
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO

EM ONCOLOGIA E UNIPROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA N. 02/2021

ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

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.  Prova Objetiva composta por  40 (quarenta) questões de múltipla escolha,  com 4 (quatro)
alternativas de resposta, sendo que o candidato deverá assinalar somente uma delas. Conteúdo
programático inclui 10 (dez) questões de conhecimento geral do Sistema Único de Saúde (SUS),
e 30 (trinta) questões da área de concentração 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.
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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. Nos últimos 30 minutos
para o término da prova será informado 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.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1. A Revolta da Vacina foi um movimento popular de fortes protestos contra a obrigatoriedade     
de vacinação em 1904. Sobre esse movimento, é INCORRETO afirmar:

a) O povo rejeitava a vacina porque consistia no líquido de pústulas de vacas doentes, e ainda
corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas.

b) Por  influência  de  Oswaldo  Cruz,  o  governo  enviou  ao  Congresso  um  projeto  sobre  a
obrigatoriedade  da  vacinação  em  todo  o  território  nacional,  e  apenas  os  indivíduos  que
comprovassem ser vacinados conseguiriam, por exemplo, contratos de trabalho e matrículas
em escolas.

c) Era um movimento apartidário, apenas de operários, indignados com a invasão de suas casas
e com a vacinação contra suas vontades.

d) Logo  após  a  Revolta  da  vacina,  em 1908,  quando  o  Rio  foi  atingido  pela  mais  violenta
epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso
à Revolta da Vacina.

2. A Constituição Federal, conhecida como constituição cidadã, foi um marco na história do país, e
da garantia do direito humano e constitucional à saúde. Em seu Art. 198, estipula que as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
b) Atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos

serviços assistenciais.
c) Participação da comunidade.
d) Equidade, tratando com prioridade quem mais necessita.

    3. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale (V) para a afirmativa  
VERDADEIRA e (F) para FALSA sobre qual/quais é/são Princípios e Diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

 
  (   ) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de
violência doméstica em geral.
(   ) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo
(   ) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos
(    )  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 

Assinale a alternativa CORRETA:
a)  V, F, V, V.
b)  F, F, V, V.
c)  F, F, V, F.
d)  V, V, V, V.

4. Na Lei  no 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre a participação dos serviços
privados de assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
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a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b)  Quando  as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

c)  Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio  econômico e
financeiro do contrato.

d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
permitido, apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, exercer cargo de chefia
ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

 

5.  Conforme  a  Lei  nº 8.080,  de  19  de  setembro de  1990,  entende-se  por  saúde  do
trabalhador  um  conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras funções:

I. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de
fiscalizações,  avaliações  ambientais  e  exames  de  saúde,  de  admissão,  periódicos  e  de
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

II.  Participação  na  normatização,  fiscalização  e  controle  dos  serviços  de  saúde  do
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

III. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho,
não possuindo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

IV. A garantia ao empregador de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de
setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente
para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) I, II, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

6.  Conforme  Lei  nº  8.142,  de  28  de  dezembro  de  1990, sobre  os  critérios  que  os
Municípios,  os  Estados e o Distrito  Federal  precisam ter  para recebimento  de recursos  do
Fundo Nacional de Saúde (FNS), assinale a alternativa INCORRETA:  

a)    Plano de saúde.
b)    Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
c)    Conselho de Saúde, com composição preferencialmente paritária.
d)   Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o

prazo de dois anos para sua implantação.
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7. De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, sobre os Conselhos de
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

 
Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e
prestadores  de  serviços,  ao  seu  critério,  promovam a  renovação  de,  no  mínimo,  30% de  suas
entidades representativas.

a) A representação  nos  segmentos  deve  ser  distinta  e  autônoma  em  relação  aos  demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de
confiança  na  gestão  do  SUS,  ou  como  prestador  de  serviços  de  saúde  não  pode  ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

b) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do
Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da representação de Usuário(a)
e Trabalhador (a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro (a).

c) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e
do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos de Saúde.

 
8. Sobre a  Política Nacional de Humanização  (2004), na Urgência e Emergência, nos pronto-

socorros, nos pronto-atendimentos, na Assistência Pré- Hospitalar e outros, é  CORRETO afirmar
como diretrizes especifica: 

a) Acolher  a  demanda  por  meio  de  critérios  de  avaliação  de  risco,  garantindo  o  acesso
referenciado apenas a esse nível de assistência. 

b) Definir  protocolos  clínicos,  garantindo  a  eliminação  de  intervenções  desnecessárias  e
respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 

c) Comprometer-se com a referência e a contra-referência, aumentando a resolução da urgência
e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a
necessidade dos profissionais e gestão institucional. 

d) Otimizar  o  atendimento  ao  usuário,  articulando  a  agenda  uniprofissional  em  ações
diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

9. A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional  de Atenção
Hospitalar  (PNHOSP) no âmbito  do Sistema Único de Saúde (SUS).  Sobre ela,  é  INCORRETO
afirmar: 

a) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos
visitantes  ao pronto  socorro  e  às  unidades de internação,  favorecendo a  relação entre  o
usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.

b) O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o direito de
estudar, que será implementado de acordo com o estabelecido pela Secretaria de Educação
Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor de saúde local.

c) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 2 (dois) anos, com o
objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar.

d) É vedado ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado
do  paciente  nas  unidades  de  internação,  nos  prontos  socorros,  nos  ambulatórios  de
especialidades e nos demais serviços.

10. Sobre as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), assinale (V)
para a afirmativa VERDADEIRA e (F) para FALSA: 
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(  ) São instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e 
desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e 
na NOB/RH – SUS.
(  ) Deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal e, ainda, 
conforme as especificidades de cada região, por: I - gestores estaduais e municipais de educação e/ou de seus 
representantes; II - trabalhadores do SUS e/ou de suas entidades representativas; III - instituições de ensino com 
ou sem cursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos; e IV - movimentos sociais ligados ou não
à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
(  ) É sua atribuição apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a construção 
dos Planos Municipais de Saúde da sua área de abrangência.
( ) É sua atribuição apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na 
proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o 
cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, V, F.
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ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM

11. Em relação à composição do esfigmomanômetro, apresentado a seguir, é CORRETO afirmar que
a seta indica:

a) Válvula de escape do esfigmomanômetro.
b) A válvula reguladora do esfigmomanômetro.
c) O anel de insuflação do esfigmomanômetro.
d) O manquito do esfigmomanômetro.

12. Durante a realização do exame físico, o enfermeiro utilizou a seguinte técnica: “com uma das
mãos, golpeia-se o abdome, enquanto a outra mão fica espalmada na região contralateral, tentando
captar ondas líquidas que se chocam contra a parede abdominal”. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Percussão dígito-digital.
b) Percussão punho-percussão.
c) Percussão com a borda da mão.
d) Percussão por piparote.

13. É CORRETO afirmar que, a dilatação da pupila é chamada de:

a) Menoplegia.
b) Mioplegia.
c) Midríase.
d) Miose.

14. A verificação da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida ao do pulso, para 
evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário. O profissional da saúde deve: Assinale a 
alternativa CORRETA:

a)  Manter  a  mesma  posição  adotada  para  a  verificação  do  pulso,  contar  o  número  de  
inspirações e expirações no período de um minuto, observando os movimentos torácicos.
b)  Manter  a  mesma  posição  adotada  para  a  verificação  do  pulso,  contar  o  número  de  
respirações no período de um minuto e dez segundos observando os movimentos torácicos, 
cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.
c)  Manter  a  mesma  posição  adotada  para  a  verificação  do  pulso,  contar  o  número  de  
respirações  no  período  de  trinta  segundos,  observando  os  movimentos  torácicos,  cada  
respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.
d)  Manter  a  mesma  posição  adotada  para  a  verificação  do  pulso,  contar  o  número  de  
respirações no período de um minuto e trinta segundos, observando os movimentos torácicos, 
cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.

15. Considerando a DOR como um sistema complexo, é essencial que o enfermeiro a reconheça na 
AVALIAÇÃO de enfermagem. Assinale a alternativa CORRETA em relação a DOR:
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a) Dor aguda: inicio súbito, associada ao uma lesão especifica usualmente menor que um   
mês;
b) Dor crônica constante e intermitente que persiste por certo período de tempo, dura para   
além do tempo de cura previsto, podendo chegar até três meses;
c) A dor aguda pode não apresentar um inicio bem definido, em geral difícil de tratar pois sua 
origem ou causa pode ser desconhecida;
d) O uso de escala para a avaliação de dor aguda não é um método eficaz;

16. Sobre o exame físico geral básico do paciente, julgue as seguintes afirmativas:

I. Pressão arterial: deve ser medida em ambos os braços. Caso, na anamnese ou no exame 
dos  membros,  sejam  verificadas  alterações  nos  pulsos  ou  sinais  de  comprometimento  
vascular  (diminuição  de  perfusão  e  alterações  na  coloração  e  na  temperatura),  deve-se  
realizar a medida também nos membros inferiores.
II.  Pulso:  preferencialmente  aferido  na  artéria  braquial,  deve  ser  contado  durante  trinta  
segundos e multiplicado. Anotar o número de batimentos e as características: intensidade (
cheio ou filiforme), ritmicidade (regular ou irregular), se é do tipo martelo d’água (característico 
da insuficiência aórtica).
III. Ritmo cardíaco: pode ser verificada por meio da ausculta do pulso apical ou verificado pelo 
cardioscópio (em pacientes monitorados) para observar a regularidade em caso de arritmia  
cardíaca.
IV. Peso: medir com o mínimo de roupas possível,  sem calçados, após esvaziamento da  
bexiga. As medidas posteriores devem ser realizadas sempre no mesmo horário do dia e nas 
mesmas condições, para efeito de comparação.

São CORRETAS as afirmativas:
a) Os itens I, II e III.
b) Os itens I, III e IV.
c) Os itens II, III e IV.
d) Todas afirmativas são corretas.

17. Ao avaliar uma lesão de um paciente, o enfermeiro visualizou um tecido de cor rosada, indicativo
de encerramento da ferida, surgindo a partir das margens. Este tecido é denominado como:

a) Epitelização.
b) Esfacelo.
c) Granulação.
d) Queloide.

18. Sobre a Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, correlacione as colunas e, a seguir,
assinale a opção que corresponde à sequência CORRETA:

1ª Coluna

I) Avaliação.
II) Coleta de dados ou Histórico 
de Enfermagem.
III) Implementação.
IV) Diagnóstico de Enfermagem.
V) Planejamento de Enfermagem.

2ª Coluna

(    ) Processo de agrupamento dos dados que constituem a base
para a seleção das ações ou das intervenções com as quais se 
objetiva alcançar os resultados esperados.
(    )Realização das ações de enfermagem.
(    ) Determinação dos resultados que se espera alcançar.
(    )Obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a 
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coletividade humana e sobre suas respostas em um dado 
momento do processo saúde-doença.
(    )Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, da família ou da 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde-
doença.

Assinale o item que corresponde a sequência CORRETA, de cima para baixo, da 2ª coluna:

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

19. Conforme o novo Código de Ética da Enfermagem, resolução Cofen nº 564/2017, constitui 
deveres dos profissionais, EXCETO:

a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
b) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos, em respeito à dignidade 
humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
c) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e 
demais normativas do Sistema Cofen.
d) Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua
jurisdição.

20. A Resolução COFEN nº 564/2017 versa sobre o novo código de ética dos profissionais de 
enfermagem. Das alternativas a seguir ASSINALE o que é proibido.

a) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando  a 
legislação vigente. 
b) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
c) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de 
suas atividades profissionais.
d) Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem 
assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e 
emergência

21. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados 
órgãos e glândulas que participam da digestão. São eles, EXCETO:

a) Boca.
b) Faringe.
c) Esôfago.
d) Traqueia.

22. Uma das emergências não traumáticas são as emergências cardiocirculatorias. Dentre elas, o
choque é uma condição potencialmente letal, decorrente da redução de débito cardíaco, colapso
circulatório e ineficiência da perfusão tissular, necessitando de intervenção imediata. O enfermeiro
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deve ter o conhecimento dos diferentes tipos de choque para saber qual conduta deve ser tomada no
atendimento inicial.

1ª Coluna 

I. Choque hipovolêmico.
II. Choque cardiogênico.
III. Choque obstrutivo.
IV. Choque distributivo.

2ª Coluna 

(  ) Alteração do tônus vasomotor das arteríolas e inadequação na 
distribuição do volume sanguíneo. 
(  ) Impedimento mecânico do fluxo sanguíneo em múltiplos órgãos. 
(  ) Diminuição do volume sanguíneo circulante. 
(  ) Falha do coração como bomba e deterioração da função 
cardíaca. 

Assinale o item que corresponde à sequência CORRETA, de cima para baixo:

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

23. Com relação a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa CORRETA.

I. Busca estimular a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários.
II. Propõe ferramentas práticas para sua execução, como o incentivo às redes e movimentos 
sociais por meio de rodas de conversas.
III. Tem como princípio a transversalidade com o intuito de ampliar a comunicação entre as 
pessoas e grupos.
IV. Entre os conceitos que norteiam as diretrizes da PNH está o acolhimento.

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

24.  Observa-se  que  a  medicação  prescrita  em  um  prontuário  a  ser  administrada  no  horário,
corresponde a 350 mg de Vancomicina. No entanto, a farmácia liberou Cloridrato de Vancomicina em
frasco ampola de 500 mg de pó liofilizado com 10 ml de água destilada para reconstituição. A diluição
deverá ser feita em soro fisiológico para obter uma concentração de 5 mg/ml. Assim, o volume da
medicação que deve ser aspirado após a reconstituição e o volume de SF 0,9% a ser diluído serão,
respectivamente, assinale a alternativa CORRETA.

a) 10ml e 100 ml.
b) 5 ml e 50 ml.
c) 7 ml e 70 ml.
d) 15 ml e 150 ml

25. A cânula orofaríngea (Guedel) é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas,  evitando
que  a  base  da  língua  de  pacientes  inconscientes  obstrua  a  orofaringe,  permitindo  uma melhor
oxigenação. Sobre esse dispositivo, analise as afirmativas a seguir.

I.  Esse dispositivo não deve ser usado em vítimas conscientes, pois pode induzir  
vômitos e aspiração de líquidos gástricos.
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II.  A cânula  de  Guedel  deve  ser  inserida  invertida  em crianças,  a  fim de  evitar  
possíveis danos ao palato.

III. A seleção do tamanho adequado para a vítima deve ser estimada pela distância 
entre a rima labial e o lobo da orelha ou o ângulo da mandíbula.

Está CORRETA apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) II.
c) I.
d) III.

26. A meningite é uma síndrome na qual, em geral, o quadro clínico é grave, sendo que a irritação
meníngea pode associar-se aos seguintes sinais, assinale a alternativa CORRETA:

a) Sinal de Babinski e Sinal de Rovsing.
b) Sinal de Cooper e Sinal da Marcha.
c) Sinal de Blumberg e Sinal de Mcburning.
d) Sinal de Brudzinski e Sinal de Kernig.

27. Inúmeras preparações de insulina estão disponíveis. As injeções de insulina são administradas
no tecido subcutâneo com o uso de seringas de insulina. Com base nessa informação assinale a
alternativa INCORRETA:

a) A insulina pode ser administrada tanto com agulha (4, 5 e 6 mm) com seringa ou com 
caneta e agulha (4mm).
b) É necessário esperar secar a pele ao utilizar álcool 70%.
c) Para a aplicação pode ser orientado a retirada a insulina de 15 a 30 minutos da geladeira.
d) Doses grandes de insulina podem ser divididas em duas aplicações, desde que utilize a 
mesma agulha para ambas.

28. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) propõe um conjunto de medidas para
prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde – eventos ou circunstâncias que
poderiam resultar ou que resultaram em dano desnecessário  para o paciente.  Contribui   para a
qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Os
objetivos específicos do PNSP são:

I) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em 
diferentes  áreas  da  atenção,  organização  e  gestão  de  serviços  de  saúde,  por  meio  da  
implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos
de saúde.
II)  Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
III) Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.
IV) Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
V) Fomentar a inclusão de práticas voltadas a educação permanente em instituições de ensino
(ensino técnico e de graduação e pós-graduação).

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

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)  I, II, III, IV.
d) Todas as alternativas são corretas.

29. A partir do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a avaliação da cultura de
segurança do paciente permite reconhecer potencialidades e fragilidades que nortearão ações de
melhorias  de  modo  a  construir  uma  cultura  positiva  e  forte  dentro  das  instituições  de  saúde.
Configura-se  a  partir  de  cinco  características  operacionalizadas  pela  gestão  de  segurança  da
organização. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 
gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus 
colegas, pacientes e familiares.
b ) Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.
c)  Cultura que proporciona correção e punição dos erros para a  efetiva segurança.
d) Cultura que encoraja a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados
à segurança.

30. Quando o foco do cuidado é a prevenção de infecções em pessoas submetidas à cirurgia, 
algumas ações não podem ser negligenciadas, sobretudo, a higiene das mãos, que é uma estratégia 
simples, não cara, com grande impacto, sendo, por isto, muito difundida pelos órgãos internacionais 
e nacionais da área de controle de infecções em serviços de saúde. Sobre a higiene das mãos como 
estratégia para prevenção e controle de infecção hospitalar, analise as assertivas e identifique com V
as VERDADEIRAS e com F as FALSAS:

(  ) Deve-se higienizar as mãos, obrigatoriamente, antes de tocar no paciente.
(  ) É necessário higienizar as mãos após retirar luvas utilizadas no curativo de ferida 
operatória.
(  ) É facultado higienizar as mãos, quando o profissional for tocar superfícies inanimadas no 
leito. 
(  ) É necessário usar álcool em gel a 98,7% e sabão, simultaneamente, para dar maior 
segurança ao profissional.

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é
Parte superior do formulário

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

31)  Considerando  a  presença  constante  do  enfermeiro,  na  assistência  aos  pacientes,
frequentemente  ele  é  o  primeiro  profissional  a  constatar  os  sinais  e  sintomas  de  Insuficiência
Respiratória Aguda (IRpA). Entre os sinais e sintomas observados na IRpA, destacam-se:

I. Aumento da FR (> 24 rpm) e alterações do padrão respiratório; 
II. Alterações cardiocirculatorias: bradicardia, hipotensão arterial, dor torácica e lombar, e 
arritmia; 
III. Diminuição da saturação de oxigênio avaliada pela oximetria de pulso (< 91%); 
IV. Alterações relacionadas ao sistema nervoso central, como ansiedade, agitação, inquietude 
e confusão. 

Dos itens acima mencionados, estão CORRETA apenas:
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a) II e IV.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) I, III e IV.

32. Ao realizar a aspiração traqueal de uma paciente intubada vítima de um trauma, assinale a 
alternativa CORRETA sobre o que o enfermeiro deve saber:

a) Aspiração é realizada elevando-se a cabeça da paciente para melhorar a visibilidade da 
traqueia. 
b) Utilização de sonda de aspiração rígida é recomendável, com o objetivo de evitar o trauma 
na região da mucosa traqueal.
c) Aspiração prolongada melhora a oxigenação e o aumento do nível de CO2 sanguíneo da 
paciente. 
d) Aspiração prolongada pode levar a paciente a hipoxemia, taquicardia e hipotensão grave.

33.A incapacidade de bombear sangue suficiente para atender às necessidades de oxigênio e 
nutrientes dos tecidos, define a(o):

a) Distúrbio alvéolo-pulmonar.
b) Insuficiência cardíaca.
c) Anastomose ilíaca.
d) Instabilidade hepática.

34.  A fim  de  promover  uma cirurgia  segura  para  um paciente,  é  necessário  utilizar  a  Lista  de
Verificação de Segurança Cirúrgica preparada por especialistas, para ajudar as equipes cirúrgicas na
redução de erros e danos ao paciente. Essa lista deve ser utilizada em todas as cirurgias e nas
seguintes fases:

I. Antes da incisão cirúrgica.
II. Antes da indução anestésica.
III. Antes do paciente sair da sala cirúrgica.
IV. Na consulta prévia, antes da indicação cirúrgica.

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

35. 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 hospitalares. Desta maneira assinale a alternativa
CORRETA a respeito das alterações orgânicas apresentadas nesta situação.

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

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



36. Em relação aos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
higienização das mãos, em estabelecimentos de saúde, 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 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.
c) 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. 
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.

37. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma atividade exclusiva do enfermeiro
que direciona as atividades da equipe de enfermagem. Através de cuidados desenvolvidos a partir da
prescrição  de  enfermagem.  A  SAE  contempla  a  organização  dos  serviços  de  enfermagem  e
execução  do  Processo  de  Enfermagem  (PE).  A  prática  da  Enfermagem  é  baseada  em  um
instrumento que auxilia a equipe a tomar decisões e avaliar o desfecho. Com relação a SAE/PE é
CORRETO afirmar:

a) O PE é constituído de 5 etapas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 
Planejamento de Enfermagem, Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem 
ou Evolução de Enfermagem;
b) O histórico de enfermagem (NANDA) não é considerado uma etapa do processo de 
enfermagem; 
c) O diagnóstico de enfermagem é composto pelo exame físico, como um dado especial, e a 
entrevista é realizada somente em algumas situações, não sendo considerado elemento 
essencial nesta etapa da Sistematização;
d) Na avaliação de enfermagem são apresentados os dados do paciente, após análise e 
processamento contextualizado pelo enfermeiro. Realizado em alguns casos, sendo uma das
atividades privativas do enfermeiro.

38. Pacientes com quadro de hemorragia são frequentes no ambiente hospitalar. O uso de 
terminologias para caracterizar o sangramento é muito utilizado. Correlacione a 1ª coluna com a 2ª:

1ª Coluna 

I. Melena
II. Enterorragia
III. Hematêmese
IV. Epistaxe

2ª Coluna

(  ) Vômitos com sangue vivo ou coágulos ou borra de café. 
(  ) Evacuação de fezes pastosas, enegrecidas e com odor 
fétido.
(  ) Sangramento vivo ou coágulos nas fezes.
(  ) sangramento que se origina da mucosa das fossas nasais. 

Assinale alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

a) I, II, III e IV.
b) II, IV, I e III. 
c) III, I, II, IV.
d) III, II, IV e I.
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39. A Ética pode ser representada por um conjunto de normas que regulamentam um grupo particular
de pessoas. Na enfermagem, preceitos éticos são de extrema relevância no que diz respeito ao 
exercício profissional. Relacione  as alternativas  a seguir:

I. Dolo
II. Imperícia 
III. Negligência
IV. Imprudência
V. Princípio

( ) É a verdade fundante de um sistema de conhecimento, como tal admitida por ser 
evidente ou por ter sido comprovada.

( ) É uma maneira em que o agente atua com precipitação, desconsideração, com 
afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores. 

( ) É a falta de conhecimentos técnicos no exercício de arte ou profissão, não levando 
o agente em consideração o que sabe ou deve saber. 

(  )  É  a  inércia  psíquica,  indiferença  do  agente  que,  podendo  tomar  as  devidas  
cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça mental. 

(  ) É a consciência e a vontade de realização da conduta típica, isto é, da concretude 
do delito.

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:
a) V, IV, II, III, I.
b) II, I, IV, V, III. 
c) III, II, V, I, IV.
d)  I, IV, V, II, III. 

40. Considerando a Portaria Nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, que descreve a Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, é CORRETO afirmar que
são doenças de Notificação Compulsória:

a) Influenza, febre, Parkinson.
b) Dengue, leptospirose, sífilis.
c) Malária, raiva, bronquite.
d) Artrite, pneumonia, tuberculose.

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


	ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM
	9. A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre ela, é INCORRETO afirmar:
	a) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
	b) O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o direito de estudar, que será implementado de acordo com o estabelecido pela Secretaria de Educação Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor de saúde local.
	c) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 2 (dois) anos, com o objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar.
	d) É vedado ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços.
	ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM

