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01. Segundo a Lei nº 7.498, que dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem, julgue as afirmativas abaixo. 
(___) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, 
pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e 
pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. 
(___) Cabe, como atividade privativa do enfermeiro, a consul-
toria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de saúde. 
(___) Como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro tem 
como função a execução do parto sem distocia. 
(___) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na 
área onde ocorre o exercício. 
 

Está correto de cima para baixo, a seguinte sequência: 
(A) V, V, F, F. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, V, F, V. 
(D) F, F, V, V. 
 
02. O profissional de enfermagem comprometido com sua 
prática atua com autonomia e com base nos princípios éticos e 
legais com o objetivo de prestar uma assistência integral e 
diversificada. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, marque a alternativa que trata de um DIREITO 
do profissional de enfermagem. 
(A) 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.  

(B) Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento 
técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural 
dos profissionais de Enfermagem sob sua supervisão e 
coordenação.  

(C) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos 
diretos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da 
assistência de Enfermagem.  

(D) Aplicar o processo de Enfermagem como processo 
metodológico para planejar, implementar, avaliar e 
documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 

 
03. O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo 
deliberado e sistemático, em todos os ambientes em que se 
desenvolve o cuidado de Enfermagem. Acerca dessa temática, 
marque o item correto. 
(A) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas 

inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. 
(B) A etapa responsável pela realização das intervenções 

planejadas denomina-se Planejamento de Enfermagem. 
(C) Diagnóstico de Enfermagem é a etapa de interpretação e 

agrupamento dos dados coletados que culmina com a 
tomada de decisão do enfermeiro. 

(D) O Processo de Enfermagem é deliberado sistemático e 
pontual de verificação de mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou coletividade em um dado momento do 
processo saúde/doença. 

 
 
 
 
 
 

04. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das principais 
intercorrências que acometem os pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sobre essa temática marque 
o item correto. 
(A) Os ritmos que se utilizam o Desfibrilador Externo 

Automático (DEA) para aplicação do choque são Fibrilação 
Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso. 

(B) Apesar de ser mais difícil de ser utilizada, a via intraóssea 
deve, preferencialmente, ser utilizada para administração de 
medicamentos.  

(C) A carga inicial do choque bifásica para desfibrilação deve ser 
de 360J.  

(D) A hipovolemia, hipóxia e hipotermia são consideradas 
causas irreversíveis de uma PCR.  

 
05. O sucesso da reversão de uma parada cardiorrespiratória 
(PCR) em adultos depende não só da causa se reversível ou não, 
mas também da qualidade da reanimação cardiopulmonar (RCP) 
que estão descritas nos itens abaixo, com EXCEÇÃO de qual 
afirmativa? 
(A) A compressão torácica deve ser no mínimo de 5 cm, com 

retorno total do tórax. 
(B) A frequência cardíaca deve ser de pelo menos 100 bpm e 

máximo de 120 bpm. 
(C) Quando não há via aérea avançada, a relação 

compressão/ventilação deve ser de 30:2. 
(D) A pressão parcial de CO2 ao final da expiração (PETCO2) em 

queda significa uma boa qualidade das manobras de RCP. 
 
06. A prevenção da Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das 
responsabilidades do enfermeiro no contexto da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), visando ao não agravamento desses 
pacientes. Acerca da técnica de inserção do cateter urinário, 
segundo a ANVISA 2017, marque o item correto. 
(A) Realizar a antissepsia da região perineal com solução 

padronizada, partindo da periferia para a uretra.  
(B) Introduzir gel lubrificante na uretra em homens. 
(C) Lubrificar um pouco mais da metade da sonda com gel 

lubrificante em mulheres.  
(D) Fixar corretamente o cateter na raiz da coxa no sexo 

masculino e no hipogástrio nas mulheres, evitando traumas.  
 
07. A Biossegurança é definida como um conjunto de medidas 
voltadas para prevenção, diminuição ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades que possam comprometer à saúde do 
homem, dos animais e do meio ambiente. Esses riscos 
ambientais podem ser classificados de acordo com cores. 
Assinale a alternativa que correlaciona o tipo de risco com a sua 
cor adequada. 
(A) Risco biológico – marrom. 
(B) Risco físico – azul. 
(C) Risco químico – verde. 
(D) Risco ergonômico – vermelho. 
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08. O atendimento ao paciente com suspeita de COVID-19 
exigiu total atenção do profissional enfermeiro para a 
paramentação e desparamentação dos equipamentos de 
proteção individual, uma vez que esse é momento de grande 
risco de contaminação. Marque o item que dispõe a sequência 
correta, segundo a ANVISA. 
(A) Luvas, máscara, avental e óculos. 
(B) Avental, máscara, luvas, óculos. 
(C) Higienização das mãos, avental, máscara, óculos, luvas. 
(D) Lavagem das mãos, avental, máscara, luvas, óculos. 
 
09. Uma das principais causas de complicações do paciente 
internado em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está 
relacionada com as disfunções do sistema cardiovascular. Dessa 
forma, o enfermeiro deve ter bom conhecimento da fisiologia 
cardiovascular para garantir uma assistência de enfermagem 
qualificada. Acerca dessa temática, marque o item correto. 
(A) O débito cardíaco (DC) representa a quantidade de sangue 

ejetada pelo ventrículo esquerdo e pode ser mensurada 
multiplicando o volume sistólico (VS) e a pressão arterial 
(PA).  

(B) O fluxo sanguíneo bombeado para o corpo sai do ventrículo 
esquerdo pela artéria aorta e chega ao átrio direito pelas 
veias cavas inferiores e superiores, passando pela válvula 
mitral, chegando ao ventrículo direito. 

(C) O sistema de condução elétrica do coração se inicia no nó 
sinoatrial, percorrendo a seguinte sequência: nó 
atrioventricular, Feixe de His, Ramo direito e esquerdo do 
Feixe de His e Fibras de purkinge. 

(D) A atividade elétrica do coração pode ser avaliada pelo 
eletrocardiograma, indicando uma alteração patológica 
quando se tem um ritmo sinusal. 

 
10. A enfermagem cirúrgica tem como principal objetivo a 
prevenção de complicações cirúrgicas, promovendo 
recuperação e reabilitação o mais breve possível. Para tal, a 
limpeza do centro cirúrgico é uma etapa de extrema 
importância. A limpeza realizada no término de cada cirurgia é 
definida como:  
(A) limpeza concorrente. 
(B) limpeza diária. 
(C) limpeza terminal. 
(D) limpeza preparatória. 
 
11. O paciente em estado crítico, internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), frequentemente está em uso de 
ventilação mecânica invasiva por meio do tubo endotraqueal, a 
fim de garantir o suporte ventilatório. Acerca desse assunto, 
marque o item correto.  
(A) Os ventiladores mecânicos podem ser ciclados a dois tipos: 

volume ou pressão.  
(B) Dentre os parâmetros que podem indicar a necessidade de 

suporte ventilatório está a frequência respiratória maior do 
que 30 rpm.  

(C) O ciclo ventilatório durante a ventilação mecânica com 
pressão positiva pode ser dividido em: 1. Fase inspiratória; 2. 
Ciclagem; 3. Fase expiratória e; 4. Disparo. 

(D) O volume corrente é definido como a quantidade de ar que 
permanece nos pulmões após uma expiração forçada. 

 
 
 

12. Em caso de intoxicação causada por opioide, qual 
antagonista específico deve ser utilizado? 
(A) Glucanato de sódio. 
(B) Protamina. 
(C) Flumazenil. 
(D) Naloxona. 
 
13. A prescrição médica indica a administração de soro 
glicosado a 8% de 250 ml para ser infundido de 12/12 horas. No 
entanto, a unidade hospitalar só possui disponível frascos de 
250 ml a 5% e ampolas de 20 ml a 50%. Qual a quantidade 
necessária de ml a 50% que deve ser acrescida para atender à 
prescrição médica?  
(A) 0,75 ml. 
(B) 7,5 ml. 
(C) 15 ml. 
(D) 20 ml. 
 
14. Para administração de uma droga vasoativa foi prescrito a 
vazão de 120 ml em 30 min. Essa prescrição equivale em gotas 
por minuto: 
(A) 1,3. 
(B) 40. 
(C) 60. 
(D) 80. 
 
15. Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
com diagnóstico de Insuficiência Renal Aguda apresentou 
gasometria arterial com os seguintes parâmetros: pH = 7,3; 
pCO2 = 53; HCO3 = 24. Trata-se de qual distúrbio metabólico? 
(A) Acidose metabólica. 
(B) Acidose respiratória. 
(C) Alcalose metabólica. 
(D) Alcalose respiratória. 
 
16. Paciente adulto, vítima de uma colisão frontal de carro, 
apresenta abertura ocular ao chamado, encontra-se confuso e 
resposta motora com flexão anormal. A pontuação desse 
paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow é: 
(A) 7. 
(B) 8. 
(C) 9. 
(D) 10. 
  
17. O choque é um estado de falência circulatória, o que leva a 
um quadro de hipoperfusão tecidual dos principais órgãos do 
corpo. Assim, deve ser reconhecido precocemente pelo 
enfermeiro com o objetivo de evitar desfechos traumáticos. 
Marque o item correto acerca da assistência de enfermagem 
nos diferentes tipos de choque. 
(A) No choque hipovolêmico a reposição volêmica deve ser 

realizada o mais brevemente possível e a droga vasoativa de 
escolha é a Dobutamina. 

(B) Dentre as funções do enfermeiro na assistência ao paciente 
com choque séptico está o aprazamento o mais 
precocemente do antibiótico prescrito.  

(C) No choque cardiogênico há uma disfunção miocárdica com 
perda da sua função circulatória e recomenda-se a 
Nitroglicerina como droga de escolha para reversão desse 
quadro. 

(D) O paciente encontra-se com a pele fria, úmida e pegajosa no 
choque neurogênico. 

 



SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE - EDITAL Nº 164/2021 PMF - SMS - IMPARH 
 

 3 de 4 Enfermeiro UTI Adulto 
 

18. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico é o tipo 
mais frequente, com cerca de 85% dos casos, e se caracteriza 
pela interrupção do fluxo sanguíneo arterial em uma 
determinada região do cérebro. A trombólise endovenosa deve 
ser oferecida para todos os pacientes com cautela e apresenta 
vários critérios de exclusão, com EXCEÇÃO de: 
(A) história pregressa de hemorragia intracraniana ou de 

malformação vascular cerebral. 
(B) déficits neurológicos leves (sem repercussão funcional 

significativa). 
(C) hemorragia geniturinária ou gastrointestinal nos últimos 21 

dias ou história de varizes esofagianas. 
(D) glicemia < 70 mg/dl com reversão dos sintomas após a 

correção.  
 
19. Os vasopressores são potentes agentes farmacológicos 
usados para elevar a pressão arterial (PA) por diversos 
mecanismos. Definida como catecolamina endógena e um 
precursor metabólico da norepinefrina e da epinefrina que atua 
sobre os receptores dopaminérgicos, a1, ß1 e ß2 de uma forma 
dependente da dose. Tal descrição trata-se de qual droga? 
(A) Noradrenalina. 
(B) Dobutamina. 
(C) Dopamina. 
(D) Epinefrina. 
  
20. O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) é uma forma 
de determinar o grau de dependência de um paciente em 
relação à equipe de enfermagem, com o objetivo de estabelecer 
o tempo despendido no cuidado direto e indireto. De acordo 
com essa temática, julgue os itens a seguir. 
 

(___) Pacientes de cuidados mínimos são estáveis e requerem 1 
profissional para 8 pacientes. 
(___) Pacientes de cuidados intermediários possuem depen-
dência parcial, são estáveis e o dimensionamento é de 1 
profissional para 4 pacientes. 
(___) Pacientes de cuidados intensivos são graves com risco 
iminente de morte, despendendo de 18 horas da equipe de 
enfermagem. 
(___) Pacientes de cuidados semi-intensivos necessitam de 36% 
de enfermeiros, sendo necessário 10 horas de cuidados. 
 

Marque a alternativa correta de cima para baixo. 
(A) F, V, V, F. 
(B) F, V, F, V. 
(C) V, F, F, F. 
(D) V, F, V, F. 
 
21. O dimensionamento da equipe de enfermagem é de 
extrema importância para garantir a qualidade do cuidado dos 
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 
porcentagem mínima do Índice de Segurança Técnica (IST) é:  
(A) 10%. 
(B) 15%. 
(C) 20%. 
(D) 25%. 
 
 
 
 
 
 

22. A estrutura física de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
deve seguir o regulamento técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde disposto na resolução 
da Anvisa RDC 50/2002. De acordo com essa resolução, marque 
o item correto sobre a estrutura física de uma UTI. 
(A) A avaliação do Projeto Básico de Arquitetura (PBA) de uma 

UTI é realizada por uma equipe composta somente por 
profissionais médicos.  

(B) A unidade de terapia intensiva, os centros cirúrgicos e 
obstétricos devem ser atendidos pela tubulação principal da 
rede de distribuição, devendo ser instalada uma válvula de 
seção à montante do painel de alarme de emergência 
específico de cada uma dessas unidades. 

(C) A luminosidade deve ser direcionada para atender os 
profissionais em suas necessidades, não sendo uma 
preocupação para o conforto de pacientes. 

(D) A distância entre os leitos de UTI deve ser adequada para 
facilitar a circulação dos profissionais, mas podem ter 
reajustes ficando até 90 cm de distância um do outro. 

 
23. A vigilância epidemiológica tem como objetivo promover a 
detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à 
saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de 
estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. 
Dessa forma, no contexto de uma UTI compreender os 
indicadores de saúde é de extrema importância para o 
planejamento das ações e melhoria da qualidade do cuidado do 
paciente crítico. Acerca dessa temática, marque a alternativa 
correta. 
(A) A medida de novos casos de infecção por Klebisiella 

pneumoniae em pacientes internados na UTI em um curto 
período de tempo denomina-se prevalência. 

(B) O número total de casos de SARS-CoV-2 internados em uma 
UTI no ano de 2021 é denominado incidência. 

(C) O aumento inesperado do número de casos de 
gastroenterite de pacientes internados em uma UTI devido à 
contaminação da dieta enteral denomina-se de surto. 

(D) O número de mortes relacionadas à internação por SARS-
CoV-2 em uma UTI é calculado pelo número de óbitos 
causados pela doença dividido pela população exposta ao 
risco. 

 
24. As teorias de enfermagem são suporte para o 
desenvolvimento do Processo de Enfermagem, orientando 
desde a coleta de dados até a avaliação dos resultados 
alcançados. A teoria que ressalta que a pessoa, como um 
sistema, possui a capacidade de se adaptar e criar mudanças no 
meio ambiente e ressalta a relação dos conceitos de 
Enfermagem, saúde/doença, ambiente e pessoa é: 
(A) Teoria da Adaptação. 
(B) Teoria Humanística. 
(C) Teoria do Cuidado Interpessoal. 
(D) Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE - EDITAL Nº 164/2021 PMF - SMS - IMPARH 
 

 4 de 4 Enfermeiro UTI Adulto 
 

25. A assistência de enfermagem ao paciente crítico internado 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exige atenção 24 horas 
por parte da equipe de saúde, em virtude das intercorrências 
(urgências/emergências) que podem acometer o paciente. 
Síndrome que acarreta nos quadros iniciais taquicardia, 
taquidispneia e estertores nas bases de ambos os pulmões, 
podendo evoluir para dispneia acentuada, ansiedade e agitação, 
palidez, sudorese fria, cianose de extremidades e estertoração 
em todos os campos pulmonares é: 
(A) edema agudo de pulmão. 
(B) acidose metabólica descompensada. 
(C) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
(D) crise asmática. 
 
26. O cateterismo cardíaco é um exame invasivo que pode ser 
realizado de forma eletiva ou em situações de emergência para 
confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou 
avaliar o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. Para 
tal, faz-se necessária a preparação e acompanhamento do 
paciente pela equipe de enfermagem. Em casos de cateterismo 
eletivo, marque o item que NÃO é um cuidado de enfermagem 
voltado para esses pacientes. 
(A) Investigar se o paciente possui alergias a contraste de iodo, 

látex e mariscos devido ao risco de reação anafilática que 
pode ocorrer durante o procedimento. 

(B) Identificar se o paciente está sendo medicado com 
anticoagulantes, aspirina ou qualquer medicação não 
esteroidal, pois tais medicamentos aumentam o risco de 
sangramento.  

(C) Avaliar a função renal do paciente por meio de eletrólitos, 
níveis de ureia e creatinina sanguíneas com o objetivo de 
avaliar função renal. 

(D) Determinar e documentar o tempo da última ingesta de 
líquido ou alimento, sendo contraindicado caso o paciente 
não esteja em jejum de 12 horas. 

 
27. A monitoração em unidade de terapia intensiva (UTI) é 
obrigatória e imprescindível na assistência ao paciente e, 
portanto, o enfermeiro intensivista deve ter conhecimento 
específico para utilização da tecnologia necessária. Dentre os 
parâmetros avaliados está a Pressão Venosa Central (PVC). 
Sobre esse parâmetro, marque o item correto.  
(A) A PVC é o termo usado para descrever a pressão exercida 

em veia cava superior e inferior durante o retorno venoso 
na circulação sistêmica e só pode ser mensurada a cada 6 
horas.  

(B) A instalação e verificação da PVC não apresenta riscos para 
o paciente, uma vez que a medida é totalmente não 
invasiva. 

(C) O nivelamento na montagem da PVC é realizado 
identificando-se o eixo flebostático ou zero fisiológico, 
referência para o ponto médio atrial.  

(D) A técnica de mensuração da pressão recomenda que o 
paciente deve ser mantido em posição horizontal. Caso não 
seja possível, a PVC pode ser verificada na posição 
semideitada, sem necessidade de zerar o sistema quando a 
cabeceira do leito tiver sido alterada.   

 
 
 
 
 
 

28. A implantação e implementação da Comissão Hospitalar de 
Organização e Qualificação da Atenção ao Paciente Crítico 
(COHPAC) é obrigatória junto a Estabelecimentos de Saúde 
detentores de Unidades Assistenciais em Terapia Intensiva. 
Julgue os itens como verdadeiro ou falso. 
 

(___) O objetivo principal das COHPAC está vinculado à 
implementação de processos que permitam o 
acompanhamento sistemático do paciente crítico junto aos 
diversos equipamentos hospitalares de atenção ao paciente de 
acordo com suas necessidades. 
(___) A composição mínima dessa comissão é formada por um 
diretor e um representantes médico das Unidades Assistenciais 
em Terapia Intensiva.  
(___) Dentre as atribuições mínimas está elaborar e 
implementar o Plano Hospitalar de Atenção ao Paciente Crítico. 
(___) A comissão não é responsável por implementar o Plano 
Hospitalar de Atenção ao Paciente Crítico, mas sim de 
acompanhar as metas traçadas para melhorar a qualificação do 
serviço.  
 

Marque o item que corresponde a sequência correta de cima 
para baixo. 
(A) V, V, F, F. 
(B) F, F, V, F. 
(C) V, F, V, V. 
(D) V, F, V, F. 
 
29. Os registros de enfermagem são essenciais para a qualidade 
do cuidado o processo do cuidar, pois possibilitam uma 
comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e a 
equipe de saúde, bem como tem como finalidade apoiar ações 
de ensino, pesquisa e esclarecimento de processos éticos e 
judiciais. Acerca dessa temática, marque o item correto. 
(A) A responsabilidade do profissional que realizou o registro 

poderá ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, cível e 
criminal. 

(B) Os registros, como documento legal, terão valor mesmo se 
não forem datados e assinados, mas precisam ser legíveis e 
não apresentar rasuras. 

(C) Os registros devem conter informações parciais e 
pertinentes para a continuidade da assistência ou para 
condutas a serem tomadas. 

(D) A anotação de enfermagem é privativa do enfermeiro e 
refere ao período de 24 horas.  

 
30. A responsabilidade do Enfermeiro como líder e agente de 
mudança nos cenários de saúde é de extrema importância para 
a continuidade e qualidade do cuidado, sobretudo em locais 
que geram uma grande carga física e emocional para a equipe 
de enfermagem como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um 
enfermeiro-chefe que trabalha em cima de metas, assegurando 
que a equipe cumpra as regras e que fornece uma folga 
trimestral para aqueles funcionários que não possuem falta. 
Trata-se de um líder:  
(A) democrático. 
(B) transformacional. 
(C) transacional. 
(D) autocrático. 


