
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA  -
2023/2025 N.01/2022

ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

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

INSTRUÇÕES

1.  Durante a  prova  será  permitida  ingestão  de  água somente  acondicionada em embalagem transparente  e  o
consumo de alimento conforme o certrame.

1.1 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.

2. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez) questões de
Conhecimentos Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da Área Profissional.

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

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

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

6. 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.

7. 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) 

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

9. 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 últimos 30 minutos para o término da prova serão
informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

10. 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.

11. 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.

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

13. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e aguardar
disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo, 

14. 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 Considerando as disposições legais acerca da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas a seguir:
I.  As ações  e  serviços  de  saúde executados pelo  SUS deverão  ser  organizados de  forma regionalizada  e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde
que lhes correspondam, exceto no que se refere às ações de urgência e emergência. 
III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

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

2 Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alterativa CORRETA que indica a que
se trata a referida lei:

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica,  sobre o Programa Nacional de
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.

c) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde.

d)  Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  organização  e
funcionamento dos serviços correspondentes.

3 A Lei  nº  8.142/90,  normatiza  as  condições  para  o  repasse  regular  e  automático  de  recursos  do Fundo
Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios. Assinale a alternativa que
NÃO CORRESPONDE a uma condição de repasse de recurso.

a) Existência de Fundo de Saúde.
b) Existência de Conselho de Saúde. 
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
d) Celebração de convênio entre os órgãos executivos. 

4 A Lei nº 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articulação das políticas e programas de saúde e as
principais atividades a serem desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde, a cargo das comissões intersetoriais.
Sobre o disposto na lei, considere as seguintes atividades:

I. Alimentação e nutrição
II. Biodiversidade
III. Segurança
IV. Ciência e tecnologia
Assinale a opção CORRETA no que cumprem ao Sistema Único de Saúde no capítulo III da Lei 8080/90:

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

5 Ao dar entrada em um pronto socorro de um Hospital Regional, uma paciente foi atendida preferencialmente,
passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de risco
mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de amiga de um
deputado influente  na cidade.  De acordo com a Lei  Orgânica  da Saúde,  a  conduta feriu  diretamente um
princípio do SUS. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Imparcialidade

6 A redefinição das funções e das responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução político-
administrativa do sistema de saúde, se concretiza com a transferência do poder de decisão e dos recursos do
nível federal para o estadual ou municipal. Assinale a alternativa  CORRETA que representa o princípio do
SUS em questão. 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Descentralização. 
d) Hierarquização. 

7 Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa
VERDADEIRA e F para a FALSA.
(  ) Executar serviços de vigilância sanitária.
(  ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
(  ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
Assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

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

8 O Sistema Único de Saúde representa em sua configuração atual. Assinale a opção CORRETA:
a) A forma de organização da assistência dos postos de saúde e clínicas dos municípios 
b) A definição da atuação de clínicas e hospitais particulares no âmbito da saúde.
c)  O  reordenamento  dos  serviços  de  saúde  que  devem  atender  prioritariamente  as  classes  menos
favorecidas.
d) A reformulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde no país.

9 Dentre as alternativas a seguir, assinale a opção INCORRETA, ou seja, a que não faz parte das atribuições
do Sistema Único de Saúde.

a) Proteger o trabalhador e a gestante em situações de desemprego.
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho.
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

10 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas. Assinale a alternativa CORRETA:
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a) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.

b) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo poder Político e
das filantrópicas  

c) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas mantidas pelo
Poder Público.

d) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações e das filantrópicas
mantidas pelo Poder Público. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 O exame físico está presente no cotidiano do enfermeiro e faz parte do processo de enfermagem; trata-se de
uma  técnica  empregada  para  a  avaliação  céfalo  podálica  do  indivíduo  também  realizada  de  modo
sistematizado e em etapas. Neste contexto, assinale a opção que apresenta fases do exame e suas definições
CORRETAS.

a) Ausculta: para realizá-la, utiliza-se o estetoscópio. Percussão: consiste nas vibrações originadas através
de pequenos golpes realizados na superfície do organismo. Palpação: para realizá-la, utiliza-se o sentido da
audição. Inspeção: para realizá-la, utiliza-se o sentido da visão. 
b) Palpação: para realizá-la, utiliza-se o sentido da audição. Inspeção: para realizá-la, utiliza-se o sentido da
visão.  Ausculta:  para  realizá-la,  utiliza-se  o  estetoscópio.  Percussão:  consiste  nas  vibrações  originadas
através de pequenos golpes realizados na superfície do organismo. 
c) Inspeção: para realizá-la, utiliza-se o sentido do olfato. Percussão: consiste nas vibrações originadas
através de ausculta realizada em determinadas superfícies do organismo. Ausculta: para realizá-la, utiliza-se
exclusivamente o tensiômetro. Palpação: para realizá-la, utiliza-se o sentido do tato e também a pressão.
d) Inspeção: para realizá-la, utiliza-se o sentido da visão. Palpação: para realizá-la, utiliza-se o sentido do
tato  e  também  a  pressão.  Percussão:  consiste  nas  vibrações  originadas  através  de  pequenos  golpes
realizados em determinadas  superfícies  do organismo.  Ausculta:  para  realizá-la,  utiliza-se o sentido da
audição e o estetoscópio.

12 Um local com intensa reação inflamatória e microrganismos que podem produzir exsudato purulento com
odor  fétido  é  uma  lesão  classificada  como  ______________.  Assinale  a  alternativa  que  completa
CORRETAMENTE a lacuna.

a) Limpa.
b) Infectada.
c) Contaminada.
d)Potencialmente contaminada.

13 Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna:
“A miose corresponde a _______________________ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica."

a) Diferença de diâmetro das pupilas.
b) Derrame ocular.
c) Dilatação das pupilas.
d) Nenhuma das alternativas completa corretamente a lacuna.

14 Na área hospitalar  é  comum encontrarmos pacientes  acamados,  nestes,  os  cuidados são realizados no
próprio leito. Com relação aos objetivos da higiene corporal, assinale com (V) as afirmativas VERDADEIRAS
e com (F) as afirmativas FALSAS.

( ) Proporciona redução da circulação sanguínea.
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( ) Proporciona conforto e relaxamento.
( ) Possibilita a inspeção de enfermagem.
( ) Estabelece uma relação humanizada.
( ) Proporciona um meio biologicamente seguro, através da limpeza e de exercícios passivos e ativos.

Marque a alternativa CORRETA  que contempla :
a) V – V – V – V – V.
b) V – V – F – F – V.
c) F – V – V – V – V.
d) F – F – V – V – V.

15  Marque  a  alternativa  CORRETA  que  contempla  as  precauções  usadas  para  o  cuidado  de  todos  os
pacientes no hospital, independentemente de terem infecção ou não.

a) Isolamento acústico. 
b)Precauções padrão. 
c) Precauções por gotículas. 
d) Isolamento de contato. 

16 Quedas são um risco para as pessoas idosas dadas as suas consequências.  Infelizmente, as quedas são
resultados da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade para lesões de diferentes gravidades. São
causas e fatores de risco para quedas, EXCETO:

a) Fadiga e dificuldade de equilíbrio.
b) Hipotensão ortostática e lesão neurológica.
c) Síncope e redução da acuidade visual.
d) Glasgow 15 e membros inferiores com tônus preservados.

17 O sistema digestório  tem a função de  transformar  os  alimentos  ingeridos  em energia  para  as  células.
Marque a alternativa CORRETA que contempla a parte do intestino delgado que recebe a ação da bile e do
suco pancreático.

a) Íleo.
b) Cecon.
c) Piloro.
d) Duodeno. 

18 Um paciente com pneumonia alveolar, necessitou de ventilação mecânica invasiva, apresentando a seguinte
gasometria: 

pH: 7.23 
pCO2: 66 
pO2: 40 
HCO3: 14 
BE: - 9 
Sat. O2: 88 

Marque a alternativa CORRETA que contempla da gasometria acima? 
a) Alcalose metabólica. 
b) Acidose metabólica. 
c) Acidose mista. 
d) Acidose respiratória. 

19  Pacientes com ou sem diagnóstico prévio de HAS podem apresentar episódios agudos, geralmente com
pressão arterial sistólica (PAS) superior a 180 mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) superior a 120 mmHg
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considera-se  uma  CRISE  HIPERTENSIVA.  Alguns  medicamentos  podem ser  utilizados  na  Terapia  anti-
hipertensiva, EXCETO:

a) Nitroprussiato de sódio
b) Nitroglicerina
c) Clonidina
d) Norepinefrina 

20 No cenário de Gestão de Recursos Humanos e competências do enfermeiro, o uso habitual e criterioso da
comunicação, do conhecimento, de habilidades técnicas, do raciocínio clínico, das emoções, de valores e de
reflexões frentes às atividades cotidianas é ferramenta para uma boa prática assistencial,  a qual deve estar
agregada ao desenvolvimento das competências cognitivas, técnicas, integrativas, contextual, relacional, de
aspectos  afetivo/moral  e hábitos mentais.  Frente ao exposto coloque (V) para VERDADEIRO e (F)  para
FALSO.
(   )  Cognitiva:  capacidade de solucionar problemas e identificar lacunas no próprio conhecimento; (   )
Técnica: diz respeito às habilidades profissionais, à realização de manobras e de procedimentos e a utilização
de novos aparelhos e materiais;
(    ) Contextual: mostra a capacidade de atuar em diferentes cenários de tratamento e de administrar o tempo;
(   ) Relacional: refere-se ao trabalho em equipe e à habilidade de comunicação interpessoal, vivenciada em
situações de conflito;
(   ) Afetivo-moral: definida pela capacidade cuidadora, de tolerância, respeito e responsabilidade individual e
social do profissional;
(   )  Integrativa: considera o julgamento científico, clínico e humanístico, inter-relacionado o conhecimento
básico ao profissional, bem como a capacidade de lidar com situações de incerteza.
Assinale a alternativa CORRETA:

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

21 A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não
tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo.
Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, comprometendo especialmente os sistemas
nervoso e cardiovascular. A sífilis é dividida em estágios, sendo Sífilis recente (primária, secundária e latente
recente): até um ano de evolução e Sífilis tardia (latente tardia e terciária): mais de um ano de evolução.  É
CORRETO afirmar que em estágio inicial o paciente pode apresentar as seguintes manifestações clínicas:

a) Cancro duro (úlcera genital) e Linfonodos regionais.
b) Quadros oculares,  hepáticos e neurológicos (meningite,  gomas do cérebro ou da medula,  atrofia do

nervo  óptico,  lesão  do  sétimo  par  craniano,  manifestações  psiquiátricas,  tabes  dorsalis  e  quadros
demenciais como o da paralisia geral.

c) Linfadenopatia generalizada e ósseas (periostite,  osteíte gomosa ou esclerosante, artrites,  sinovites e
nódulos justa-articulares);

d)  Micropoliadenopatia  e  Cardiovasculares  (estenose  de  coronárias,  aortite  e  aneurisma  da  aorta,
especialmente da porção torácica);

22  Devido  ao  cenário  epidemiológico  atual,  recomenda-se  tratamento  imediato,  com  benzilpenicilina
benzatina, após um teste reagente para sífilis Treponema pallidum, subespécie pallidum. A benzilpenicilina
benzatina dever ser administrada exclusivamente por via intramuscular (IM). Qual a primeira opção de local
de administração da medicação intramuscular. Marque a alternativa CORRETA:

a) região do ventro-glútea
b) região do vasto lateral da coxa 
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c) região do dorso glúteo
d) região do deltóide 

23  A  Cetoacidose  Diabética  (CAD)  é  uma  complicação  metabólica  aguda  do  Diabete  Mellitus (DM)
caracterizada  por  hiperglicemia,  é  uma  condição  clínica  potencialmente  grave  quando  não  conduzida
corretamente. Assinale a alternativa CORRETA das manifestações da CAD:

a) Poliúria, polidipsia, polifagia, astenia, fraqueza, emagrecimento, desidratação, taquicardia, taquipneia,
náuseas,  êmese,  dor abdominal,  respiração profunda e  suspirosa ou acidótica (ritmo de Kussmaul),  hálito
cetônico, confusão mental e redução progressiva do nível de consciência (sonolência ou coma).

b) Disúria, polidipsia, polifagia, astenia, fraqueza, emagrecimento, desidratação, taquicardia, taquipneia,
náuseas,  êmese,  dor abdominal,  respiração profunda e  suspirosa ou acidótica (ritmo de Kussmaul),  hálito
cetônico, confusão mental e redução progressiva do nível de consciência (sonolência ou coma).

c) Disúria, polidipsia, polifagia, astenia, fraqueza, emagrecimento, desidratação, taquicardia, taquipneia,
náuseas, êmese, dor abdominal, hipopnéia com períodos de hiperpnéia (ritmo Cheyne-Stokes), hálito cetônico,
confusão mental e redução progressiva do nível de consciência (sonolência ou coma).

d) Poliuria, polidipsia, polifagia, astenia, fraqueza, emagrecimento, desidratação, taquicardia, taquipneia,
náuseas, êmese, dor abdominal, hemoptise, respiração profunda e suspirosa ou acidótica (ritmo de Kussmaul),
hálito cetônico, confusão mental e redução progressiva do nível de consciência (sonolência ou coma).

24 Sobre a realização de curativos, é INCORRETO afirmar que: 
a)  Um curativo encharcado ou vazando favorece o movimento das bactérias em ambas as direções (ferida e
meio ambiente).
b) Não se deve usar algodão ou qualquer gaze desfiada 
c) A troca de curativos pode aumentar a temperatura da superfície em vários graus. Por isso, as feridas devem
ser limpas com soluções frias. 
d) Algumas coberturas podem permanecer por vários dias e as trocas dependerão da indicação do fabricante e
evolução da ferida.

25 O meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de material sobre uma ferida para sua proteção, 
absorção e drenagem, com o intuito de melhorar as condições do leito da ferida e auxiliar em sua resolução, é 
o procedimento de enfermagem denominado, marque a alternativa CORRETA

a) Assepsia 
b) Curativo 
c) Higienização 
d) Drenagem

26  Qual  dos  materiais  abaixo  não  é  indicado  para  verificação  dos  Sinais  Vitais, marque  a  alternativa
CORRETA que contempla: 

a) Estetoscópio 
b) Algodão e álcool 70%
c) Cuba rim
d) Termômetro digital

27 Os oxímetros de pulso têm sido uma tecnologia barata,  não invasiva e portátil  que facilita a detecção
precoce  da  hipoxemia,  sendo  utilizados  em  diversos  cenários  clínicos:  centros  cirúrgicos,  unidades  de
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tratamento intensivo, unidades de emergência, transferência de pacientes, dentre outros. Marque a alternativa
CORRETA que se refere à o que a oximetria de pulso mensura: 

a) O fluxo venoso e arterial nos tecidos periféricos.
b) A distribuição de oxigênio nos diversos tecidos do corpo
c) A quantidade de gás carbônico presente no sangue arterial.
d) A quantidade de hemoglobina que está ligada com o oxigênio.

28 Ao realizar o exame físico no paciente, o Enfermeiro verificou que o paciente se encontrava com as pupilas
dilatadas. Representa o termo técnico utilizado para descrever este estado da pupila.  Marque a alternativa
CORRETA:

a) Midríase
b) Anisocoria
c) Isocoria
d) Afagia

29 Para se garantir uma assistência de enfermagem de qualidade é preciso considerar aspectos relativos à
infraestrutura institucional, à qualidade técnica e científica da equipe e seu dimensionamento de pessoal nas
diferentes categorias de enfermagem.

A esse respeito, considerando a Resolução Cofen 543/2017, é CORRETO afirmar que:

a)  No  dimensionamento  é  importante  considerar  o  grau  de  dependência  em  relação  à  equipe  de
enfermagem, aplicando-se o sistema de classificação de pacientes, mas não há necessidade de considerar a
realidade sociocultural.

b) Como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas, deve-se considerar 12 horas por paciente no
cuidado intensivo.

c) Ao considerar o alojamento conjunto, o binômio mãe/filho deve ser classificado como cuidado mínimo
na saúde mental, devem-se considerar como horas de enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial I
(CAPS I) 1,5 horas por paciente (8 horas/dia).

d) A proporção  profissional/paciente  deve  ser  considerada  no  referencial  mínimo  para  o  quadro  de
profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação.

30 No novo código de ética dos profissionais de enfermagem anexo à Resolução Cofen 564/2017 está previsto
que: Marque a alternativa CORRETA:

a) Nos casos permitidos pela legislação vigente, o profissional de enfermagem é obrigado a participar de
prática destinada a interromper a gestação, em atenção à saúde da mulher.

b) A(o) enfermeira(o) pode delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde, desde que
este seja de nível superior.

c) No caso de infrações e penalidades, ter bons antecedentes profissionais é considerado um atenuante.

d) No caso de infrações, uma das penalidades é a advertência verbal, que deve ser feita de forma reservada,
sem registros e sem testemunhas.
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31 A sondagem vesical é um procedimento invasivo que deve ser feito com esmerado cuidado, de acordo com
princípios que garantam a segurança do paciente. Sobre a técnica procedimental da sondagem vesical, em
atenção ao Parecer Normativo anexo à Resolução COFEN nº 0450/2013, assinale a afirmativa CORRETA.

a) O balão de retenção pode ser preenchido com água destilada ou soluções salinas.

b) O cateter-tubo coletor pode ser aberto, se necessário, aplicando-se técnica limpa, não necessariamente
asséptica, pois a válvula antirrefluxo com látex autorretrátil, impede a contaminação externa. No preparo do
material, deve-se escolher o cateter de maior calibre possível para garantir uma boa drenagem urinária.

c) Na manutenção da sondagem vesical, a bolsa coletora deve ser mantida no nível de inserção do cateter ou
abaixo.

d) Deve-se garantir que somente profissional enfermeiro treinado faça a inserção dos dispositivos urinários.

32 O impulso elétrico que se movimenta pelo coração pode ser visualizado por meio de eletrocardiografia,
cujo produto final é um eletrocardiograma (ECG). Cada fase do ciclo cardíaco é refletida em forma de ondas,
de complexos, de segmentos e de intervalos na tela de um monitor cardíaco ou em uma fita de papel gráfico
(ECG).

Assinale a alternativa CORRETA que representa no ECG a repolarização ventricular.

a) Complexo QRS

b) Onda P

c) Onda T

d) Onda U

33 As infecções hospitalares são um grave problema nas Unidades de Saúde. Os artigos/materiais usados na
assistência ao paciente são veículos de transmissão de microrganismos, por isso a proteção anti-infecciosa é
necessária para romper esse ciclo de transmissão. Nesse contexto, os artigos são classificados de acordo com o
risco e potencial de contaminação em críticos, semicríticos e não críticos. Assinale a alternativa CORRETA
que apresenta artigos semicríticos.

 a) Estetoscópios, cânula endotraqueal, equipamento respiratório, sonda nasogástrica, agulhas.

 b) Agulhas, bacias, cateteres intravenosos, equipamento respiratório, sonda nasogástrica.

c) Cânula endotraqueal, equipamento respiratório, espéculo vaginal, sonda nasogástrica.

d) Equipamento respiratório, materiais de implante, cateteres intravenosos, agulhas, espéculo vaginal.

34 Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, sobre as Boas Práticas para Processamento
de Produtos para a Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

 a) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção.
 b)  Produtos  para  saúde  utilizados  na  assistência  ventilatória  e  inaloterapia  poderão  ser  submetidos  à
desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
c) Produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção de alto nível, após a limpeza.
d)  Produtos  para  a  saúde  classificados  como  não  críticos  devem  ser  submetidos  ao  processo  de
esterilização,  após  a  limpeza  e  demais  etapas  do  processo.  O  CME  Classe  I  é  aquele  que  realiza  o

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



processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa,
passíveis de processamento.

35 A Sondagem Gastrointestinal é a inserção de uma sonda plástica ou de borracha no estômago, duodeno ou
intestino que pode ser inserida pela boca, nariz ou parede abdominal. Assinale a alternativa CORRETA que
corresponda  a  complicações  metabólicas  em  pacientes  que  recebem  alimentação  através  de  sonda
gastrointestinal.

a) Hiperglicemia, desidratação e azotemia.
b) Pneumonia por aspiração, desidratação e constipação. 
c) Diarreia, hiperglicemia e desidratação.
d) Vômito, diarreia e pneumonia por aspiração.

36 Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de
maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além
de  servir  a  diversas  outras  finalidades,  tais  como:  ensino,  pesquisa,  auditoria,  processos  jurídicos,
planejamento, fins estatísticos e outros. Considerando que o processo de registros de enfermagem contempla
Anotação de Enfermagem e Evolução de Enfermagem, assinale a alternativa  CORRETA que representa a
Evolução de Enfermagem:

a) São os dados processados e contextualizados.
b) São os registros elaborados por toda a equipe de enfermagem. 
c) É o registro de uma observação são os dados pontuais.
d) É o registro referente a um momento.

37 Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Consideradas as legislações do Conselho Federal de
Enfermagem, sobre a  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é correto afirmar que a SAE
organiza o trabalho profissional quanto ___________, __________ e _____________, tornando possível a
operacionalização do Processo de Enfermagem. Marque a alternativa CORRETA que contempla:

a) às teorias de enfermagem / à produção científica / à legalidade
b) Ao marco conceitual / às taxonomias / à legislação
c) Ao método / ao pessoal / aos instrumentos
d) Ao histórico de Enfermagem / à avaliação / à implementação

 
38 A Enfermagem dispõe de vários sistemas de classificação, cujo desenvolvimento está relacionado a alguma
fase do Processo de Enfermagem. Dentre os sistemas de classificação, também conhecidos como taxonomias,
um dos mais conhecidos e utilizados na área hospitalar é: Marque a alternativa CORRETA que contempla:

a) A Mediação de Análise de Dados (MAD). 
b) A Classificação e Protocolos de Assistência (CPA).
c) O Sistema de Informação de Registros de Enfermagem (SISENF).
d) A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC).

39 As ações da equipe de enfermagem devem ser pautadas nos domínios da Enfermagem, direcionadas pela
identificação/avaliação, diagnóstico e implementação de ações ou intervenções de enfermagem que atendam às
Necessidades  Humanas Básicas.  Nesse  contexto,  é  reconhecido o  atendimento  das  necessidades  humanas
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básicas, como elementos norteadores da prática da equipe de enfermagem e que se relacionam aos cuidados de
enfermagem, em seus três níveis, sendo eles: Marque a alternativa CORRETA que contempla:

 a) Necessidades primárias, secundárias e terciárias. 
b) Necessidades fisiológicas, biológicas, estruturais, complexas e complementares.
c) Necessidades mediatas, imediatas e recorrentes, básicas.
d) Necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais.

40 De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, são deveres dos profissionais exceto:
Marque a alternativa CORRETA.

a) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
b) Exercer a enfermagem com justiça responsabilidade, honestidade, garantir a continuidade da assistência
de enfermagem.
c) Prestar assistência de enfermagem a clientela sem discriminação de qualquer natureza.
d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
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