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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. O cuidado de enfermagem perpassa pela promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde; assim, julga-se 
pertinente conhecer os temas transversais, propostos na 
Política Nacional de Promoção da Saúde (2015/2016), por serem 
referências para a formulação de agendas e para a adoção de 
estratégias e temas prioritários. São Temas Transversais dessa 
Política:  
(A) Ambientes e territórios saudáveis; Produção de saúde e 

cuidado; e Cultura da paz e direitos humanos. 
(B) Territorialização; Rede de Atenção à Saúde; e Gestão. 
(C) Educação e formação; Participação e controle social; e 

Produção e disseminação de conhecimentos e saberes. 
(D) Alimentação adequada e saudável; Enfrentamento do uso 

abusivo de álcool e de outras drogas; e Formação e 
educação permanente. 

 
02. A Lei de nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
Sobre o disposto na referida Política, assinale a alternativa 
correta. 
(A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter 

acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades, bem como ser tratada 
com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela 
inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

(B) Em um dos seus artigos, é mencionado o direito de ter a 
presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização voluntária e ter 
acesso, porém restrito, aos meios de comunicação 
disponíveis. 

(C) Menciona a inclusão na Rede de Atenção Psicossocial, além 
dos serviços/pontos de atenção existentes, os seguintes: 
ambulatório multiprofissional de saúde mental, unidades 
ambulatoriais especializadas, hospital psiquiátrico e hospital-
dia. 

(D) Refere que os direitos e a proteção das pessoas acometidas 
de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados 
sem qualquer forma de discriminação, no qual fica liberada a 
necessidade de laudo médico circunstanciado para 
internação psiquiátrica.   

 
03. Pesquisa realizada pela Universidade Oxford com mais de 
62.000 pacientes portadores da Covid-19 detectou a presença 
de sequelas psiquiátricas, prevalecendo transtornos de 
ansiedade, depressão, insônia e demência (TAQUET, M. et al, 
2020). Assim, para o enfermeiro prestar assistência de forma 
direcionada e plausível, sobre o Transtorno Depressivo Maior, é 
correto afirmar que:   
(A) é um transtorno de ansiedade, do tipo agorafobia, 

caracterizado como uma emoção ou um tom de sentimento 
difuso e persistente que influencia o comportamento de 
uma pessoa e colore sua percepção de ser no mundo. 

(B) apresenta sintomas como: humor deprimido, acentuada 
diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho 
significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou 
hipersonia, agitação ou retardo psicomotor. 
 
 

(C) nos critérios diagnósticos, devem apresentar episódios 
maníacos e hipomaníacos, sendo considerados os induzidos 
por substância ou atribuíveis aos efeitos psicológicos de 
outra condição médica. 

(D) pode ser caracterizado também como Distimia, 
apresentando episódios de hipomania e depressão leve. No 
Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais 
(DSM-5), é definido como um “distúrbio do humor crônico e 
flutuante”, com muitos períodos de hipomania e de 
depressão. 

  
04. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
sofre influências ambientais, como o uso exagerado da internet 
e redes sociais, as quais acarretam em alterações 
fisiopatológicas e propiciam a ocorrência das manifestações 
clínicas principalmente na faixa etária escolar e adolescente. 
Leia o Caso: Maria, 38 anos, mãe de Gabriel, recebeu 
diagnóstico do filho como TDAH e solicitou explicações para a 
enfermeira do CAPS Infantil sobre a doença, bem como os 
principais sinais e sintomas. A enfermeira listou vários sinais 
característicos de Desatenção e Hiperatividade/Impulsividade, 
conforme o DSM-5. Sobre esses aspectos, relacione as colunas. 
 
Coluna I 
(1) Desatenção. 
(2) Hiperatividade/Impulsividade. 
 
Coluna II 
(       ) Frequentemente não segue instruções até o fim e não 

consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou 
deveres no local de trabalho. 

(       ) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas 
ou atividades (p. ex., materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, 
celular). 

(       ) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe 
dirige a palavra diretamente. 

(       ) Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que 
a pergunta tenha sido concluída (p. ex., termina frases 
dos outros, não consegue aguardar a vez de falar). 

(       ) Frequentemente levanta da cadeira em situações em 
que se espera que permaneça sentado (p. ex., sai do seu 
lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de 
trabalho ou em outras situações que exijam que se 
permaneça em um mesmo lugar). 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima 
para baixo: 
(A) 1, 1, 1, 2, 2. 
(B) 2, 1, 2, 2, 1. 
(C) 2, 2, 1, 1, 1. 
(D) 1, 1, 1, 1, 2. 
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05. O Comitê Regional de Humanização do Médio Vale do Itajaí 
segue com o propósito de esclarecer cada vez mais os conceitos, 
princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização 
(PNH). Para tanto, eles descrevem seu modelo de atuação: “No 
Comitê, utilizamos o método da roda para circular ideias, 
opiniões e saberes. E todas as decisões são pactuadas com o 
coletivo, após serem debatidas. Não há um coordenador, as 
responsabilidades são divididas e alternadas à medida que o 
tempo avança. Assim, todos somos responsáveis por esse 
coletivo, quando falamos em seu nome, falamos em nome de 
todos e todas que ali estão. Mas não é uma tarefa fácil. É na 
parceria, no reconhecimento do outro como sujeito de saberes e 
conhecimentos legítimos, no entendimento de que um coletivo é 
sempre mais forte, na aposta nesse modelo” (Fonte: 
https://redehumanizasus.net 21.02.2021). O modelo descrito é 
um exemplo da diretriz: 
(A) Acolhimento. 
(B) Clínica Ampliada. 
(C) Universalidade. 
(D) Cogestão. 
 

06. A Política Nacional de Atenção Básica, publicada no ano de 
2017, estabelece Princípios e Diretrizes para a organização do 
componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde, 
dentre outras particularidades. Assim, analise as assertivas a 
seguir. 

São diretrizes: garantir provimento e estratégias de 
fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com 
vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo, bem como 

disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção 
Básica vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso 

qualificado dessas ferramentas nas UBS,   
Porque  

Devem assegurar a acessibilidade, onde o acolhimento 
pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do 

serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que 
atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas 

as pessoas que procuram seus serviços.  
 

Analisando a assertivas propostas e/ou a relação entre elas, 
assinale a opção correta. 
(A) As duas assertivas são proposições verdadeiras e a segunda 

é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a 

segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a 

segunda é falsa. 
(D) As duas assertivas são proposições falsas. 
 

07. O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde em maio de 
2019 e passou por atualizações com a publicação da Portaria nº 
397/GM/MS, de 16 de março de 2020. Sobre esse programa, 
assinale a alternativa correta. 
(A) Fica instituído o Programa Saúde na Hora no âmbito da 

Política Nacional de Atenção Básica, com objetivo central de 
estabelecer novo modelo de financiamento de custeio da 
Atenção Primária à Saúde - APS no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

(B) Ampliar a cobertura dos Núcleos de Atenção à Saúde da 
Família (NASF), bem como ampliar o acesso às ações e aos 
serviços considerados essenciais na Atenção Primária à 
Saúde (APS), são objetivos do referido programa.  

(C) As Unidades de Saúde da Família de 60h, participantes do 
Programa Saúde na Hora, deverão possuir, em relação ao 
horário de funcionamento, como opção, 11 (onze) horas 
diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 
(cinco) dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados 
ou domingos. 

(D) Em relação ao quantitativo mínimo de equipes de saúde, as 
Unidades de Saúde de 75h, com saúde bucal, devem possuir 
3 (três) equipes de Saúde da Família e 2 (duas) equipes de 
Saúde Bucal. 

 

08. A avaliação do estado neurológico é uma parte crítica do 
exame físico de recém-nascidos. O enfermeiro deve realizar 
essa avaliação durante a consulta de puericultura na Unidade 
Básica de Saúde. Sobre os reflexos avaliados, assinale a 
alternativa correta. 
(A) O reflexo Preensão apresenta dissonância repentina ou 

mudança no equilíbrio, provocando extensão e abdução 
súbitas das extremidades e abanar de dedos, com o dedo 
indicador e polegar formando um C seguido de flexão e 
adução de extremidades. Desaparece após 3-4 meses de 
idade, sendo mais acentuado normalmente durante os 
primeiros 2 meses. 

(B) O reflexo Babinski é realizado por meio do toque das regiões 
palmar e plantar provocando flexão dos dedos e artelhos.  
Preensão palmar diminui após 3 meses de idade e apreensão 
plantar diminui por volta dos 8 meses de idade. 

(C) O reflexo Clônus de tornozelo se dá por meio da dorsiflexão 
rápida do pé com o joelho parcialmente flexionado, 
resultando em um ou dois movimentos oscilantes 
(“batimentos”); eventualmente, nenhum batimento é 
sentido. 

(D) O reflexo de Moro é caracterizado pelo estímulo tátil ao 
longo da região plantar desde o calcanhar até o arco, 
provocando a extensão dos dedos do pé e dorsiflexão do 
hálux. Desaparece após a idade de 1 ano. 

 

09. O Ministério da Saúde em 2020 lançou uma nova versão da 
Caderneta de Saúde da Criança. A caderneta possibilita que o 
profissional acompanhe o desenvolvimento infantil por meio de 
um quadro com os marcos, que deve ser preenchido de acordo 
com a evolução da criança. Após os marcos serem assinalados, o 
profissional deve verificar o instrumento de desenvolvimento 
integral da infância, para, assim, tomar a conduta adequada. 
Marque a alternativa que aponta a conduta correta para o 
respectivo sinal identificado.  
(A) Sinal: Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades 

para a sua faixa etária (de 1 mês a 6 anos); uma das 
condutas é acionar a rede de atenção especializada para 
avaliação do desenvolvimento. 

(B) Sinal: Todos os reflexos/posturas/habilidades para a sua 
faixa etária estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de 
risco; uma das condutas é orientar a mãe/cuidador sobre a 
estimulação da criança. 

(C) Sinal: Perímetro cefálico < -2Z escores ou > +2Z escores; a 
conduta é elogiar a mãe/cuidador e enfatizar para que 
continue estimulando a criança e retornar para 
acompanhamento conforme a rotina do serviço de saúde.  

(D) Sinal: Presença de 3 ou mais alterações fenotípicas; uma das 
condutas é retornar para acompanhamento conforme a 
rotina do serviço de saúde.  

 
 

https://redehumanizasus.net/
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10. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança tem o 
objetivo de assegurar a integralidade na assistência 
multiprofissional, priorizando as ações preventivas, a fim de 
garantir o crescimento e desenvolvimento infantil. Sobre esse 
aspecto, assinale a opção correta. 
(A) O calendário mínimo de consultas preconizado aos menores 

de um ano totaliza 6, sendo nas seguintes idades: 1 mês, 2 
meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses.  

(B) No processo de vigilância do desenvolvimento, ao posicionar 
a criança de bruços, ela deve fazer a elevação da cabeça 
apenas aos 4 meses de idade.  

(C) Dentre os parâmetros avaliados no Apgar, tem-se: 
Frequência Cardíaca, Esforço Respiratório, Tônus Muscular, 
Irritabilidade Reflexa, Cor e Temperatura. 

(D) Para avaliação de risco nutricional, tem-se, como um dos 
parâmetros, o escore Z, sendo considerado eutrófico (peso 
adequado) a criança com escore Z ≥  -2 e ≤  +2.  

 
11. O novo manual de vigilância epidemiológica sobre eventos 
adversos (2020) atualiza aspectos como condutas, contraindi-
cações, notificações, eventos adversos, dentre outros. Sobre a 
vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B (recombi-
nante) e Haemophilus influenzae b (conjugada), assinale a 
alternativa que NÃO corresponde uma assertiva verdadeira. 
(A) Em crianças com riscos importantes de hemorragias 

(hemofilia, trombocitopenia, uso de anticoagulantes, outros 
distúrbios de coagulação) pode-se utilizar a via subcutânea 
(SC), de preferência logo após a aplicação de fatores de 
coagulação ou concentrado de plaquetas, se estes estiverem 
indicados. 

(B) Nos casos de doenças agudas febris moderadas ou graves, 
recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro, 
com o intuito de não atribuir à vacina as manifestações da 
doença. 

(C) Deve-se notificar e investigar os casos que tenham 
apresentado febre alta nas primeiras 12h após a vacina, 
devendo ser contraindicada a administração de doses 
subsequentes desse imunobiológico. 

(D) Após eventos adversos graves em dose anterior, como 
episódio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48h, 
convulsões nas primeiras 72h, reação anafilática nas 
primeiras 2h e encefalopatia aguda nos primeiros sete dias 
após a vacinação, a vacina é contraindicada.  

 
12. As rotaviroses são reconhecidas, mundialmente, como uma 
das principais causas de gastroenterites graves na infância. A 
Vacina rotavírus G1P[8], disponibilizada no SUS, é monovalente, 
contendo rotavírus humano, vivo e atenuado. Sobre essa 
vacina, assinale a alternativa correta. 
(A) A primeira dose deve ser aplicada aos dois meses, incluindo 

o intervalo de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias. 
(B) A segunda dose deve ser aplicada aos quatro meses, 

incluindo o intervalo de 3 meses e 15 dias a 8 meses e 29 
dias. 

(C) A vacina deve ser administrada em pessoas com quadro 
agudo febril de moderado a grave. 

(D) Recomenda-se a revacinação se a criança cuspir ou 
regurgitar a vacina após administrada. 

 
 
 
 

13. Noah, 9 meses, compareceu à sala de vacina da Unidade 
Básica de Saúde em Fortaleza, Ceará, tendo recebido todas as 
doses preconizadas até essa idade, exceto a 2ª dose da 
pneumocócica 10 V, pois estava em falta. Hoje, sua mãe 
compareceu para regularizar a situação vacinal. Qual deverá ser 
a conduta do profissional enfermeiro nesse caso? 
(A) Administrar a 2ª dose da pneumocócica e aprazar a dose de 

reforço para 12 meses. 
(B) Administrar a 2ª dose da pneumocócica e aprazar a dose de 

reforço para 15 meses.  
(C) Administrar apenas a dose que falta, que será considerada a 

dose de reforço, já que já passou o prazo da 2ª dose.   
(D) Não administrar a 2ª dose, pois passou do prazo. 
 
14. Em 2020, foi lançado o novo PHTLS 9º edição, no qual o 
antigo ABCDE foi reavaliado e agora recebeu o nome de 
XABCDE, no que concerne à sequência de avaliação primária. O 
acréscimo desse X diz respeito: 
(A) às vias aéreas.  
(B) ao controle de hemorragia externa grave. 
(C) ao nível de consciência.  
(D) à circulação. 
 
15. A escala de coma de Glasgow é um método para definir o 
estado neurológico de pacientes com uma lesão cerebral aguda, 
analisando seu nível de consciência. Assinale a alternativa 
correta, sobre a Resposta Verbal. Quando o paciente é 
questionado ele: 
(A) refere respostas confusas; confuso (pontuação de 3). 
(B) diz palavras isoladas inteligíveis; palavras (pontuação 1). 
(C) responde adequadamente; orientado (pontuação 6). 
(D) verbaliza apenas gemidos; sons (pontuação 2). 
 
16. Para se avaliar a extensão/superfície corporal queimada, 
tem-se indicação de diferentes métodos. A Regra de Lund-
Browder está sendo mais recomendada, pois contempla as 
variações corporais de acordo com a idade. Sobre essa regra, 
assinale a alternativa correta. 
(A) A região do pescoço, o antebraço direito e o esquerdo 

equivalem a 2% para cada região. 
(B) O troco anterior e o tronco posterior equivalem a 13% para 

cada região, independentemente da idade. 
(C) A pontuação da região da cabeça vai aumentando à medida 

que a idade aumenta, isto é, é diretamente proporcional. 
(D) A pontuação da genitália tem o valor fixo de 3%, para 

crianças e adultos.  
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17. As camadas que compõem a pele são a epiderme e a derme. 
De igual forma, existem, ainda, na pele vários anexos, como as 
glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Na fase aguda do 
tratamento da queimadura, vários órgãos são afetados em 
intensidade variável, dependendo do caso. Assim, quando o 
enfermeiro avalia a profundidade da queimadura, ele afirma 
como sendo correto que:  
(A) primeiro grau (espessura superficial): afeta somente a 

epiderme, sem formar bolhas. 
(B) segundo grau (espessura total): afeta a epiderme, a derme, 

estruturas profundas, podendo atingir músculos e ossos e é 
indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou 
enegrecida. 

(C) terceiro grau (espessura parcial-superficial e profunda): 
afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou 
flictenas.  

(D) quarto grau (espessura total): afeta a epiderme com maior 
profundidade, caracteriza-se por dor local e vermelhidão da 
área atingida. 

 

18. A técnica adequada para cuidado de lesões de pele é fator 
primordial para a cicatrização esperada, minimizando os riscos 
de contaminação. Sobre a realização do curativo de cateter 
venoso periférico, assinale o item correto. 
(A) A única substância a ser utilizada na limpeza da inserção do 

cateter é Soro Fisiológico a 0,9%.  
(B) A limpeza deve ser realizada com solução antisséptica, 

partindo do ponto de inserção, em direção à periferia, e 
retornando da periferia do cateter para a inserção.  

(C) Dentre as soluções antissépticas a serem utilizadas na 
limpeza do cateter, tem-se a clorexidina degermante, 
alcoólica ou aquosa a 2%.  

(D) Para cobrir o cateter deve-se usar, preferencialmente, 
película estéril transparente semipermeável, que pode ser 
trocada a cada 7 dias, ou antes, se houver sujidade, adesão 
prejudicada ou sinais flogísticos.   

 
19. Paciente, 70 anos, diabético, compareceu a Unidade Básica 
de Saúde com lesão no pé, ao avaliar identificou-se exsudato 
purulento, sem odor fétido. Das tecnologias no tratamento de 
feridas, qual a mais recomendada para a condição clínica do pé 
do paciente em questão? 
(A) Hidrogel. 
(B) Carvão ativado. 
(C) Alginato de cálcio. 
(D) Papaína. 
 
20. No ciclo gravídico puerperal, o corpo da mulher passa por 
inúmeras modificações fisiológicas e psíquicas, necessitando de 
atenção especial da equipe de saúde nesse período. Diante 
desse contexto, assinale a opção correta. 
(A) Nas consultas pré-natais, o enfermeiro precisa avaliar a 

caderneta de vacina da gestante, devendo atentar para 
administração da dTPa a partir da 27ª semana.  

(B) Contrações irregulares, perda do tampão mucoso, dilatação 
e/ou apagamento do colo e perda de líquido amniótico são 
sinais clínicos de trabalho de parto. 

(C) Mulheres que tiveram Data da Última Menstruação em 
10/11/2020, tem Data Provável do Parto (DPP) em 
17/08/2021.  

(D) Dentre as alterações da gravidez na mulher, tem-se a 
elevação do diafragma em até 4 cm, aumento da extensão 
dos pulmões e a respiração é mais costal que diafragmática.     

21. A esterilização é um processo de destruição de micro-
organismos de todas as formas de vida microbiana. 
Considerando que no Brasil tem-se os métodos de esterilização 
físicos e fisicoquímicos, correlacione as colunas a seguir: 
I. Está contraindicado para materiais termosensíveis, acontece 
por termorregulação das proteínas dos microorganismos, 
levando à sua morte.  
II. Proporciona esterilização “a frio”, sendo compatível com 
grande variedade de materiais: termo-plásticos, borrachas, 
têxteis, metais, pigmentos, vidros, adesivos e tintas. Envolve 
raios gama de uma fonte de 60 Co ou feixes de elétrons de alta 
energia, gerados em aceleradores de partículas.  
III. As principais vantagens desse método são baixa temperatura 
(até 55oC, indicado para materiais termossensíveis), segurança, 
ausência de resíduos tóxicos, agilidade. Apesar de compatível 
com a maioria dos dispositivos médicos, é incompatível com: 
celulose (papel), lençóis e líquidos.  
IV. Por ter difusibilidade, esse método é indicado para materiais 
com lúmens longos, estreitos e de fundo cego, além de poder 
ser utilizado para produtos termossensíveis. O ciclo básico de 
esterilização consiste em 5 etapas: pré-condicionamento e 
umidificação, introdução, exposição, evacuação e lavagem de 
ar.  
 

(       ) Óxido de Etileno 
(       ) Vapor Saturado Sob Pressão 
(       ) Vapor e Plasma de Peróxido de Hidrogênio 
(       ) Radiação Ionizante 
 

Assinale o item que corresponde a sequência correta de cima 
para baixo: 
(A) IV, I, II, III. 
(B) IV, I, III, II. 
(C) I, IV, III, II. 
(D) I, II, III, IV. 
 

22. José, Marta e Pedro encontram-se internados no hospital. 
Após avaliação clínica, exame físico e resultados de exames 
laboratoriais, esses pacientes foram diagnosticados com 
tuberculose pulmonar (José), Influenza A H1N1 (Marta) e 
Pneumonia fúngica (Pedro). Diante desses diagnósticos, quais os 
tipos de precauções, para garantia da biossegurança, os 
profissionais de saúde que irão atender esses pacientes 
precisam ter, respectivamente? 
(A) Aerossóis; Gotículas; Padrão. 
(B) Gotícula; Aerossóis; Padrão. 
(C) Aerossóis; Aerossóis; Gotícula. 
(D) Gotícula; Gotículas; Aerossóis. 
 

23. A chegada da senilidade é acompanhada de algumas 
alterações consideradas fisiológicas para essa fase da vida. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que se refere a essas 
alterações. 
(A) No sistema respiratório, tem-se aumento da expansibilidade 

da caixa torácica e da espessura das paredes dos alvéolos.   
(B) A musculatura do intestino enfraquece, aumentando a 

peristalse, além de haver aumento da secreção da lipase e 
insulina pelo pâncreas.  

(C) Perda da elasticidade uretral e de colo, bexiga menos 
elástica são algumas das alterações do sistema geniturinário.  

(D) Perda óssea, aumento das fibras musculares e rigidez de 
cartilagens, tendões e ligamentos conferem as alterações do 
sistema musculoesquelético no idoso.  
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24. Carlos, 32 anos, tinha em sua prescrição Penicilina Cristalina 
2.000.000UI EV, de 4 em 4 horas. Há na unidade apenas FA de 
5.000.000UI. Quantos mililitros devem ser administrados no 
paciente, se foi utilizado 8 ml para diluição? 
(A) 3,2 ml. 
(B) 4 ml. 
(C) 3,5 ml. 
(D) 4,2 ml. 
 
25. Sabendo que os cuidados de enfermagem perioperatórios 
são de primordial importância para garantir a realização de um 
procedimento seguro, além de proporcionar recuperação e 
prevenir ou tratar complicações relacionadas ao procedimento 
anestésico-cirúrgico, analise as assertivas a seguir e assinale a 
correta. 
(A) A posição de Trendelenburg, utilizada em cirurgias 

laparoscópicas de abdômen inferior e pelve, é uma variação 
da posição supina, em que a parte superior do dorso é 
elevada e os pés abaixados.  

(B) Quando necessária a realização de tricotomia do sítio 
cirúrgico, recomenda-se que esse procedimento deve ser 
realizado com uso de um tricotomizador em ambiente 
externo à sala de operação.  

(C) O banho pré-operatório com clorexidina dispensa a 
degermação e antissepsia do sítio cirúrgico na sala de 
operação.  

(D) Índice de Aldrete e Kroulik modificado entre 6 e 7 pontos é 
um dos critérios para o paciente receber alta da Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica.  

 
26. O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo 
deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 
Sobre as etapas do processo de enfermagem, analise o conceito 
a seguir e marque a alternativa a que corresponde. 
“Processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados, que culmina com a tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com 
mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde e doença; e 
que constituem a base para a seleção das ações com as quais se 
objetiva alcançar os resultados esperados” (COFEN, 2009).  
(A) Diagnóstico de Enfermagem. 
(B) Planejamento de Enfermagem. 
(C) Implementação. 
(D) Avaliação. 
 
27. Joselena, coordenadora na Unidade de Terapia Intensiva de 
um hospital da rede pública, recebeu a seguinte reclamação da 
ouvidoria: “Meu pai foi atendido na UTI pela técnica de 
enfermagem Karla, que se negou a realizar banho no leito nele 
por dois dias consecutivos, sem qualquer justificativa”. Na 
função de coordenadora, Joselena já fez os devidos 
encaminhamentos administrativos e no âmbito da Comissão de 
Ética da instituição e do Conselho de Enfermagem. 
Considerando o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017, assinale a opção 
que corresponde à atitude de Joselena quando comunicou o ato 
antiético. 
(A) Direito. 
(B) Dever. 
(C) Proibição. 
(D) Direito e Dever. 

28. A ______________________ versa sobre as ações privativas 
do enfermeiro, dentre elas: “Direção do órgão de Enfermagem 
integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública 
ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.” 
Preencha a lacuna e marque o item que corresponde à resposta 
correta. 
(A) Lei nº 7498/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87. 
(B) Lei nº 9874/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/88. 
(C) Lei nº 7498/88, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87. 
(D) Lei nº 564/87, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87. 
 
29. Assinale a alternativa correta em relação ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), que tem suas diretrizes dispostas na Lei nº 
8.080/1990. 
(A) Os próprios municípios devem desenvolver as ações e os 

serviços de saúde, não sendo permitido constituir 
consórcios.  

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo 
permitida a destinação de recursos públicos para auxílios às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

(C) Compete à direção estadual do SUS promover a 
descentralização para os municípios dos serviços e das ações 
de saúde. 

(D) À Direção Nacional do SUS compete gerir laboratórios 
públicos e hemocentros.  

 
30. Considerando as diretrizes utilizadas para prevenir as 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), adotam-se 
as precauções, cujo principal objetivo é a prevenção da 
transmissão de patógenos de um paciente para o outro, até 
mesmo para o profissional de saúde. A ANVISA considera como 
medidas de precaução respiratória para gotícula: 
(A) uso de luvas, máscara N95 e óculos de proteção. 
(B) usar máscara N95, quando a proximidade com paciente for 

menor que um metro.  
(C) usar máscara cirúrgica, quando a proximidade com paciente 

foi menor que um metro. 
(D) uso de luvas, máscara cirúrgica e óculos de proteção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


