
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL - 2021/2023 N.01/2020

ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM EM URGÊNCIA EMERGÊNCIA

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU
PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES

1. Devido a prevenção da COVID-19, o candidato deverá permanecer de máscara (cobrindo nariz e
boca) durante todo o processo da prova.  Poderá  manter máscaras reservas acondicionadas em
embalagem plástica transparente, para troca a cada três horas ou quando necessário (úmida).

1.1 O descarte da máscara de proteção à COVID-19, durante a aplicação da prova, deverá ser feito
pelo candidato de forma segura nas lixeiras do local de provas (se descartável) ou armazenada de
forma segura sob responsabilidade do próprio candidato, em embalagem transparente.

2.  Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoas estranhas ao
Processo Seletivo, bem como consulta em livros, revistas ou folhetos, nem uso de relógio de qualquer
espécie,  telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico,  uso de bonés,  chapéus ou
qualquer  outra  cobertura.  Será permitido  ingestão  de  água  somente  acondicionada  em
embalagem transparente e não será permitido o consumo de nenhum tipo de alimento.

2.1 Os telefones celulares e demais pertences que não serão utilizados durante a realização da prova,
deverão permanecer desligados e acondicionados pelos próprios candidatos na parte da frente da
sala.

3. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)
questões  de  Conhecimentos  Geral  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  05  (cinco)  questões  de
Legislação  Específica  conforme  Área  de  Concentração  e  25  (vinte  e  cinco)  questões  da  Área
Profissional.

4. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo que o candidato deverá assinalar somente uma
delas. 

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

6. Só será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul.

7. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o Cartão
de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. Será atribuída pontuação zero às questões
rasuradas, não assinaladas ou que tiverem mais que uma alternativa marcada.

8. O candidato receberá o caderno de prova, gabarito e uma folha em branco (esta ficará em poder do
candidato para anotação do gabarito e será o único material que o mesmo poderá levar consigo após o
término da prova) 

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

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova 1 (uma) hora após seu início.
A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado.  Os úlmimos 30 minutos para o
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término da prova serão informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até o
último entregar a prova e aguardar o fiscal lacrar o envelope.

12. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta e
o caderno de prova (rubricar todas as folhas) devidamente assinados.

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

14. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e
aguardar  disponibilidade  de  fiscal,  para  acompanhá-lo,  tomando  todos  os  cuidados  para  proteção
COVID-19, manter máscara, lavar mãos e higienizar com álcool 70º, antes de retornar a sala.

15.  É de única  responsabilidade do candidato  a  retirada dos seus pertences quando da sua saída
definitiva do local de prova, não sendo a ALVF e IES responsáveis por avarias, extravios, furtos ou
roubos do material não autorizado para a realização da prova.

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1 O  Conselho  de  Saúde,  instância  colegiada  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  caráter
permanente e deliberativo, de acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é composto
por representantes:

a) Do governo,  dos prestadores de serviço,  professores,  dos profissionais  da saúde e  dos
usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.

b) Dos profissionais de saúde que trabalham no Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e
Secretaria Municipal de saúde, estes controlam e executam a política de saúde.

c) Do governo, dos usuários e dos profissionais da área de saúde e meio ambiente, que atuam
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente.

d) Do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde e dos usuários, que
atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
 

2 O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde -  SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base neste decreto, para ser
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I. Atenção primária.
II. Urgência e emergência.
III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V. Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Básica (NASF-AB)
a) Os itens I, II, IV e V.
b) Os itens I, II, III e IV.
c) Os itens I, III, IV, V.
d) Somente os itens I e IV.
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3 Em concordância com o texto do capítulo da ordem social da constituição federal de 1988 que
criou o sistema único de saúde (sus),  assinale (V)  para a afirmativa  VERDADEIRA e (F) para
FALSA.
(  ) a Constituição Federal de 1988 demonstra claramente que a origem do SUS está baseada num
modelo de atenção à saúde que procura resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar
social da população brasileira.
(  ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde,
tendo preferência as entidades filantrópicas e permitindo a abertura do capital  estrangeiro para
ofertar assistência, desde que sejam operadoras de planos de saúde.
(  ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo dever
do Estado garantir sua promoção, proteção e recuperação.
(   ) O texto constitucional define apenas três grandes princípios e diretrizes para SUS, que são:
universalidade, equidade e integralidade.
 Assinale a alternativa CORRETA: 

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

4  Com relação ao financiamento da saúde e a emenda constitucional nº.95/2016 (ec 95 /2016),
avalie as proposições abaixo:

I. A EC 95 /2016 representa um avanço das prioridades entre as políticas públicas que já foram
definidas pelo constituinte quando no art. 6º da CF 1988 elenca os direitos sociais.

II. EC 95 /2016  não impõe à sociedade brasileira restrições à consolidação do estado do bem-
estar social.

III. A EC 95 /2016 em nada interfere no direito à saúde, uma vez que estão os recursos para
esse setor estão constitucionalmente garantidos.

IV. A EC 95 /2016 irá manter os recursos disponível para a saúde em relação ao Produto Interno
Bruto Brasileiro.

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as proposições são corretas.
b) Todas as proposições são falsas.
c) Somente as proposições I, III e IV são corretas.
d) Somente a proposição III é correta.

5 Em 2010, como fruto de um grande acordo tripartite envolvendo Ministério da Saúde, Conass e
Conasems, foi publicada a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes
para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS),  no âmbito  do SUS.  Considerando a
Política Nacional de Atenção Básica regulamentada pela Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de
2017, qual diretriz do SUS e da RAS é operacionalizada na Atenção Básica?

a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Hierarquização.
d) Participação Social.

6 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  são  desenvolvidos  de  acordo  com  as  diretrizes
previstas  no  art.  198  da  Constituição  Federal.  Nesse  sentido,  um dos  princípios  do  SUS é  a
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática. Isso porque a Epidemiologia:
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a) Está relacionada exclusivamente com o planejamento orçamentário e financeiro.
b) Permite  conhecer,  acompanhar  e  definir  as  causas  dos  problemas  de  saúde  de  uma

população.
c) Fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional e possibilita a

participação social na gestão do SUS.
d) Está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde.

7 A qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento à
população, por isso, o Ministério da Saúde vem reestruturando os Sistemas de Informação em
Saúde. O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), por exemplo, é uma estratégia de reestruturação no
âmbito das informações da Atenção Básica em nível nacional. Além disso, o Prontuário Eletrônico
do  Cidadão  (PEC)  é  um  sistema  que  tem  como  principal  objetivo  apoiar  o  processo  de
informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Considerando as informações acerca do e-
SUS e do PEC, avalie as afirmações a seguir:

I. No  PEC,  ocorre  o  registro  individualizado  das  informações  em  saúde  para  o
acompanhamento dos atendimentos aos cidadãos, sem a integração dos diversos sistemas
de informação existentes, pois estes já são sistemas consolidados. 

II. No PEC, para a finalidade do registro, consideram-se como atributos essenciais da AB a
atenção às condições agudas, a integralidade, a singularidade e a submissão do cuidado
aos demais níveis de atenção em saúde. 

III. No PEC, o método SOAP é organizado em quatro itens sequenciais titulados pela primeira
letra de cada item, sendo eles: Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano, estabelecendo um
vínculo que facilita a localização nas diversas vezes em que um problema é conduzido.

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta.
d) Todas estão corretas.

  8 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado em 2008 para
apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil,  ampliando as ofertas de saúde na rede de
serviços,  a  resolutividade  e  a  abrangência.  Tais  núcleos  configuram-se  como  equipes
multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as
equipes de Atenção Básica (eAB) para populações específicas. Esta atuação integrada permite:

I. Realizar discussões de casos clínicos.
II. Atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde como nas visitas

domiciliares.
III. Possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma a ampliar e qualificar as

intervenções  no  território  e  na  saúde  de  grupos  populacionais.  Essas  ações  de  saúde
também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção
da saúde.

A alternativa CORRETA é:
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

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
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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 De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre os princípios e diretrizes do
SUS, avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA.
São princípios do SUS:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
III. Participação da comunidade;
IV. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;
V. Conjugação  dos  recursos  financeiros,  tecnológicos,  materiais  e  humanos  da  União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à
saúde da população.

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 Em acordo com a Portaria nº 10 de 3 de janeiro de 2017, Art. 3º, assinale a única alternativa
CORRETA que corresponde às diretrizes da UPA 24h:

I. Funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana, 
incluindo feriados e pontos facultativos.

II. Equipe Assistencial Multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível com a 
necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o
tempo – resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade 
com a necessidade da Rede de Atenção à Saúde - RAS e as normativas vigentes, inclusive 
as resoluções dos conselhos de classe profissional.

III. Acolhimento.
IV. Classificação de risco.
a) I, II, III.
b) I, II, IV
c) I, III, IV
d) I, II, III, IV.

12  Conforme a Portaria  nº  1.600,  DE 7  de  julho  de  2011,  fica  recomendado que os  Comitês
Gestores das Redes Municipais de Atenção às Urgências tenham a seguinte composição mínima.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) Coordenador Municipal da Rede de Atenção à Básica, representantes dos serviços de saúde
(prestadores  da  área  das  urgências),  representante  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,
representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal,
onde essas corporações atuam na atenção às  urgências,  representante  da Defesa Civil
Municipal,   representante  do  gestor  municipal  da  área  de  trânsito  e   obrigatoriamente
representantes da Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiros.
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b) Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências, representantes dos serviços de
saúde (prestadores da área das urgências), representante do Conselho Municipal de Saúde,
Polícias Rodoviária, Civil e Militar, representante do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal,
onde essas corporações atuem na atenção às  urgências,  representante  da Defesa Civil
Municipal,  representante do gestor municipal da área de trânsito e  conforme a necessidade
justificar, representantes da Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiros.

c) Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências, representantes dos serviços de
saúde (prestadores da área das urgências), representante do Conselho Municipal de Saúde,
representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal,
independente da sua área de atuação, representante da Defesa Civil Federal, representante
do gestor municipal da área de trânsito e conforme a necessidade justificar, representantes
da Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiro.

d) Comitê gestor da secretaria executiva, representantes dos serviços de saúde (prestadores
da área das urgências), representante do Conselho Municipal de Saúde,  representante do
Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal, independente da
sua  área  de  atuação,  representante  da  Defesa  Civil  Federal  representante  do  gestor
municipal  da  área  de  trânsito  e   conforme  a  necessidade  justificar,  representantes  da
Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiro.

13  De acordo com a Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010 os atributos essenciais das
Redes Atenção à Saúde (RAS) são: Assinale a alternativa CORRETA: 

a)  A contratualização das ações de saúde a partir  do primeiro nível  de atenção, tem sido
apontada como instrumento potente para induzir responsabilização e qualidade, sempre no
sentido de alcançar melhores resultados em saúde; 

b) O acolhimento deve estar presente em todas as relações do usuário com a equipe de saúde,
constituindo-se  uma  das  práticas  das  relações  de  cuidado,  e  deve  ocorrer  apenas  na
chegada do usuário na unidade de saúde, cabendo à equipe atendê-lo bem, ouvi-lo de forma
qualificada,  compreendendo  sua  necessidade  e  assegurando  uma  atenção  resolutiva.
Quando necessário,  deve ser oferecido encaminhamento seguro por meio da articulação
com outros pontos e serviços de atenção à saúde;

c) O acolhimento deve estar presente em todas as relações do usuário com a equipe de saúde,
constituindo-se uma das práticas das relações de cuidado, e deve ocorrer após a internação
do usuário;

d) A  organização  dos  processos  de  trabalho  pode  ser  organizada  de  forma  integral,
multiprofissional e interdisciplinar, durante o atendimento ao usuário.

14  Considerando a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 423/2012, que
normatiza,  no  âmbito  do  Sistema  COFEN/Conselhos  Regionais  de  Enfermagem  (COREN),  a
participação do enfermeiro na Classificação de Riscos, pode afirmar que:

a) A  classificação  de  risco  e  priorização  da  assistência  em  Serviços  de  Urgência  é  de
responsabilidade  da  equipe  de  enfermagem,  podendo  ser  executada  pelo  técnico  de
enfermagem.

b) A classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa da
equipe médica, sendo o médico emergencista o principal executor.

c) A classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é feita na porta
de entrada do pronto-socorro, sendo o paciente avaliado pela recepção do pronto-socorro ao
fazer a ficha de internação.

d) A classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa do
enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão.
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15 Um homem com 74 anos de idade chega ao Pronto Socorro de um hospital, acompanhado da
esposa, com disfunção respiratória, consciente e relatando forte dor em tórax e abdômen. Recebe,
no acolhimento, classificação de risco e é levado à sala de emergência. Durante o atendimento, a
esposa  entrega  os  resultados  de  tomografia  computadorizada  que  revelam  diagnóstico  de
carcinoma brônquico em estágio avançado, com metástases ósseas e hepáticas. Tenta argumentar
com a equipe de saúde, sem sucesso, a respeito da decisão do esposo de “não receber nenhuma
medida invasiva”, de não ficar sozinho e de ter ciência de sua terminalidade. Entretanto, não é
permitida a sua presença durante o atendimento do marido, que é entubado e encaminhado à
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  Três horas mais tarde,  no horário  de visitas,  que dura 30
minutos, esposa e filhos não conseguem interação com o paciente, que se encontra em estado
comatoso induzido por medicamentos. A esposa conversa com o médico e a enfermeira de plantão,
relatando a vontade do esposo, e, recebe a orientação de voltar no dia seguinte para conversar
com o médico responsável.  Solicita permanecer junto ao esposo, pedido que lhe é negado em
razão das rotinas da UTI. Mais tarde, no mesmo dia, a enfermeira e a equipe médica comunicam-
lhe o óbito do paciente. Considerando a Política Nacional de Humanização, a Carta dos Direitos
dos Usuários da Saúde e os Princípios da Boa Morte, presentes no Caderno de Humanização na
Atenção Hospitalar, avalie as afirmações a seguir, acerca da assistência a ser prestada a esse
paciente e à sua família.

I. Dado o quadro clínico do paciente, deve-se priorizar a realização dos procedimentos de
suporte de vida, a despeito da vontade anteriormente expressa pelo paciente à família;

II.  Ao paciente deveria ter sido assegurado o direito à escolha de alternativa de tratamento e à
recusa do tratamento proposto;

III. Com base nos Princípios  da Boa Morte,  a  equipe de saúde deveria  ter  assegurado ao
paciente o controle sobre quem estaria com ele em seu final de vida para ter tempo de se
despedir;

IV. Na assistência ao paciente e à sua família deveriam ter sido respeitados os princípios da
Política Nacional de Humanização, que tem como proposta, dentre outras, o reconhecimento
dos limites dos saberes e a afirmação de que o sujeito é sempre maior que os diagnósticos
propostos;

V. No caso do atendimento ao paciente, não foi possível considerar seus desejos e os de sua
família,  pois  ele não tinha condições de opinar,  em razão do quadro clínico respiratório,
sendo  o  estabelecimento  de  uma  respiração  efetiva  e  a  sedação  para  alívio  da  dor,
prioridades na tomada de decisão dos profissionais da saúde.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) II e V.
b) I, II e V.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.

ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM URGÊNCIA EMERGÊNCIA

16  O prognóstico  do  paciente  em parada  cardiorrespiratória  (PCR)  está  intimamente  ligado  à
qualidade  do  suporte  básico  de  vida  (SBV)  que  ele  recebeu.  De  acordo  com  as  últimas
recomendações para SBV da American Heart Association (2015-2020), as ventilações de resgate
deixaram de ser imprescindíveis. Essa mudança ocorreu, porque: Assinale a alternativa CORRETA:

a) Diminui  a  fadiga  dos  leigos  socorristas  e  evita  possíveis  constrangimentos  durante  a
realização de respiração de resgate sem o dispositivo bolsa-válvula-máscara).

b) A PCR em adulto não tem o prognóstico modificado pela ausência das ventilações e, além
disso, diminui a fadiga dos socorristas.

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



c) A PCR em adulto não tem o prognóstico modificado pela ausência das ventilações e torna a
técnica de reanimação mais simples.

d) Proporciona  a  segurança   dos  leigos  socorristas  e  torna  a  técnica  de  reanimação
cardiopulmonar mais simples.

17  Em uma situação de parada cardiorrespiratória,  qual  mnêumonico deve ser utilizado para
descrever os passos simplificados do atendimento de suporte básico de vida? De acordo com o
protocolo ACLS 2015-2020 assinale a alternativa CORRETA:

a) ABC.
b) CBA.
c) BAC.
d) CAB.

18 Sobre os sinais de parada cardiorrespiratória (PCR), é CORRETO afirmar:
a) A ausência de movimentos respiratórios (apneia) é determinante para o estado de PCR.
b) A respiração agônica indica que os batimentos cardíacos sessaram.
c) O  estado  de  inconsciência  indica  a  necessidade  imediata  de  iniciar  as  manobras  de

reanimação cardiopulmonar;
d) A   diminuição da oxigenação sanguínea é sinal  de PCR.

19 Durante o atendimento de um paciente adulto com suspeita de parada cardiorrespiratória, qual
sequência deve ser seguida conforme  cadeia de sobrevivência AHA 2015 -2020? Asssinale a
alternativa CORRETA:

a) Identificar a PCR,  chamar por ajuda; iniciar manobras de ressuscitação Cardioplumonar
com  ciclos  de  30  compressões  torácicas  externas  para  duas  ventilações  e  aplicar  o
desfibrilador externo automático, assim que disponível.

b) Chamar por ajuda; avaliar a responsividade; checar a presença de respiração efetiva e
pulso; iniciar ciclos de 30 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar
o desfibrilador externo automático, assim que disponível. 

c) Aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível; avaliar a responsividade;
chamar por ajuda; checar a presença de respiração efetiva e pulso e iniciar ciclos de 30
compressões torácicas externas para duas ventilações.

d) Avaliar a responsividade; chamar por ajuda; checar a presença de respiração efetiva e
pulso; iniciar ciclos de 15 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar
o desfibrilador externo automático, assim que disponível.

20  Em casos de parada cardiorrespiratória, a desfibrilação precoce pode garantir o sucesso da
ressuscitação cardiopulmonar. Sobre a desfibrilação, é CORRETO afirmar que: 

a) Tem a função principal de manter a frequência cardíaca em níveis normais.
b) Permite a reversão de arritmias graves como a fibrilação ventricular de curta duração.
c) É uma situação que, no âmbito extra-hospitalar, ocorre em poucos ou raríssimos casos de

paradas cardiorrespiratórias.
d) Trata-se  de  um  procedimento  destinado  apenas  a  profissionais  médicos  capacitados  a

utilizar o Desfibrilador Automático Externo (DEA).

21 Sobre os procedimentos de primeiros socorros preliminares, analise as afirmativas a seguir:
I. Avaliar a cena do acidente e observar se ela oferece riscos para você ou para o acidentado.
II. Proteger-se  usando  luvas  e/ou  evitando  contato  com  sangue  para  evitar  qualquer

contaminação.
III. Oferecer água ao acidentado, para transmitir confiança e diminuir sua ansiedade.
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Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

22 O desfibrilador externo automático (DEA) é utilizado para aplicar uma corrente elétrica sobre o
músculo cardíaco, por um curto período de tempo, para cessar o ritmo anormal.
Identifique abaixo as afirmativas VERDADEIRAS (V) e as FALSAS (F) com relação ao seu uso em
adulto.
( ) A corrente elétrica causa uma assistolia momentânea, fazendo com que o marca-passo natural
do coração reassuma as atividades, quando houver a repolarização das células;
( ) O desfibrilador é indicado para a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso
( ) Ao usar o DEA é indicadoo realizar tricotomia no tórax, retirar os pelos e secar o tórax, caso
esteja molhado
( ) Em paciente portador de marca-passo ou cardioversor-desfibrilador, as pás autoadesivas devem
ser colocadas em cima do dispositivo implantado;
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo.

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

23 A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Sistema Único de Saúde
(SUS) foi acionada para atender um adulto, vítima de acidente automobilístico em área urbana com
tráfego intenso. O atendimento para vítimas de traumas deverá estar pautado nas recomendações
do  Ministério  da  Saúde,  fundamentadas  nos  protocolos  de  atendimento  da  Atendimento  Pré-
hospitalar traumatizado (PHTLS 2017)(2020). Portanto, é essencial que o profissional conduza a
avaliação das vítimas de forma ordenada, sistemática e assertiva, considerando as prioridades de
atendimento. Quanto ao estado da vítima, o enfermeiro, primeiro profissional a chegar no local em
uma  motocicleta  ambulância,  identificou  que  se  tratava  de  um  adulto  jovem,  que  estava
inconsciente e não apresentava sangramento aparente.
Considerando o caso apresentado, assinale a opção CORRETA acerca da sequência de avaliação
da vítima.

a) Avaliar expansão torácica e respiratória; presença de pulso radial;  permeabilidade de via
aérea; estado ventilatório e neurológico.

b) Avaliar responsividade do paciente; permeabilidade de via aérea; expansão torácica; pulso e
circulação; estado neurológico; exposição da vítima.

c) Avaliar  responsividade do paciente;  pulsação e circulação; estado neurológico; expansão
torácica; exposição da vítima.

d) Avaliar nível de resposta do paciente em cada respiração e sua expansão torácica; estado
geral da vítima inconsciente; transferir o paciente imediatamente para o hospital.

24 Uma mulher com 40 anos de idade é admitida na Unidade de Pronto Atendimento com queixa
de prurido intenso, erupções cutâneas, face edemaciada e dificuldade respiratória leve. Refere que
os sintomas surgiram no dia anterior ao da consulta, após a ingestão de camarão. Nega quadros
alérgicos anteriores em relação a medicamentos, alimentos ou quaisquer produtos químicos. Com
base nesse quadro clínico, assinale a opção em que são apresentadas a conduta adequada do
enfermeiro e a respectiva classificação de Risco de Manchester.
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a) Encaminhamento da paciente para avaliação clínica em, no máximo, 240 minutos; código
azul.

b) B) Encaminhamento da paciente ao setor de emergência para atendimento imediato; código
vermelho.

c) Encaminhamento da paciente para avaliação clínica em, aproximadamente, 120 minutos;
código verde.

d) Encaminhamento da paciente para atendimento o mais prontamente possível, com espera
máxima de 10 minutos; código laranja.

25 O Edema Agudo de Pulmão ocorre quando a pressão capilar pulmonar excede as forças que
mantêm o líquido  no espaço vascular  (EAP).  À medida que a  pressão nos vasos sanguíneos
aumenta, o líquido é empurrado para dentro dos espaços aéreos dos pulmões, chamados alvéolos.
É uma das formas mais  graves de descompensação cardíaca e considerada uma emergência
clínica.
Assinale a alternativa CORRETA referente sinais e sintomas do EAP:

a) O paciente mantém-se calmo, com leve falta de ar, com tosse sem expectoração.
b) O paciente apresenta respiração ruidosa e tosse que produz escarro esverdeado.
c) O  paciente  agitado,  com  sensação  de  sufocamento  ou  afogamento,  dispneia  e  tosse

produtiva  com fluido que pode ser acompanhado de sangue.
d) O paciente apresenta forte dor no peito, tosse sem expectoração, taquicardia e febre.

26  O  método  Simple  Triage  and  Rapid  Treatment   (START)  (PHTLS  2017)  é  utilizado  para
possibilitar o atendimento e transporte rápido do paciente, por meio da alocação de recursos e
hierarquização  de  atendimentos.  Baseado  nisso,  classifique  as  vítimas  de  um  acidente
automobilístico envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta:

I. Vítima do sexo feminino, aparentemente 30 anos, inconsciente, pulso ausente.
II. Vítima do sexo masculino, aparentando 20 anos de idade, está acordada, apresenta leves

escoriações pelos MMSS, pressão arterial: 120 X 80 mmHg, frequência cardíaca: 85 bpm,
frequência respiratória: 20 mpm.

III. Vítima do sexo feminino, aparentando 60 anos de idade, acordada, muito confusa, apresenta
lesão  corto-contusa  em  região  frontal  esquerda,  refere  forte  dor  abdominal,  apresenta
abdome globoso,  distendido,  doloroso à palpação superficial,  pressão arterial:  100 X 50
mmHg, frequência cardíaca: 150 bpm, frequência respiratório: 32 mpm.

IV. Vítima do sexo masculino, aparentando 30 anos de idade, acordado, responsivo, agitado,
porém responde corretamente  todas as  informações,  apresenta escoriação em hemiface
esquerda, fratura em MSD com pulso radial presente, refere dor em hemitórax esquerdo,
sem crepitações ósseas a palpação de costela, pressão arterial: 110 X 80 mmHg, frequência
cardíaca: 100 bpm, frequência respiratório: 28 mpm.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Cinza, verde, vermelho, amarelo.
b) Cinza, verde, amarelo, vermelha.
c) Cinza, amarelo, vermelha e verde.
d) Verde, amarelo, cinza  e vermelha.

27 D.A.E., sexo feminino, 65 anos, deu entrada no pronto-atendimento sendo diagnosticada após
exame com acidente vascular encefálico hemorrágico (AVE hemorrágico) em hemisfério esquerdo.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os sinais característicos de elevação da pressão
intracraniana (PIC).

a) Alterações papilares e edema de membros inferiores.
b) Alterações olfativas e edema de glote.
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c) Edema de membros superiores e pálpebras.
d) Cefaleia, vômitos em jato e edema de papila.

28 A escala de coma de Glasgow  é bastante utilizada em alguns pacientes graves. Em 2018, essa
escala sofreu algumas modificações importantes na sua aplicação em sua nova versão. Dentre as
modificações realizadas na escala, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na antiga versão da Escala de Coma de Glasgow, a pontuação variava de 3 a 15 pontos. Na
nova versão, a escala varia de 1 a 15 pontos.

b) Foi acrescentado o critério “não testável” somente na avaliação da resposta verbal.
c) Além dos critérios avaliados abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, agora, na 

nova versão, foi incluída a Reatividade Pupilar.
d) O critério “não testável” foi incluído na melhor resposta ocular, verbal e motora.

29 A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito do gênero Aedes, tendo
o  Aedes  Aegypti  como  o  principal  vetor  de  importância  epidemiológica,  na  transmissão,  com
epidemias recorrentes em diversas partes do mundo, constituindo um sério problema de saúde
pública .  
Nas manifestações clínicas da dengue clássica, assinale a alternativa CORRETA:

a) Febre alta de 39 a 40º C, de início súbito, seguindo de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia,
astenia, dor retro-orbitária, náuseas, vômito e exantema e prurido.

b) Febre alta de 39 a 40ºC, de início súbito, hemorragia e colapso circulatório.
c) Febre  alta  de  39  a  40ºC  Hepatomegalia  dolorosa,  manifestações  abdominais  mais

frequentes em crianças e o agravamento geralmente entre três e cinco dias.
d) Febre alta de 39 a 40ºC, de início súbito, seguindo de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia,

astenia, pulso fraco e rápido, diminuição da PA, pele pegajosa e fria e inquietação.

30  Em  relação  à  vítima  politraumatizada  podemos  dizer  que,  ao  abordar  as  vias  aéreas,  o
enfermeiro deverá, EXCETO:

a) Utilizar manobra de levantamento de mandíbula.
b) Observar movimentos e/ou ruídos respiratóriose utilizar de cânula de Guedel.
c) Oferecer suplementação de oxigênio viabolsa-vávula-máscara.
d) Colocar a vítima em decúbito lateral esquerdo, via movimentação em bloco.

31 A cetoacidose diabética é uma disfunção metabólica causada pela deficiência total ou parcial de
insulina associada ou não à atividades de hormônios contrarreguladores. A cetoacidose constitui
uma desordem metabólica comum nos atendimentos de Pronto Socorro. Desta maneira assinale a
alternativa correta a respeito das alterações orgânicas apresentadas nesta situação.

a) Abcesso, hemorragia e hipoglicemia.
b) Hiperglicemia, cefaléia e hipoventilação.
c) Hiperglicemia, hiperosmolaridade e depleção de volume.
d) Sudorese, hiperglicemia e icterícia.

32  A Escala  Pré-hospitalar  de  Cincinnati  é  utilizada  para  reconhecer  precocemente  um  tipo
específico de agravo neurológico, denominado

a) Encefalopatia hipertensiva.
b) Meningite.
c) Convulsão tônico-clônica generalizada.
d) Acidente vascular encefálico.
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33  De acordo com a    Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril  de 2013 que institui o Programa
Nacional  de Segurança do Paciente (PNSP),  no atual  ambiente  organizacional  da maioria  dos
hospitais, pelo menos seis grandes mudanças são requeridas para iniciar a jornada com vistas a
uma cultura da segurança. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 

I. É necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como 
causados por falhas do sistema.

II. É necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa.
III. Mudar do sigilo para a transparência.
IV. O cuidado deve deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente.
V. Mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e 

independente para modelos de cuidado realizado por equipe profissional interdependente, 
colaborativo e interprofissional.

VI. VI. A prestação de contas é universal e recíproca e não, do topo para a base.
Está CORRETO o que se afirmar em:

a) I, II e III, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, IV e V, apenas.
d) I, II, III, IV, V e VI.

34 a respeito das rotas de transmissão de microrganismos em hospitais, assinale  VERDADEIRO
(V) e FALSO (F):
(  )  A  transmissão  por  contato  direto  envolve  o  contato  direto  de  superfícies  corporais  com
transferência física de microrganismos entre um hospedeiro suscetível e uma pessoa infectada ou
colonizada.
(  )A transmissão por gotículas ocorre pelo contato de microrganismos com a conjuntiva, a mucosa
nasal ou a boca do hospedeiro, seja pelo contato direto (carreados por gotículas) ou indireto (por
meio de mãos contaminadas).
(  )A transmissão  aérea  ocorre  pela  disseminação  aérea  de  partículas  residuais  de  gotículas
evaporadas com microrganismos, que permanecem suspensos.
(  ) As transmissões por veículo e vetores são consideradas muito relevantes nas típicas infecções
hospitalares.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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

35 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
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36  A maioria  dos  casos  de  obstrução  da  via  aérea  superior  é  provocada  por  engasgamento,
ocorrendo com maior frequência durante as refeições. A obstrução pode ser ligeira ou grave. Na
obstrução ligeira passa um pouco de ar, a vítima consegue tossir, podendo falar e/ou fazer algum
ruído ao respirar. Na obstrução grave, não existe passagem de ar, a vítima não fala, não tosse e
não emite ruído respiratório.  Pode demonstrar grande aflição e ansiedade, sendo necessário atuar
rapidamente  para  a  a  obstrução  não  resultar  na  morte  da  vítima.  Deste  modo  qual  manobra
utilizada  nos  casos  graves  de  obstrução  da  de  via  aérea  por  corpos  estranhos?  Assinale  a
alternativa CORRETA:

a) Manobra de Giordano.
b) Manobra de Blumberg.
c) Manobra de Helmich.
d) Manobra de Valsalva.

37  Parturiente  está  em  trabalho  de  parto  há  6  horas,  fazendo  uso  de  ocitócito  endovenoso,
apresentando  7  cm de  dilatação  cervical  e  evoluindo  bem.  Após  algumas contrações  fortes  e
prolongadas a parturiente solicita a enfermagem e diz que está passando muito mal. Você descobre
que  a  gestante  está  entrando  em  choque  hipovolêmico,  provavelmente  em  decorrência  de
descolamento  prematuro  da  placenta.  Quais  são  alguns  dos  sinais  e  sintomas  do  choque
hipovolêmico e qual a conduta mais correta diante da situação relatada? Assinale a alternativa
CORRETA:

a) Aumento  da  pressão  arterial,  bradipnéia  e  sudorese.  Conduta:  interromper  ocitócito,
puncionar  veia  de  grande  calibre  para  infusão  de  soluções  isotônicas,  providenciar
oxigenação  e  solicitar  equipe  médica  rapidamente,  pois  trata-se  de  uma  situação  de
emergência e o desfecho do parto deverá ser cesariana.

b) Queda da pressão arterial, sudorese, taquipneia. Conduta: interromper ocitócito, puncionar
veia  de  grande  calibre  para  infusão  de  soluções  isotônicas,  providenciar  oxigenação  e
solicitar  equipe  médica  rapidamente,  pois  trata-se  de  uma  situação  de  emergência  e  o
desfecho do parto deverá ser cesariana.

c) Queda da pressão arterial, taquicardia, sudorese. Conduta: Manter ocitócito e deixar equipe
médica  apenas  de sobreaviso,  pois  pode-se aguardar  o  desfecho do parto  normal  pelo
avanço  da  dilatação  cervical.  Monitorar  sinais  vitais  e  deixar  material  de  emergência  à
disposição caso a parturiente piore.

d) Queda da pressão arterial, sonolência e bradipnéia. Conduta: Manter ocitócito e puncionar
outra veia de grande calibre para infusão de soluções isotônicas, monitorar sinais vitais e
deixar material de emergência à disposição caso a parturiente piore.  Avisar equipe médica e
aguardar o desfecho do parto normal.

38 O indivíduo que apresenta uma emergência psiquiátrica, pode estar:
I. Hiperativo ou violento
II. Hipoativo ou deprimido
III. Em atitude suicida

Marque a alternativa CORRETA:
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente a alternativa III está correta.
c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

39  As  emergências  psiquiátricas  consistem  em  situações  de  risco  para  paciente  ou  outrem,
causadas por transtornos psiquiátricos ou crise psicótica. Exigem a intervenção imediata da equipe
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de  emergência  a  fim  de  evitar  desfechos  indesejáveis  (MANSUR  e  NETO,  2011).  Dentre  as
principais  emergências  Psíquicas  recorrentes  podemos  citar:  o  risco/tentativa  de  suicídio;  a
agitação psicomotora; intoxicação aguda por álcool e outras drogas e psicoses. Fatores que podem
estar a contribuir para o comportamento suicida:

I. Presença de transtornos mentais, fatores sociais, doenças graves e/ou crônicas.
II. A agitação psicomotora pode ser definida como elevação da atividade motora e cognitiva

com a presença de comportamentos verbais e ou motores exacerbados em larga escala
improdutivos.

III. A síndrome de abstinência ao álcool (SAA) é um conjunto de sinais e sintomas que surgem
nas primeiras seis horas após a diminuição ou interrupção do uso de álcool, sendo o tempo e
intensidade deste o uso proporcionais a gravidade do caso

IV. A etiologia da psicose,  multifatorial,  pode estar associado a uma combinação de fatores
genéticos,  bioquímicos,  neuroanatomicos  e  psicológicos,  além de fatores  relacionados  a
outras condições clínicas e experiências de vida.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e III estão corretas.
b) II e III incorretas.
c) I, II, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

40 Os dilemas éticos que o enfermeiro pode encontrar nas diversas áreas de atuação são inúmeros
e diversificados. Considerando ser imperativo que os enfermeiros participem ativamente da tomada
de decisões éticas, analise as orientações abaixo:

I. O enfermeiro resguarda o direito do paciente à privacidade, protegendo criteriosamente
as informações de natureza confidencial;

II. O enfermeiro deve emitir seu julgamento de valor diante das indecisões e/ou recusas do
paciente;

III. O enfermeiro age de modo a proteger o paciente e a população quando o atendimento
de saúde e a segurança são afetados pelas práticas incompetentes ou ilegais de
qualquer pessoa ou instituição;

Assinale  a alternativa  CORRETA que contém todas e  somente  as  orientações sobre  decisões
éticas:

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