) 1- 3 – 2 – 4.                                                          d) 3- 4-  2 – 1. 
 

38. Quanto a um dos principais indicadores de qualidade assistencial provavelmente reconhecido 
como medida importante para prevenção de infecções desde o século XIX, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Limpeza do ambiente em que o paciente permanece enquanto está no hospital. 
b) Higiene dos materiais que serão reutilizados. 

c) Adesão a prática de higienização de mãos. 
d) Limpeza dos uniformes dos profissionais de saúde. 
 

39. Observe as afirmativas sobre a colonização e a infecção. 
I – A colonização relaciona-se com a presença de microrganismos, invariavelmente bactérias, na 

pele e nas membranas mucosas, sem manifestações clínicas de doença. 
II – A infecção é a evidencia microbiológica ou sorológica da presença de microrganismos. 
III – A colonização tem início até mesmo antes do parto e acompanha o indivíduo por toda a vida, 

de maneira relativamente uniforme entre as pessoas. 
IV – A infecção é o estado resultante da entrada, fixação e multiplicação de microrganismos no 

corpo do hospedeiro, vencendo suas resistências e causando lesão tecidual, com manifestações 
locais e/ou sistêmicas. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a I e a II.                                                       b) Apenas a I, a III e a IV. 
c) Apenas a II, a III e a IV.                                            d) Apenas a I, a II, a III e a IV. 

 
40. Em relação aos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
higienização das mãos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Antes das refeições; antes do contato com o paciente; após ir ao banheiro; após o contato com o 
paciente; após o contato com áreas próximas ao paciente. 

b) Antes do contato com outros profissionais de saúde; após a exposição a fluidos corporais; após as 
refeições; após o contato com o paciente; antes do contato com o paciente. 
c) Antes do contato com o paciente; antes da realização de procedimentos invasivos; após a 

exposição a fluidos corporais; após o contato com o paciente; após o contato com áreas próximas ao 
paciente. 

d) Antes do contato com o paciente; após o contato com o paciente; após o contato com outros 
profissionais de saúde; após a exposição a fluidos corporais; após o contato com as áreas próximas 
ao paciente. 

 


