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BOLETIM DE QUESTÕES 

 

 

 

ENFERMAGEM 



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES da Prova, o qual contém 50 QUESTÕES 

OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais (15) e 
Conhecimentos Específicos de sua área de escolha (35). 

2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde à área 
de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA. Confira, 
cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, comunique 
imediatamente ao fiscal. 

4. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu 
nome, quer com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha 
destinada às suas respostas. Escreva com letra bem legível, evitando rasuras. 
Use caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro 
alternativas, classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma 
corresponde ao quesito proposto. Marque uma alternativa somente. A 
marcação de mais de uma anula a questão. As instruções para 
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas no mesmo. Observe 
a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica azul ou 
preta. 

6. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: 
o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. A devolução do material é 
de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de frequência na 
linha correspondente ao seu nome. 

7. O tempo total de prova é de 04 (quatro) horas. 
8. Mantenha a calma e a tranquilidade. 

 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01) A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 
relação às instâncias colegiadas, é correto afirmar que: 

A ) A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais. 

B ) A representação dos usuários no Conselho de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos 
sociais. 

C ) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de 
saúde. 

D ) As Conferências de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da 
Saúde. 

 

02) Um paciente acamado recebe atendimento domiciliar por parte de uma Equipe Saúde da Família. Tal situação 
reflete o princípio doutrinário do SUS denominado: 

A ) Descentralização. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Equidade. 

 

03) Usuário foi atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em situação de Urgência Hipertensiva. Após 
ser medicado, foi liberado sem receber orientações. Tal situação reflete falha na aplicação de qual princípio? 

A ) Acolhimento. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Ambiência. 

 

04) A portaria Nº 2.436 referente à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Equipe Saúde da Família 
(eSF) como estratégia prioritária de atenção à saúde. Sobre a eSF, é correto afirmar que: 

A ) A carga horária é de 40 horas semanais, sendo facultado ao médico 20 horas se estiver cadastrado em duas 
Unidades Básicas de Saúde. 

B ) Podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: 
cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

C ) O número recomendado de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por equipe é de, no mínimo, seis e de, no 
máximo, dez por eSF. 

D ) É composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário 
de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE). 
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05) As equipes de Atenção Básica para Populações Específicas se destinam às populações que apresentem 
vulnerabilidades sociais específicas. Sobre essas equipes, é correto afirmar que: 

A ) Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde, localizada na 
sede do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita. 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde, 
responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas e cujo acesso se dá por meio fluvial. 

C ) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) tem a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à 
saúde das pessoas privadas de liberdade e realiza suas atividades unicamente nas unidades prisionais. 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) tem composição fixa, carga horária mínima de 40 horas e utiliza unidade 
móvel para prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua. 

 

06) A portaria nº2.634 estabelece mudanças importantes na Atenção Básica à Saúde. Em relação ao Núcleo Ampliado 
à Saúde da Família e Atenção Básica, é correto afirmar que: 

A ) É de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, isto é, demanda livre. 

B ) Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais. 

C ) Planejamento independente de atividades nas Unidades Básicas de Saúde vinculadas. 

D ) Poderão compor os NASF-AB médico psiquiatra, médico acupunturista, ortopedista. 

 

07) A identificação da microcefalia se dá principalmente pela medição do Perímetro Cefálico (PC). Sobre o PC na 
Microcefalia, é correto afirmar que: 

A ) Deve ser realizada entre 2 horas após o nascimento e até 7 dias e 23 horas (dentro da primeira semana de 
vida). 

B ) Para a execução do PC, deve-se utilizar uma fita métrica inelástica, colocada sobre o ponto mais proeminente 
da parte posterior do crânio (occipital) e sobre as sobrancelhas. 

C ) Para recém-nascidos prematuros, deve-se utilizar como referência a idade gestacional segundo a tabela do 
Estudo Internacional de Crescimento Fetal e do Recém-Nascido (Tabela OMS). 

D ) Recém-nascidos com mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo detectados na 
medição do PC caracterizam Microcefalia Grave. 

 

08) No início da década de 1970, nasceu o movimento da Reforma Sanitária no Brasil. Sobre o movimento, é correto 
afirmar que: 

A ) Teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

B ) Seu maior opositor foi o médico sanitarista Sérgio Arouca. 

C ) Suas propostas resultaram na longitudinalidade do direito à saúde. 

D ) Nasceu no contexto político de abertura democrática no Brasil. 

 

09) A Lei Orgânica da Saúde 8080, de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Suas Diretrizes são: Descentralização, Integralidade e Participação da Comunidade. Quais os órgãos destinados 
a garantir a Diretriz de participação da Comunidade? 

A ) Secretarias Municipais de Saúde. 

B ) Secretarias Estaduais de Saúde. 

C ) Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

D ) Conselhos de Saúde (Nacional, Estaduais e Municipais). 
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10) São Princípios Fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS): INTEGRALIDADE, UNIVERSALIDADE, EQUIDADE, 
RESOLUTIVIDADE, entre outros. Defina adequadamente o princípio da Universalidade. 

A ) Possibilitar o acesso de todas as pessoas, sem distinção, de modo contínuo, a serviços de saúde de qualidade 
e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), 
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades 
de saúde. 

B ) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as 
necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve 
atender à diversidade. 

C ) Conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita 
nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, 
da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. 

D ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos 
das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas. 

 

11) Os Níveis de Atenção do SUS constituem uma forma de hierarquização, de modo a facilitar a Rede de Atenção à 
Saúde, tanto do ponto de vista administrativo quanto operacional. Se divide em 3 Níveis: Primário, Secundário e 
Terciário. Assinale nas alternativas abaixo a exemplificação correta de atuação das unidades em seu respectivo nível: 

A ) Hospitais Públicos, UPAS, Ambulatórios de Especialidades –NÍVEL TERCIÁRIO. 

B ) Unidades de Referência Especializadas (URES) e Unidades de Saúde da Família (USF) – NÍVEL SECUNDÁRIO. 

C ) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Postos de Saúde – PS e Unidades de Saúde da Família – USF – NÍVEL 
PRIMÁRIO. 

D ) Nenhuma das respostas está completamente correta. 

 

12) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

O texto acima se refere à: 

A ) Equipe da Atenção Básica (eAB). 

B ) Equipe de Saúde da Família (eSF). 

C ) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB). 

D ) Posto de Saúde (PS). 
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13) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) Constitui uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção 
Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira 
integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e 
de Atenção Básica (eAB).  

Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO na área de saúde (marque a 
sequência correta de profissionais previstos) 

A ) Médico Acupunturista; Assistente Social; Professor de Educação Física; Farmacêutico. 

B ) Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Advogado. 

C ) Médico Geriatra; Médico Cardiologista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário. 

D ) Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Cirurgião Geral. 

 

14) Equipes de Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira, 
considerando as especificidades loco regionais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras, podem optar entre 2 
(dois) arranjos organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o restante do país. São eles: 

A ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipe de Consultório na Rua (eCR). 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP). 

C ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF). 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP). 

 

15) As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas 
do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, 
além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

São Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:  

A ) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de 
Saúde, e, quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em 
medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.). 

B ) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre 
outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas 
técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as 
disposições legais da profissão. 

C ) Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos de usuários, 
com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre 
equipes que atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 
responsáveis. 

D ) Realizar técnicas limpas de curativo, aferir temperatura e pressão arterial, medir glicemia capilar sob 
orientação de profissional qualificado, orientar a correta administração de medicamentos em pacientes 
vulneráveis, realizar primeiro cadastramento no processo de territorialização e pelo menos uma visita 
domiciliar mensal. 
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ENFERMAGEM 
 

16) A enfermagem evoluiu como ciência a partir de vários estudiosos, buscando sempre a qualificação do cuidado e 
aprimoramento dos serviços prestados, tanto na qualificação profissional como na formação acadêmica. Com a 
aplicação do processo de enfermagem, o cuidado ao paciente se tornou cada vez mais humanizado e organizado. O 
Conselho Federal de Enfermagem, por meio da resolução 358/2009, dispõe sobre a implementação do processo de 
enfermagem, por meio de suas etapas.  

Com base nesta premissa, marque a alternativa que representa o objetivo da resolução em termos gerais. 

A ) Trata de condutas adotadas por meio de uma metodologia de assistência. 

B ) Implanta uma interdependência de ações, limitando a qualidade da assistência. 

C ) Permite prescrição de ações e cuidados coletivos com vista à alta do paciente. 

D ) Promove a uniformização do cuidado com base em seis etapas interdependentes. 

 

17) Mesmo com o progresso normativo, a classe trabalhadora continua sendo afetada pelas doenças e acidentes de 
trabalho, sobretudo pelo rápido processo de industrialização. Diante desse quadro preocupante, tem início a reação 
dos trabalhadores, reivindicando melhores condições de segurança, higiene e saúde no local de trabalho e o direito 
de opinar e receber informações sobre essas questões. As normas regulamentadoras estabelecem diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

De acordo com as medidas de proteção à saúde do trabalhador, é correto afirmar que: 

A ) Diante de exposição acidental, medidas de proteção aos trabalhadores devem ser adotadas imediatamente, 
mesmo que não previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

B ) Locais onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico devem ter um banheiro com lavatório para 
qualquer fim, desde que a toalha para uso das mãos seja descartável.  

C ) A lavagem das mãos antes de procedimentos que exigem uso de luvas é contraindicada, em função da 
aderência aos pelos, e risco de contaminação dos mesmos pela umidade nesta região, sendo indicada a 
lavagem após o uso das luvas. 

D ) Fica a critério do trabalhador, com feridas em membros superiores iniciar suas atividades, desde que as 
coberturas das lesões sejam de material que permita a visualização das mesmas.  

 

18) A ocorrência de riscos nas atividades laborais torna-se maior quando o os trabalhadores exercem atividades que 
os colocam em constante contato com produtos químicos sem as orientações cabíveis, no sentido de prevenção e 
minimização dos riscos potenciais. Quanto aos riscos ocasionados pelo manuseio de produtos químicos, é correto 
afirmar que: 

A ) A rotulagem original de embalagens de produtos químicos, deve ser descartada, quando o recipiente de 
produtos, utilizados em serviços de saúde, for aproveitado para outro fim. 

B ) A identificação de produto químico fracionado deve ter a rotulagem trocada a cada uso, com identificação da 
data de troca, e o nome do manipulador do produto. 

C ) Nos serviços de saúde, deve constar inventário de todos os produtos químicos, intermediários e resíduos, com 
indicação dos produtos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador. 

D ) Deve ser proibido o uso de produtos fracionários no ambiente de trabalho, pela equipe que compõe o PPRA 
nas indústrias.  
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19) De acordo com Perry (2012), a temperatura corporal está relacionada à diferença entre a quantidade de calor 
produzido pelos processos corporais e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo; esta diferença 
mantém o equilíbrio entre ambos. Quanto à verificação e controle da temperatura, é importante que os profissionais 
de enfermagem reconheçam que: 

A ) A temperatura superficial flutua, dependendo do fluxo de sangue para a pele e quantidade de calor produzido 
fisiologicamente. 

B ) Durante a medida da temperatura corporal, almeja-se obter uma temperatura média, representativa dos 
tecidos superficiais. 

C ) Os locais que refletem temperatura central sinalizam indicadores mais confiáveis da temperatura corporal do 
que aqueles que refletem temperatura superficial. 

D ) Para que a temperatura corporal se mantenha constante, e dentro de uma faixa aceitável, a perda de calor 
deve ser menor que a sua produção. 

 

20) A senhora Ana Luiza foi internada em um hospital de referência, apresentando cefaleia, lipotimia, anorexia e 
febre. Durante a admissão, a enfermeira da clínica médica indagou à paciente sobre o período que vinha 
apresentando febre e as características da mesma, Ana Luiza então informou que estava apresentando 31 graus de 
febre há três dias interruptos e sem variação, além dos outros sintomas, e o que mais estava causando desconforto 
era a dor de cabeça frequente. 

Diante da fala da paciente, a enfermeira registrou no prontuário, a febre do tipo: 

A ) Remitente. 

B ) Intermitente. 

C ) Recaída. 

D ) Sustentada. 

 

21) Ao aplicar a metodologia da Assistência nos cuidados aos pacientes, especialmente cardiopatas, o enfermeiro 
deve estar atento à avaliação do pulso, pois o controle deste sinal vital determina o estado geral de saúde 
cardiovascular e a resposta ao desequilíbrio de outros sistemas. 

Ao perceber que um paciente está apresentando bradicardia, a enfermeira elencou este sintoma como uma 
característica definidora para o seguinte diagnóstico de Enfermagem: 

A ) Débito cardíaco aumentado. 

B ) Regulação neurológica prejudicada. 

C ) Troca de gases prejudicada. 

D ) Perfusão tecidual ineficaz.  

 

22) O Diagnóstico de Enfermagem é uma das etapas do Processo de Enfermagem, a qual provém do histórico após a 
classificação de padrões e grupos de dados, contendo características definidoras, e identificadas as necessidades ou 
problemas dos pacientes. NANDA (2018), considera como diagnóstico de risco: 

A ) Respostas humanas a condições de doenças ou processos de vida, em um indivíduo, família ou comunidade. 

B ) Respostas humanas a condições de saúde ou processos de vida, que podem se desenvolver em um indivíduo, 
família e comunidade. 

C ) Respostas humanas a níveis de bem-estar em um indivíduo, família ou comunidade. 

D ) Respostas humanas a condições de saúde e estado subjetivo de doenças em uma família ou comunidade. 
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23) A terapia intravenosa é um procedimento comum no tratamento terapêuticode grande maioria dos pacientes 
internados em unidades hospitalares; apesar de ser um procedimento rotineiro em algumas clínicas, ainda exige 
muitos cuidados antes, durante e após o procedimento e, apesar de a equipe de enfermagem não necessitar inserir 
todos os tipos de acesso intravenoso, é responsável por sua manutenção e prevenção de possíveis complicações 
durante os cuidados aos pacientes. 

Com base nos cuidados de enfermagem voltados para pacientes em uso de terapia intravenosa, é correto afirmar 
que: 

A ) As soluções nutricionais parenterais de baixa concentração devem ser administradas por meio de veias 
centrais. 

B ) A duração da terapia, diagnóstico, idade do paciente e posição no leito são fatores decisivos na escolha da via 
de acesso na terapia intravenosa. 

C ) A escolha das veias de membros inferiores, em adultos, é contraindicada, em função do risco de trombose 
venosa profunda. 

D ) As veias de membros superiores têm a vantagem de poder ser utilizada em todas as idades, desde que se 
usem cateteres de fino calibre. 

 

24) O Processo de Enfermagem pode ser definido como conduta deliberada da resolução de problemas, com o 
objetivo de atender as necessidades de enfermagem e de cuidados de saúde de pessoas. Apesar deste processo ter 
sido conceituado e discutido por vários autores, os componentes comuns presentes são: Histórico, diagnóstico, 
planejamento, implementação e evolução. 

De acordo com estes preceitos, marque a alternativa que representa a etapa de planejamento. 

A ) Identificar as prescrições de enfermagem apropriadas para obtenção da meta. 

B ) Registrar as respostas do paciente, às ações de enfermagem. 

C ) Identificar a etiologia dos problemas de enfermagem. 

D ) Organizar, analisar, sintetizar e reunir dados coletados. 

 

25) As ações de prevenção da saúde são uma estratégia fundamental no controle dos cânceres do colo do útero, não 
só para aumentar a frequência e adesão das mulheres aos exames, como para reforçar sinais e sintomas de alerta, 
que devem ser observados pelas usuárias. Além de abordagens para grupos específicos, é fundamental que os 
processos educativos ocorram em todos os contatos da usuária com o serviço, estimulando-a a realizar os exames de 
acordo com a indicação. O exame deve ser coletado mediante a técnica definida em protocolo Ministerial 
(Brasil,2013). 

Dessa forma, assinale a alternativa correta no que se refere a aspectos relacionados à coleta do exame citopatológico 
de acordo com as recomendações definidas pelo Ministério da Saúde.  

A ) Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados 
preservativos com lubrificante ou espermicidas, pois, na prática, a presença de espermatozoides não 
compromete a avaliação microscópica. 

B ) Durante a coleta, não deve ser usado lubrificante e, principalmente em mulheres idosas com vaginas 
extremamente atróficas, nem se recomenda molhar o espéculo com soro fisiológico para facilitar a sua 
inserção. 

C ) A coleta de exame citopatológico devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa 
idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos dois anos. 

D ) A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, também deve ser evitada nas 72 horas 
anteriores à coleta do exame citopatológico, pois é utilizado gel para a introdução do transdutor, o que pode 
interferir na leitura do exame. 
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26) A política nacional de vacinação da população brasileira tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação 
de doenças imunopreveníveis, sendo considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde 
pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas (Brasil, 
2014). 

Analise as questões abaixo em relação às vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde definida em calendário 
vacinal. 

I - Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacine-
as apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente. 

II - No que se refere ao reforço da vacina DTP em crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade sem reforço, 
administre apenas um reforço. 

III - O esquema da Vacina Rotavirus corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A primeira 
dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias, a segunda dose pode ser administrada 
a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. 

IV- A vacina tríplice viral em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, administre uma dose 
entre 9 meses e 11 meses de idade e mantenha o esquema vacinal.  

Desta forma, é possível afirmar que estão corretas as alternativas: 

A ) Itens I e II. 

B ) Itens I e II e III. 

C ) Somente a I e a III. 

D ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

27) A amamentação é algo natural, porém nem sempre é simples, podendo, neste processo, ocorrerem situações não 
favorável ao binômio mãe e filho. Muitos problemas podem ocorrer no processo da amamentação e se eles não forem 
tratados da maneira correta e a mãe não receber a informação adequada, podem resultar no desmame precoce e 
prejudicar a saúde da criança, podendo também ser importantes fontes de ansiedade e sofrimento para a mãe (Brasil, 
2010). 

Desta forma, analise as alternativas abaixo, no que diz respeito ao manejo adequado para os diversos problemas de 
mama que ocorrem no processo da amamentação. 

I - A Candidíase é uma infecção que pode atingir só a pele do mamilo e da aréola ou comprometer os ductos lactíferos, 
sendo que o tratamento deve ser simultâneo da mãe e do bebê, mesmo que a criança não apresente sinais evidentes 
de candidíase. 

II - No caso da mastite, seu tratamento deve ser instituído o mais precocemente possível, para que essa condição não 
evolua para abscesso mamário, fazendo parte do manejo da mastite a suspensão imediata da amamentação devido 
o perigo da infecção que pode ameaçar a vida do recém-nascido.  

III - No caso, o abscesso mamário é, em geral, causado por mastite não tratada ou com tratamento iniciado 
tardiamente ou ineficaz, sendo comum acontecer após a interrupção da amamentação na mama afetada pela mastite 
sem seu adequado esvaziamento por meio de ordenha. 

IV - Ingurgitamento discreto e um sinal positivo de que o leite está “descendo”, não sendo necessária qualquer 
intervenção, porém no ingurgitamento patológico, a mama fica excessivamente distendida, causando grande 
desconforto, às vezes acompanhado de febre e mal-estar. 

Desta forma, estão corretas: 

A ) Itens I e II. 

B ) Itens I e II e III. 

C ) Somente a I III e IV.  

D ) Todas as alternativas estão corretas. 
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28) Os principais fatores de risco conhecidos para o câncer de mama estão ligados à idade, aos fatores genéticos e 
aos endócrinos. A idade constitui o mais importante fator de risco para câncer de mama. O risco de câncer de mama 
aumenta com a idade, com cerca de 70–80% dos tumores diagnosticados a partir dos 50 anos de idade assim também 
como a mortalidade (Brasil, 2013). 

Assinale a alternativa correta em aspectos que envolvem a patologia do Câncer de Mama.  

A ) Mulheres com história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com 
diagnóstico de câncer de mama, acima dos 50 anos de idade, constitui risco muito elevado para câncer de 
mama. 

B ) Conforme o Consenso, a estratégia brasileira para controle do câncer de mama é a mamografia e o exame 
clínico das mamas (ECM) sendo os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina 
de atenção integral à saúde da mulher. 

C ) Como estratégia de rastreamento do câncer de mama, ao realizar o ECM na inspeção estática, o examinador 
deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente, e realize contração da musculatura peitoral, 
comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra adiante do tórax, ou comprimindo o quadril com as 
mãos colocadas uma de cada lado. 

D ) Ao exame da mama, achado de nódulo mamário de consistência amolecida, móvel, independentemente da 
idade, necessitam de referência urgente para a investigação diagnóstica em um serviço de referência para o 
diagnóstico de câncer de mama. 

 

29) A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista como uma experiência de vida saudável, envolvendo 
mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional; entretanto, existem gestantes que, por 
características particulares, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável, são as chamadas “gestantes 
de alto risco”. 

Embora os esforços dos cientistas para criar um sistema de pontuação e tabelas para discriminar as gestantes de alto 
risco das de baixo risco não tenham gerado nenhuma classificação capaz de predizer problemas de maneira acurada, 
existem fatores de risco conhecidos mais comuns na população em geral, precisando haver vigilância maior com 
relação ao eventual surgimento de fator complicador (Brasil,2010). 

Desta forma, marque a alternativa correta no que refere a fatores de risco que permitem a realização do pré-natal 
pela equipe de atenção básica definida no protocolo de assistência pré-natal de baixo risco. 

A ) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos, Altura menor do que 1,45m; história reprodutiva anterior de 
Macrossomia fetal. 

B ) História reprodutiva anterior de síndrome hemorrágicas ou hipertensivas, história reprodutiva anterior de 
três cesáreas e Cardiopatias. 

C ) Adolescentes com fatores de risco psicossocial, Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos, dependência 
de drogas lícitas ou ilícitas, Diabetes. 

D ) Restrição do crescimento intrauterino na gravidez atual, Adolescentes com fatores de risco psicossocial, 
História reprodutiva anterior de síndrome hemorrágicas ou hipertensivas. 
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30) As pessoas que vivem com HIV/Aids não precisam deixar de amar e de se relacionar sexualmente, a relação é de 
responsabilidade de ambos (as) os (as) parceiros (as), no que se refere à prevenção e transmissão do HIV e das demais 
IST, e a prevenção da gravidez, que deve acontecer num contexto de respeito aos direitos sexuais e aos direitos 
reprodutivos dessas pessoas e a escolha deve ser livre e informada (Brasil, 2013). 

No que diz respeito aos cuidados em planejamento reprodutivo para pessoas que vivem com HIV/Aids, analise as 
alternativas abaixo. 

I - Pessoas que vivem com HIV/Aids, o uso combinado da camisinha masculina ou feminina deve ser usado com 
outro método anticoncepcional, com vistas à prevenção simultânea da gravidez indesejada e da transmissão das 
IST/HIV/Aids, sendo estimulado o seu uso para a dupla proteção. 

 

II - Com relação aos anticoncepcionais hormonais, as mulheres com HIV, com Aids, em uso ou não de terapia 
antirretroviral (ARV), não podem usar os anticoncepcionais hormonais. 

III - O uso de diafragma por mulheres vivendo com HIV não deve ser associado com espermicida, devido aumentar 
o risco de infecção e transmissibilidade de IST/HIV, o seu uso deve ser associado ao uso adequado e consistente do 
preservativo masculino. 

IV - Mulheres vivendo com HIV podem fazer uso do DIU de cobre, porém mulher com Aids não deve colocar um 
DIU, a menos que esteja clinicamente bem ou em terapia ARV. No entanto, se uma mulher desenvolver Aids quando 
estiver usando DIU, pode continuar a usá-lo com segurança. 

Estão corretas as alternativas: 

A ) I e II. 

B ) I e III. 

C ) I III e IV. 

D ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31) Embora a estratégia de Atenção integrada às doenças prevalentes na infância (Aidpi) não inclua todas as doenças, 
abrange aquelas que são as principais causas pelas quais se leva uma criança à unidade de saúde. As condutas de 
atenção integrada descrevem como avaliar, classificar e tratar crianças doentes que chegam à unidade de saúde no 
nível primário, tanto para a primeira consulta como para uma consulta de retorno, quando se verificará se houve 
melhora ou não (Brasil, 2017).  

No que diz respeito à avaliação, classificação e tratamento de crianças de 2 meses a menos de 5 anos definido nas 
instruções dos protocolos da estratégia Aidpi, analise as questões abaixo.  

I - Os sinais gerais definidos como de perigo no protocolo da estratégia, referem-se somente à criança que não 
consegue beber nem mamar no peito, à criança que vomita tudo o que ingere, à criança que teve convulsões ou 
movimentos anormais (< 72h), e à criança que está letárgica ou inconsciente. 

II - A criança de 2 meses a cinco anos será classificada como sibilância moderada, caso apresente um dos seguintes 
sinais: nível de consciência normal ou períodos de agitação, ou diz frases de forma entrecortada, ou choro 
entrecortado, ou tiragem Universal, ou frequência respiratória aumentada ou Sat O2 de 91% a 95% (se oximetria de 
pulso estiver disponível). 

III - O Antibiótico de primeira linha para criança de 2 meses a cinco anos com classificação de Infecção Aguda no 
ouvido de acordo com o protocolo AIDPI, será amoxicilina por oito dias e o de segunda linha: amoxicilina + clavulanato 
ou eritromicina por oito dias. 

IV - Uma criança com dor de garganta apresentando um dos seguintes sinais:  Gânglios aumentados e dolorosos no 
pescoço, ou amígdalas hiperemiadas com pontos purulentos ou petéquias em palato, será classificada como 
INFECÇÃO MODERADA DE GARGANTA, de acordo com a Estratégia AIDPI. 
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De acordo com a análise das questões, estão corretas as alternativas: 

A ) Somente a I e II. 

B ) Somente a I e III. 

C ) Somente a II e III. 

D ) Somente a III e IV. 

 

32) O programa Nacional de triagem neonatal é um programa de rastreamento populacional que tem como objetivo 
geral identificar distúrbios e doenças no recém-nascido, em tempo oportuno, para intervenção adequada, garantindo 
tratamento e acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a 
morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas (Brasil,2016). 

Marque a alternativa correta relacionada aos cuidados importantes que devem ser tomados no procedimento de 
coleta do teste do pezinho. 

A ) Realizar a assepsia do calcanhar com algodão ou gaze esterilizada, levemente umedecida com álcool 70% ou 
álcool iodado, massageando bem o local para ativar a circulação, certificando-se de que o calcanhar esteja 
avermelhado. Aguardar a secagem completa do álcool para punção no calcâneo. 

B ) A escolha do local adequado para a punção é importante, não podendo ser numa das laterais da região plantar 
do calcanhar. 

C ) Durante a coleta, deixe o sangue fluir naturalmente de maneira homogênea pelos círculos do papel-filtro. Se, 
após o preenchimento de todos os círculos do papel flitro, o profissional perceber áreas mal preenchidas em 
um círculo que já foi coletado, deve preencher com nova gota de sangue. 

D ) O profissional deve fazer verificação imediata da qualidade da amostra coletada, onde os círculos devem ter 
um aspecto translúcido na região molhada com o sangue, sendo necessário que o sangue tenha atravessado 
o papel-filtro, preenchendo todo o círculo de forma homogênea também do outro lado. 

 

33) O Ministério da Saúde, com o objetivo de reforçar as atuais ações de prevenção do câncer do colo do útero, vulva, 
vagina, região anal, pênis e orofaringe, dá continuidade à estratégia de vacinação contra o HPV dos tipos 6, 11, 16 e 
18 (Informe técnico, 2018). 

Para isso, analise as estratégias de vacinação que possibilitarão prevenir a doença nas próximas décadas, além de 
reduzir os óbitos relacionados com os acometimentos provocados pelo vírus. 

I - Em 2018, a vacina HPV quadrivalente ficou disponível para a população do sexo feminino de onze a 14 anos de 
idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

II - A estratégia de vacinação para meninos também contribui para reduzir a transmissão do vírus para as mulheres 
e, assim, reduzir adicionalmente a incidência de doença relacionada ao HPV na população feminina, sendo 
disponibilizado ao sexo masculino de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

III - O esquema vacinal se dá de forma igual tanto para meninos como para meninas, correspondendo a 2 (duas) 
doses (0 e 6 meses) com intervalo mínimo de 6 meses. 

IV - Recomenda-se que o intervalo entre as doses não seja superior a 12-15 meses, para que o esquema vacinal seja 
completado o mais prontamente, visando garantir uma elevada produção de anticorpos e a efetividade da vacinação, 
porém nos adolescentes ou jovens, que estejam em atraso com doses do seu esquema, ultrapassado o intervalo 
recomendado (12-15 meses), a vacina não deverá ser realizada e, desta forma, o adolescente não será protegido.  

Desta forma, estão corretas as alternativas: 

A ) I e II. 

B ) II e III. 

C ) II III e IV. 

D ) Todas as alternativas estão corretas. 
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34) Assédio Moral no Trabalho (AMT) trata-se de um fenômeno nefasto de ocorrência mundial, sendo ainda 
considerado como uma prática nociva que destrói a autoestima e a confiança da vítima, ocorrendo também uma 
degradação das relações éticas interpessoais entre assediado e assediador. O assédio moral tem características bem 
definidas em sua conceituação. Marque a alternativa que menciona essas características típicas: 

A ) dissimulado, sistêmico e não intencional. 

B ) intencional, aético e sempre descendente. 

C ) repetitivo, longa duração podendo ser descendente. 

D ) sistêmico, descendente é o mais frequente e, sendo uma ocorrência, já pode ser caracterizado. 

 

35) Tuberculose é uma doença infeciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (MTB) de contagio através 
de partículas aéreas expelidas pelo trato respiratório, muito comum em ambientes populosos confinados. Sobre a 
tuberculose, é correto afirmar: 

A ) a forma extrapulmonar pode ter o resultado da baciloscopia do escarro negativo nas duas (02) amostras. 

B ) a baciloscopia é o método fundamental para o diagnóstico, com menor importância para o controle da 
doença. 

C ) as pessoas com tuberculose latente têm alta transmissibilidade da doença. 

D ) o diagnóstico de tuberculose latente é apoiado por radiografias do tórax, exames microscópicos e culturas de 
fluidos orgânicos. 

 

36) A biossegurança está centrada na prevenção de acidentes em ambientes ocupacionais. O acidente biológico (AB) 
é uma condição clínica de “emergência”. Os principais vírus pesquisados sorologicamente são os das: hepatites B e C, 
mais o HIV/AIDS.  

I - Após o acidente biológico, imediatamente pesquisam-se os vírus da Hepatite B e C e HIV/AIDS no acidentado, 
sendo a segunda sorologia 60 dias após a primeira.  

II - A pesquisa sorológica para Hepatite B e C e HIV/AIDS, é sempre negativa na primeira sorologia no acidentado.  

III - Após o AB realizam-se quatro sorologias protocolares, sendo a primeira  30 dias após a data do acidente 
biológico. 

IV - É protocolar pesquisar HIV na fonte imediatamente, e não aguardar a janela imunológica de uma possível pré-
contaminação. 

Na abordagem ao acidente biológico, é correto afirmar: 

A ) as afirmativas I e II   estão corretas.  

B ) as afirmativas III e IV estão corretas.  

C ) a afirmativa II está correta.  

D ) a afirmativa IV está correta.  
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37) O Diabete Mellitus (DM) é uma doença metabólica que se caracteriza por níveis elevados de glicose no sangue, 
devido a deficiência ou insuficiência no funcionamento da insulina, causando os três sintomas mais característicos da 
diabetes: poliúria, polidipsia e polifagia. Existem ainda fatores contributivos de modificação que devem ser 
identificados em cada paciente, visando minimizar as complicações do Diabete Mellitus. No que concerne a essa 
doença metabólica crônica, marque a alternativa que apresenta os fatores contributivos não modificáveis. 

A ) história familiar; alimentação e vida sedentária. 

B ) pré-disposição genética; história familiar e idade. 

C ) obesidade; vida sedentária e alimentação. 

D ) idade; obesidade e tabagismo. 

 

38) A Saúde do Trabalhador (ST) tem uma visão holística sobre o processo de adoecimento no labor. Nessa área de 
atuação prevista na lei 8080/90 MS, o trabalhador é o sujeito das ações e não o seu objeto. Na abordagem à saúde 
do trabalhador, marque a alternativa correta. 

I - A equipe de saúde do trabalhador é limitada ao médico, enfermeiro e engenheiro do trabalho.  

II - A saúde do trabalhador tem uma visão mais ampliada que a medicina do trabalho.  

III - A saúde ocupacional é multiprofissional e tem como foco os riscos ambientais. 

IV - Na saúde do trabalhador, o fator psicossocial é considerado como um risco ocupacional importante. 

V - No campo da saúde do trabalhador, na vigência de um acidente de trabalho, a princípio o trabalhador é o agente 
causador até que prove o contrário. 

Sobre a saúde do trabalhador, é correto afirmar: 

A ) as afirmativas I, II e IV estão corretas.  

B ) as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

C ) as afirmativas II, III e V estão corretas.  

D ) as afirmativas III, IV e V estão corretas.  

 

39) O envelhecimento normal está associado a diversas alterações estruturais e funcionais nos sistemas fisiológicos 
principais. O envelhecimento populacional desafia a habilidade de elaborar políticas de saúde que respondam às 
necessidades das pessoas idosas. Apoiado na definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo 
indivíduo com 60 anos ou mais. Para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite mínimo pode variar 
segundo as condições de cada país. 

I - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso devem ser obrigatoriamente autorizados 
pelo idoso e comunicados pelos profissionais de saúde em ordem de prioridade para os seguintes órgãos: autoridade 
policial; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. 

II - A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a 
autonomia e a independência das pessoas idosas, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse 
fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

III - Ao abordar a saúde da pessoa idosa, a independência e a autonomia nas atividades de vida estão intimamente 
relacionadas ao funcionamento integrado e harmonioso das seguintes grandes funções ou domínios: cognição, 
humor, mobilidade e comunicação.  

Na abordagem à saúde da pessoa idosa, é correto afirmar: 

A ) as afirmativas I e II estão corretas.  

B ) as afirmativas I e III estão corretas.  

C ) as afirmativas II e III estão corretas.  

D ) as afirmativas I, II e III estão corretas 
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40) O homem, desde os primórdios da humanidade, busca incessantemente meios e estratégias para vencer os 
desafios da sua sobrevivência. Desta forma, compreende-se no contexto histórico de determinada sociedade e num 
dado momento de seu desenvolvimento as conquistas pela população através de suas lutas cotidianas. O Processo 
Saúde-Doença que está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se 
apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades e demandas. 

I - Os determinantes Sociais da Saúde (DSS) são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde, assim como os fatores de risco na população. 

II - No processo saúde-doença, os fatores endógenos são denominados como os fatores determinantes, sendo 
estes inerentes ao organismo e estabelecem a receptividade do indivíduo. 

III - Já os fatores Exógenos são representados através dos fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente 
biológico, à herança genética, à anatomia e à fisiologia do organismo humano, assim como o e estilo de vida. 

Sobre o processo-saúde doença, marque a alternativa correta:  

A ) as afirmativas I e II estão corretas.  

B ) as afirmativas I e III estão corretas.  

C ) as afirmativas II e III estão corretas.  

D ) as afirmativas I, II e III estão corretas 

 

41) O acidente de Trabalho (AT) por exposição a fluidos orgânicos, trata-se de uma ocorrência acidentária das mais 
comuns em uma instituição hospitalar. Normalmente ocorre por instrumental perfurocortante. Uma das condutas 
protocolares imediatas pós-acidente biológico (AB) é a realização de quatro sorologias no acidentado, sendo a última 
realizada 180 dias após a data do acidente. Baseado neste contexto, qual a finalidade de se realizar a primeira 
sorologia? 

A ) visa saber se houve soroconversão por provável contaminação pelo AB.  

B ) em caso de negativo para os agentes biológicos pesquisados, as demais (03) não serão realizadas. 

C ) objetiva administrar vacina contra o vírus da hepatite B (em caso do exame anti-Hbs estar acima de 1000 
mUI/ml. 

D ) tem finalidade de identificar se o acidentado já tinha algum dos patógenos pesquisados antes do AB. 

 

42) Na prática da enfermagem, a verificação de sinais vitais é o modo mais eficiente e rápido de monitorar a condição 
do cliente ou de identificar problemas e avaliar sua resposta a uma intervenção (POTTER E PERRY, 2013). 

Essa verificação indica a eficiência de quais funções do corpo: 

A ) Circulatória, respiratória, neural e endócrina 

B ) Circulatória, respiratória, neural e digestória. 

C ) Circulatória, respiratória, neural e reprodutora. 

D ) Circulatória, respiratória, neural e excretora. 

 

 

 

 

 

 

 



CESUPA • Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2019 

Enfermagem • Boletim de Questões • Página 15 

 

43) A execução do exame físico frequentemente representa o primeiro contato físico com o paciente. A avaliação do 
nível de consciência e do estado mental implica principalmente na avaliação neurológica e tem como finalidade 
fornecimento de dados acerca do estado cognitivo do paciente, de modo que seja identificada qualquer alteração 
(BARROS, 2016). Dessa forma, o exame do nível de consciência deve avaliar, principalmente: 

A ) Somente o nível de consciência e linguagem do paciente. 

B ) Somente a consciência e orientação do paciente. 

C ) Consciência, orientação, memória, habilidade de cumprir tarefas e a linguagem do paciente. 

D ) Somente a Consciência, Orientação e linguagem do paciente. 

 

44) A sondagem vesical trata-se de um procedimento invasivo e que envolve riscos aos pacientes que estão sujeitos 
a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical. A inserção de cateter vesical é privativa do enfermeiro, 
de acordo com qual legislação do COFEN: 

A ) Resolução COFEN nº 453/2014. 

B ) Resolução COFEN nº 450/2013. 

C ) Resolução COFEN nº 543/2017. 

D ) Resolução COFEN nº 524/2016. 

 

45) Hormônios sexuais têm sido utilizados como paliativos para carcinomas do trato reprodutivo (ASPERHEIM, 2010). 
De acordo com o exposto, e com base nos princípios da administração de medicamentos e suas noções de 
farmacologia, avalie as alternativas abaixo: 

I – Estrogênios, esteroides responsáveis pelas características sexuais femininas, podem ser administrados em homens 
com carcinoma de próstata. 

II – Androgênios, substâncias causadoras da masculinização, têm sido administrados em mulheres na pré-menopausa 
com câncer de mama. 

III – O fosfato sódico de estramustina é um tipo de estrogênio que é usado para o tratamento de câncer de próstata 
metastático.  

IV – Os hormônios têm usos variados no tratamento de doenças malignas.  

Após leitura e reflexão dos textos acima, marque a alternativa correta. 

A ) I e II estão corretas. 

B ) I e IV estão corretas. 

C ) I, II e IV estão corretas. 

D ) I, II, III e IV estão corretas. 
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46) Administrar é o processo de liderar e dirigir toda uma organização ou parte dela por meio da alocação e 
manipulação de recursos (MARQUIS, 2015). O processo administrativo apresentado por Henri Fayol identificou cinco 
funções administrativas; uma dessas funções se define da seguinte forma: 

”abrange a determinação da filosofia, das metas, dos objetivos, das políticas, dos procedimentos e das regras; a 
execução de projeções de longo e curto alcance; a determinação de um rumo fiscal de ação; a administração da 
mudança planejada”. 

Após leitura e reflexão do texto acima, marque qual função administrativa foi definida no texto: 

A ) Organização. 

B ) Planejamento. 

C ) Direção. 

D ) Controle. 

 

47) Recrutamento é o processo de procura dinâmica, ou de atração de candidatos a cargos existentes, devendo ser 
um processo contínuo. A entrevista é um instrumento de recrutamento/seleção e pode ser definida como uma 
interação verbal entre indivíduos com finalidades definidas (MARQUIS, 2015). 

De acordo com as finalidades ou metas da entrevista de seleção para equipe de enfermagem, avalie as alternativas 
abaixo: 

I – O entrevistador quer obter informações suficientes para determinar a adequação do candidato ao cargo disponível 
(técnico de enfermagem e/ou enfermeiro). 

II – O candidato obtém informações adequadas para tomar uma decisão inteligente sobre aceitar ou não o cargo que 
pode lhe ser oferecido (técnico de enfermagem e/ou enfermeiro). 

III – O entrevistador quer fazer a entrevista de modo a, independentemente do resultado, fazer com que o candidato 
(técnico de enfermagem e/ou enfermeiro) ainda respeite a empresa (hospital ou instituição de saúde) e tenha dela 
uma boa impressão. 

Após leitura e reflexão dos textos acima, marque a alternativa correta. 

A ) Somente I está correto. 

B ) I e II estão corretos. 

C ) I e III estão corretos. 

D ) I, II e III estão corretos. 

 

48) Sobre a estrutura, a administração de enfermagem e estrutura organizacional (MARQUIS, 2015); analise a 
afirmativa abaixo e preencha a lacuna com a alternativa correta. 

“Nas organizações de atendimento de saúde, a ______________________ é uma das estruturas organizacionais mais 
inovadoras e idealistas, que fortalece quem decide, com o consequente fortalecimento da autoridade dos 
enfermeiros e do controle sobre sua prática”.  

A ) Administração compartilhada. 

B ) Administração burocrática. 

C ) Organização Horizontal. 

D ) Estrutura linear. 
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49) Grande parte dos pacientes hospitalizados necessita de um ou mais cateteres, seja para infusão de medicamentos, 
coleta de sangue ou até mesmo para a monitorização de pressão (BARROS, 2016). Assim, sobre os cateteres 
periféricos, é correto afirmar: 

A ) Trata-se de um procedimento invasivo que consiste na introdução de um cateter fino de polietileno ou náilon 
radiopaco, podendo ser de curta ou longa permanência. Os mais utilizados são os de curta permanência, ou 
cateteres de duplo ou triplo lúmen, geralmente instalados em veias jugular interna ou subclávia. 

B ) São amplamente utilizados para acesso vasculares e têm curto período de permanência. Eles podem ser 
agulhados ou sobre agulhas, são utilizados como via de acesso venoso periférico para administração de 
antibióticos, quimioterápicos, analgésicos, sangue e outros. 

C ) Está sendo amplamente utilizado, pois é um dispositivo de permanência prolongada e de fácil instalação, 
associado ao menor risco de complicações mecânicas e infecciosas. 

D ) É um recurso essencial e muito utilizado nas unidades de terapia intensiva, para monitorização da pressão 
arterial média (PAM) em pacientes críticos. 

 

50) Além dos diagnósticos de enfermagem e das prescrições de enfermagem correlatas, a prática de enfermagem 
envolve determinadas situações e intervenções que não se situam dentro da definição dos diagnósticos de 
enfermagem. Essas atividades dizem respeito a problemas potencias ou complicações que são de origem médica e 
que precisam de intervenções em colaboração com o médico e outros membros da equipe de saúde (BRUNNER & 
SUDDARTH, 2014). Que termo é empregado para identificar essas situações: 

A ) Problemas interdependentes. 

B ) Problemas dependentes. 

C ) Problemas sustentados. 

D ) Problemas remitentes. 


