Avaliação escrita para o cargo de Enfermeiro Plantonista
Assinatura do Candidato ___________________________________________
Data__/__/__

Português
1. Assinale a frase correta, levando em conta as regras de concordância.
a) A amizade e a harmonia é importante para o bem estar no trabalho.
b)O paciente se recuperou-se sozinho.
c) No passado, o pessoal foram bem tratado.
d) Todos os médicos deu plantão hoje.
e) Nenhuma das respostas
2. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa que não obedece ao padrãoculto:
a) Havia livros sobre a mesa.
b) Há anos não o vejo.
c) Deverão haver mais livros na biblioteca.
d) Deveria haver mais livros para consulta.
e) Faz anos que não o vejo.
3. A concordância está plenamente respeitada na frase:
a) O pessoal foram para o jogo
b) A Saúde é um setor onde as pessoas deve trabalhar com atenção
c)Na área daSaúde o pessoal trabalha infeliz.
d) Muitas pessoas faltou ao trabalho hoje.
e) Apesar de tudo que a empresa faz pelos empregados, muitos não reconhece.

4. Indique a alternativa em que haja ERRO de concordância:
a)
b)
c)
d)
e)

Terminadas as aulas, os alunos viajaram
Esta maçã está meia podre.
É meio-dia e meia
Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo.
Ajudaram no trabalho amigos e parentes.

5. Complete com eu / mim e tu / ti:
“A correspondência veio endereçada a ____ e ____ a abriste.”
a)mim / tu.
b) eu / tu.
c) mim / ti.
d) eu / ti.

6. A partir da observação da tira abaixo, assinale a alternativa que apresenta onde existe erro
de concordância, segundo a norma culta.
A felicidade das pessoas
estão na sensação boa de
paz interior e amizade.

E como conseguir
essas coisas?

Claro que não.

Gravura 1
a)
b)
c)
d)
e)

Gravura 2

Gravura 3

Gravura 1, apenas
Gravura 2, apenas.
Gravura 3, apenas
Gravuras 1 e 2, apenas.
Gravuras 2 e 3, apenas.

7. Assinale a alternativa que apresenta as opções corretas, segundo a norma culta, para
completar as frases abaixo:
“O estudo e a experiência ___________ davam-lhe a calma com que resolvia os problemas que
lhe _____________”.
a)
b)
c)
d)
e)

acumulados / apresentava.
acumulados / apresentavam.
acumulada / apresentavam.
acumulado / apresentavam.
acumulada / apresentava

8. A partir da análise das frases abaixo, assinale a alternativa que indica a escrita correta,
segundo a norma culta.
I.
Ela é uma menina discreta.
II.
Os ladrões foram presos em fragrante.
III.
O xeque foi devolvido por falta de fundos.
a) Apenas as frases I e III estão corretas
b) Apenas a frase I está correta.
c) Apenas as frases II e III estão corretas.
d) Apenas a frase III está correta.
e) Apenas a frase II está correta.

TEXTO
O DESASTRE DO BRASIL
Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014
Fonte: Avaliação UPA São José dos Campos/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da
lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado,
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e
movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a
supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas
a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início
se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.
9. Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de Neymar, o
texto:
a) não esclarece onde está o começo do desastre;
b) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
c) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
d) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
e) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.
10. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estãocorretamente acentuadas:
a) Urubú, têxteis, híbrido, fóssil.
b) Tênis, prejuízo, pré-estreia, âmbito.
c) Heróico, veículo, ciúme, amém.
d)Incêndio, uísque, Sauípe, órfão.

Matemática
11. Ana Maria comprou roupas, gastando R$ 1.010,00. Deu R$ 340,00 de entrada e o restante
da dívida vai pagar em 5 prestações mensais iguais. Qual o valor de cada prestação?
a) 124,00
b) 114,00
c) 134,00
d)

234,00

e)

208,00

12. Veja a promoção da bicicletaria do Senhor Manoel.

Bicicleta à vista por R$ 395,00
Ou, em 10 X R$ 42,00

A mãe de Saulo não quer perder a oportunidade e comprar uma bicicleta para seu filho, mas
queria saber a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo.
A diferença entre os dois preços é:
a) R$ 42,00
b) R$ 25,00
c) R$ 52,00
d) R$ 22,00
e) R$ 20,00
13. Em um fim de semana, Dona Beatriz foi ao supermercado comprar alguns ingredientes que
faltavam em sua cozinha e levou R$80,00. Veja o que ela levou para casa:

De acordo com as informações acima, responda: Restou para Dona Beatriz no final de sua
compra a quantia de:
a) R$ 11,30
b) R$ 80,00
c) R$ 57,80
d) R$ 248,70

14. Veja o preço desses livros:

Paulo quer comprar todos os livros e parcelar no cartão de crédito em 5 prestações, sem juros.
Ele pagará em cada parcela aquantia de:
a) R$15,10
b) R$25,10
c) R$ 5,10
d) R$ 1,50
e) R$ 20,50
15. Arthur deseja comprar um terreno de Cléber, que lhe oferece as seguintes possibilidades
de pagamento:
Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55 000,00;
Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 30 000,00, e mais uma prestação de R$ 26
000,00 para dali a 6 meses.
Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 20 000,00, mais uma prestação de R$ 20
000,00, para dali a 6 meses e outra de R$ 18 000,00 para dali a 12 meses da data da compra.
Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de R$ 15 000,00 e o restante em 1 ano da data da
compra, pagando R$ 39 000,00.
Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de R$ 60 000,00.
Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do
valor à vista (ou até um valor menor) em um investimento, com rentabilidade de 10% ao
semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem
vencendo.
Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur
concluiu que era mais vantajoso, do ponto de vista financeiro, escolher a opção:
a)Opção 1.
b)Opção 2.
c)Opção 3.
d)Opção 4.
e)Opção 5.

16. Num certo país existe uma linha de metrô com 12 estações, onde a distância entre uma
estação e outra é sempre a mesma. Se a distância entre a 3ª e a 6ª estação é de 3,3 km,
então a distância entre a 8ª e a última estação é de:
(fonte: Adaptado da Associação Paulista paraoDesenv. Da Medicina – proc. Seletivo 2011.)
a) 4,4km
b) 5,5km
c) 6,6km
d) 8,4km
e) 1,1km
17. Um confeiteiro começa a trabalhas às 8 horas e produz 60 bombons a cada 20 minutos,
outro confeiteiro começa a trabalhas uma hora depois do primeiro e produz 80 bombons,
do mesmo tipo, a cada meia hora. O primeiro confeiteiro para de trabalhar ao meio dia,
mas o outro continua até produzir a mesma quantidade que o primeiro. Sendo assim, qual
a hora que o segundo confeiteiro para seu trabalho.
(fonte: Adaptado da Associação Paulista parao Desenv. Da Medicina – proc. Seletivo 2011.)
a) 13h30min
b) 13h20min
c) 13h00min
d) 12h30min
e) 14h00min.
18. Numa pesquisa realizada em sala de aula, a professora fez três perguntas aos 40 alunos:
Quantos alunos são filhos únicos; Quantos alunos possuem um irmão gêmeo; Quantos
alunos têm um irmão ou mais (não gêmeo). Concluindo a pesquisa, a professora
apresentou os seguintes dados:

Irmãos
30%

5%

filho único

30 %

Gêmeos

5%

Um ou mais irmãos

Concluímos que na sala de aula pesquisada, o número de alunos com mais de um irmão (não
gêmeo) é:
a) 13
b) 26
c) 24
d) 30
e) 5

19. Mateus tem mais de 100 DVDs. Quando ele forma pilhas com 3 DVDs, sobra um. Quando
ele faz pilhas com 4 DVDs, sobram dois. Quando ele faz pilhas com 5 DVDs, as pilhas são
feitas sem sobras. Nas condições dadas, o menor númerode DVDs de Mateus é:
a) 125.
b) 130.
c) 135.
d) 139.
e) 140.
20. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por
dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana (de
segunda a sexta feira), quando durante o final de semana (sábado e domingo). A seguinte
tabela ilustra os resultados da pesquisa. (Fonte: Enem 2012)
ROTINA JUVENIL
Assistir à televisão

DURANTE A
SEMANA
3

NO FINAL DE
SEMANA
3

Atividades domésticas

1

1

Atividades escolares

5

1

Atividades de lazer

2

4

Descanso, higiene e
alimentação
Outras atividades

10

12

3

3

De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos,
na semana inteira (de segunda-feira a domingo), nas atividades escolares?
a) 20
b) 21
c) 24
d) 25
e)27

Informática
21. Enquanto relê um documento preparado no Word, João seleciona todo texto para alterar
o tipo de fonte utilizado. No entanto, apaga toda a seleção acidentalmente. Para não
perder o texto inteiro, ele pode, segundo as opções disponíveis no editor de texto que está
utilizando:
a)
b)
c)
d)
e)

Formatar o texto
Inserir arquivo
Desfazer a ação
Refazer a ação
Exibir layout de página

22. O processador de texto Word permite o alinhamento dos parágrafos à direita e à esquerda
simultaneamente, através da opção:
a)
b)
c)
d)
e)

Centralizar ou justificar
Centralizar, apenas
Justificar, apenas
Alinhar na horizontal, apenas
Recuar à direita e à esquerda, apenas

23. A cópia de um texto, a partir de documento digitalizado no Word, é realizada através da
caixa de diálogo denominada:
a) Novo
b) Editar
c) Arquivo
d) Salvar tudo
e) Salvar como
24. Observe o texto abaixo, formatado no Word 2010 BR.
A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de
Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS) torna público que realizará no
Município do Rio de Janeiro, Processo Seletivo de vagas de diversos cargos, a
serem contratados sob o Regime Jurídico CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e, portanto, não cumprirá direito à estabilidade.
Ao texto foi aplicado um tipo de alinhamento e à citação “Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)” um
recurso de estilo. O tipo de alinhamento e os recursos de estilo foram respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Centralizado e negrito;
Centralizado e itálico;
Justificado e sombra;
Justificado e negrito;
Justificadoe itálico.

25. No Word 2010 BR, para alterar a cor da fonte aplicada ao texto, deve-se acionar o seguinte
ícone:

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

Lógica
26. Umas pombas vinham voando e pousaram num terreno onde havia um urubu que falou:
Bom dia, minhas cem pombas. Nesse momento, uma delas retruca, não somos cem, se
fôssemos o dobro do que somos, mais metade do que somos, mais cinco, então seríamos
cem. Desse modo, o número de pombas é
a) 30
d) 34

b) 32
e) 38

c) 36

27. Considere o argumento abaixo:
“Todo cristão crê num único Deus. Algum cristão é espírita”.
Com relação às premissas dadas, a conclusão que gera uma inferência válida é:
a) todo que crê num único Deus é espírita.
b) algum espírita não crê num único Deus.
c) algum espírita crê num único Deus.
d) nenhum que crê num único Deus é espírita.
e) nenhum espírita crê num único Deus.
28. Uma herança constituída de barras de ouro foi totalmente dividida entre três irmãs: Ana,
Beatriz e Camile. Ana, por ser a mais velha, recebeu a metade das barras de ouro, e mais
meia barra. Após Ana ter recebido sua parte, Beatriz recebeu a metade do que sobrou, e
mais meia barra. Coube a Camile o restante da herança, igual a uma barra e meia. Assim, o
número de barras de ouro que Ana recebeu foi:
a) 1

b) 2

d) 4

e) 5

c) 3

29. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência,
que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A primeira
coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três cartas, a quarta tem
quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que
sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas.
A quantidade de cartas que forma o monte é:
a) 21
b) 24
c) 26
d) 28
e) 31

Fundamentos do SUS – Sistema Único de Saúde
30. Em relação à saúde, avalie as afirmativas a seguir:
I - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
II - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
III - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família,das empresas e da sociedade.
IV - A saúde tem como fatores condicionantes, mas não determinantes, entre outros, a
alimentação, a moradia,o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
Estão corretas:
a) I e II, apenas;
b) III e IV, apenas;
c) I, II e IV, apenas;
d) II e III, apenas;
e) I, II, III e IV.
31. De acordo com a Lei 8080/90, em relação à organização, direção e gestão do SUS NÃO é
correto afirmar que:
a) as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
b) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única;
c) aos municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam;
d) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida, no âmbito dos Municípios, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
e) no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de
forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das
ações de saúde.

32. Um dos fundamentos da Atenção Básica é o de “possibilitar o acesso _____ a serviços de
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do
sistema de saúde, de forma a permitir o planejamento e a programação _____, e em
consonância com o princípio da ____.”
As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
a) hierarquizado e descontínuo / descentralizada / publicidade;
b) universal e contínuo / descentralizada / equidade;
c) universal e contínuo / centralizada / transparência;
d) hierarquizado e coeso / centralizada / equidade;
e) restrito e contínuo / descentralizada / transparência.

33. Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado
diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:
a) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
b) o coeficiente de mortalidade infantil;
c) a taxa de esperança de vida;
d) o coeficiente de morbidade;
e) a taxa de letalidade.

Conhecimento Específico
34. Na abordagem ao paciente queimado, o enfermeiro deve ficar atento a alguns pontos no
momento do atendimento. A incidência de pacientes queimados é grande principalmente
na camada da população menos favorecida socioeconomicamente. O atendimento requer
em qualquer nível de atenção à saúde de intervenção multiprofissional no intuito de
diminuir as implicações provocadas pela queimadura.
Com base nas afirmações acima, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Pode-se conceituar a queimadura como toda lesão de tecido em decorrência de
trauma causado por agentes físicos, químicos, elétricos ou radioativos.
No diagnóstico da queimadura deve-se ficar atento somente a Extensão, profundidade
e lesões associadas.
O maior fator de risco de uma queimadura é a extensão das lesões, ou seja, se elas
atingirem uma área ampla da superfície Corporal, a resposta inflamatória
desencadeada será menor e o comprimento das funções protetoras da pele poderá ser
incompatível com a vida.
No momento do atendimento a queimadura, são sinais possível lesão por inalação
paciente queimado é pelos faciais chamuscados.
Na assistência a hipotermia nos pacientes queimados inclui aplicar compressas
quentes nas regiões inguinais e axilares.
A avaliação inicial de um paciente queimado é importante primeiramente aplicar o
ABC da avaliação.

Resposta na próxima página.

Assinale a alternativa cujos itens estão CORRETOS.
a) II, III, IV apenas
b) I, IV, VI apenas
c) III, I, V apenas
d) VI, IV, III apenas
e) II e III apenas
35. Analise os procedimentos essenciais da avaliação primaria à vítima de trauma no serviço
de pronto-socorro e assinale a alternativa que indica a ordem prioritária de atendimento.
I. Desobstrução das vias aéreas e controle da coluna cervical.
II. Aquecimento da vítima com cobertor ou manta térmica.
III. Acesso venoso e reposição volêmica.
IV. Avaliação neurológica.
V. Ventilação com ambú.
a) 1, 2, 3, 5, 4.
b) 1, 5, 3, 4, 2.
c) 2, 1, 4, 3, 5.
d) 3, 1, 2, 4, 5.
e) 4, 1, 5, 3, 2.
36. Analise as afirmativas abaixo.
O atendimento ao paciente com Traumatismo Cranioencefálicograve, em um serviço de
emergência, inclui uma série de intervenções.
I. Monitorar os sinais vitais.
II. Avaliar o nível de consciência.
III. Garantir suporte respiratório adequado.
IV. Controlar pupilas.
V. Manter o paciente em alinhamento anatômico e a cabeceira do leito elevado a 30
graus.
Assinale a alternativa CORRETA
a) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.
c) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas.
d) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.

37. Em relação à Cetose e Cetoacidose, analise as assertivas e assinale a alternativa que indica
as opções corretas.
I. A cetoacidose é uma complicação potencialmente letal, com índices de mortalidade
entre 5% e 15%. Estima-se que 50% dos casos possam ser evitados com medidas
simples de atenção.
II. A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo
algumas vezes a primeira manifestação da doença.
III. O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga,
visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação
e alterações do estado mental.
IV. A Cetose, que antecede a cetoacidose, pode ser manejada em casa, desde que o
paciente esteja habituado com o auto monitoramento da glicemia. Já a cetoacidose
em evolução requer tratamento imediato no local de atendimento usual ou em
serviço de emergência.
V. O diabetes tipo 1, que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente
desenvolve essa complicação, mas isso pode ocorrer em intercorrências, como
infarto, AVC ou infecção grave, em que há elevada produção de hormônios
contrarreguladores.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas II, IV e V.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e V.
Apenas I, III e IV.
Apenas III, IV e V.

38. M. S., 32 anos, primigesta, com idade gestacional de 28 semanas, deu entrada no prontosocorro queixando-se de dor abdominal intensa e sangramento vaginal de início abrupto.
Ao exame físico, apresentava pulso= 100bpm, PA= 150mmHg x 110mmHg, edema de
membros inferiores +++/4+, útero contraído (lenhoso), ansiedade e agitação. A ausculta
cardiofetal obtida foi de 166bpm. Frente a essa situação, o enfermeiro deve suspeitar de
que se trata de um caso de:
a)
b)
c)
d)
e)

Eclampsia.
Placenta Prévia.
Parto prematuro em curso.
Pré-eclâmpsia.
Descolamento prematuro de placenta.

39. Considere os cuidados de enfermagem a seguir.
I.

Posicionar o paciente sentado: elevar a cabeceira do leito entre 60º e 90º, com os
membros pendentes.
II. Instalar máscara facial de oxigênio com reservatório.
III. Puncionar acesso venoso.
IV. Monitorar eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso.
Frente a um paciente em edema agudo de pulmão, entre outras ações, o enfermeiro deve
executar esses cuidados adotando a seguinte ordem de prioridade:
a) I, II, III e IV.
b) I, III, II e IV.
c) II, I, IV e III.
d) III, II, I e IV.
e) IV, III, II e I.
40. O Infarto AGUDO do Miocárdio (IAM) é uma doença grave que exige atenção dos
profissionais de Enfermagem. Analise as afirmativas abaixo quanto aos cuidados de
enfermagem ao paciente com IAM em instalação.
I.
II.
III.

IV.
V.

Assegurar repouso absoluto no leito, pois o repouso diminui o consumo de oxigênio
pelo miocárdio.
Estimular a deambulação para evitar as complicações vasculares.
Observar e comunicar imediatamente o aparecimento de dor torácica, dispneia,
palpitações, transpiração excessiva. Anotar a hora, duração e se há fatores
precipitantes ou atenuantes.
Administrar medicamentos de acordo com a prescrição médica.
Proporcionar ambiente alegre e movimentado, estimular a visita de familiares e
conhecidos, pois a desconcentração e o movimento de pessoas ajudam o paciente a
esquecer a doença. Restaurar o volume

Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

41. O choque afeta todos os sistemas orgânicos. Ele pode desenvolver-se de maneira rápida
ou lenta, dependendo da causa subjacente. Durante o choque, o corpo se esforça para
sobreviver, convocando todos os seus mecanismos homeostáticos para restaurar o fluxo
sanguíneo e a perfusão tissular. O choque pode ser classificado em três tipos:
hipovolêmico, cardiogênico ou circulatório ou distributivo. Em relação ao choque
hipovolêmico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

II.
III.
IV.

V.

a)
b)
c)
d)

As principais metas no tratamento do choque hipovolêmico são: restaurar o volume
intravascular, redistribuir o volume de líquido e corrigir a causa subjacente da perda de
líquidos o mais rapidamente possível.
As soluções de lactato de Ringer e de cloreto de sódio a o,9% são líquidos coloides
isotônicos comumente empregados no tratamento do choque hipovolêmico.
A posição de trendelenburg modificada é recomendada no choque hipovolêmico.
A sequência de eventos no choque hipovolêmico começa com um aumento no volume
intravascular, resultando em maior retorno venoso dom sangue para o coração e no
subsequente enchimento ventricular aumentado.
Pode haver a necessidade de administrar produtos sanguíneos, também coloides,
principalmente quando a causa do choque hipovolêmico for a hemorragia.
I, II e III, apenas
I, III, V, apenas.
I. IV e V, apenas.
II. III e IV, apenas

42. Na Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), o paciente deve ser observado cuidadosamente
para identificação dos primeiros sinais de choque, como a queda da pressão. O período
crítico ocorre:
a) Na fase inicial, imediatamente após o surgimento dos sintomas de dengue;
b) Imediatamente após o aparecimento da dor muscular, cansaço, e dor nas
articulações;
c) Quando há queixas de perda do apetite, dor atrás dos olhos, náuseas e vômitos;
d) Durante a transição da fase febril para a sem febre, geralmente após o terceiro dia da
doença;
e) Quando, além de febre muito alta, há queixas de coceira na pele e torpor.
43. A Parada Cardiorespiratória (PCR) é uma intercorrência constituindo grave ameaça à vida,
principalmente para aqueles que sofrem parada cardíaca súbita fora do ambiente
hospitalar. Em quais arritmias é indicado o choque elétrico. Assinale a resposta CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Assistolia e taquicardia sinusal.
Taquicardia sinusal e fibrilação ventricular.
Fibrilação atrial e Assistolia.
Taquicardia ventricular sem pulso e bradicardia sinusal.
Fibrilação Ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.

44. O Acolhimento com Classificação de Risco, proposto pelo Ministério da Saúde para as
Emergências, é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de
tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravo à saúde ou grau de
sofrimento. São objetivos da classificação de risco:
I.
II.

III.
IV.
V.

Avaliar o paciente logo na sua chegada ao Pronto-Socorro, humanizando o
atendimento.
Descongestionar o Pronto-Socorro através de um processo de “triagem” em que são
selecionados os pacientes que tem necessidade de serviço de emergência e apenas a
estes ser garantido o atendimento.
Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto
precocemente, de acordo com a sua gravidade.
Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado
diretamente ás especialidades conforme protocolo.
Informar os tempos de espera, promover ampla informação sobre o serviço aos
usuários e retornar informações a familiares.

Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as Afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

45. A Política Nacional de Humanização define parâmetro para acompanhamento de sua
implementação na urgência e emergência, nos prontos-socorros, nos prontosatendimentos, na assistência pré-hospitalar e em outros serviços. Quanto a essa política, é
INCORRETO afirmar que:
a) A demanda deve ser acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantindo o
acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
b) Deve-se garantir a referência e contra referência, resolução da urgência e emergência,
prover o acesso à estrutura hospitalar e à transferência segura conforme a
necessidade dos usuários.
c) Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e
respeitando a individualidade do sujeito.
d) Incentiva as práticas promocionais da saúde.

46. A priorização do atendimento em Serviços de Urgências é sistematizada através da
Classificação de Risco. Considerando a Classificação de Risco e a participação da equipe de
enfermagem neste processo, marque a alternativa INCORRETA.
a) O Protocolo de Manchester é uma metodologia reconhecida internacionalmente para
classificação de risco em serviços de urgência,
b) O procedimento de classificação de risco e priorização da assistência deve ser
executado no contexto do processo de enfermagem.
c) Para executar a classificação de risco, o profissional de enfermagem deverá estar
dotado de conhecimento, competências e habilidades específicas.
d) No âmbito da equipe de enfermagem, o COFEN determina que somente o Técnico de
Enfermagem e o Enfermeiro façam a classificação de risco.
e) O processo de acolhimento e classificação de risco faz parte do sistema de
humanização do atendimento – objeto de padronização do Ministério da Saúde.
47. A técnica de verificação da pressão arterial é composta por um conjunto de
procedimentos. No paciente hipertenso, uma das ações que assegura a obtenção de
valores fidedignos é:
a) Auscultar e, após, proceder ao método palpatório.
b) Selecionar o manguito do aparelho pela sua largura, de forma que cubra um quarto do
comprimento do braço.
c) Insuflar o manguito do aparelho lentamente e desinsuflá-lo rapidamente.
d) Registrar como pressão diastólica o valor marcado no manômetro quando ocorre
abafamento do som ou seu desparecimento.
48. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos. Ela
depende da força de contração do coração, da quantidade de sangue circulante e da
resistência vascular. Assinale a alternativa que contém as duas variações patológicas
possíveis da pressão arterial, em indivíduos adultos, e sua respectiva nomenclatura.
a) Igual ou maior 120 x 90mmHg (hipertensão arterial) e igual ou menor que 100 x
60mmHg (hipotensão arterial).
b) Igual ou maior que 140 x 90mmHg (hipertensão arterial) e igual ou menor que 100 x
60mmHg (hipotensão arterial).
c) Igual ou maior 140 x 90mmHg (hipotensão arterial) e igual ou menor que 100 X
60mmHg (hipertensão arterial).
d) Igual ou maior que 120 X 80mmHg (hipertensão arterial) e igual ou menor que 120 x
80mmHg (hipotensão arterial).
e) Igual ou maior que 130 x 80mmHg (hipertensão arterial) e igual ou menor que 120 x
80mmHg (hipotensão arterial).
49. A aplicação de medicação por via intramuscular em uma criança de 4 meses deve ser
realizada, preferencialmente, no:
a)
b)
c)
d)

Deltoide.
Quadrante inferior externo do glúteo.
Vasto lateral da coxa.
Face interna da coxa.

50. O item “Segurança do Paciente em Serviço de Saúde – Limpeza e Desinfecção de
superfícies” trata de medidas utilizadas para diminuir a interferência do ambiente nas
infecções relacionadas à assistência à saúde.
Não faz parte dessas medidas:
a)
b)
c)
d)
e)

Evitar ações que favoreçam o levantamento das partículas em suspensão.
Realizar varredura seca.
Limpar e secar superfícies.
Remover matéria orgânica de superfícies.
Usar aspiradores de pó em áreas hospitalares, em substituição à varredura.

51. Os acidentes de trabalho, com sangue ou outros fluidos potencialmente contaminados,
devem ser tratados como casos de emergência médica. Para que as intervenções de
profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B tenham maior eficácia, devem ser tomadas as
seguintes condutas, logo após a exposição, exceto:
a) Recomenda-se o uso da AZT (zidovudina), para reduzir o risco de soroconversão após
a exposição ocupacional.
b) Após a exposição ocupacional ao material biológico, para profissionais não
imunizados, recomenda-se o uso da vacina contra Hepatite B.
c) Após exposição ocupacional ao material biológico, recomenda-se o uso da
imunoglobulina hiperimune para hepatite C.
d) O Uso da vacina contra hepatite B para aqueles profissionais não imunizados,
associados à imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHAHB), é uma medida
que comprovadamente, reduz o risco de infecção.
52. São responsabilidades e deveres do enfermeiro, exceto:
a) Prestar informações adequada ao paciente, à família e à comunidade, quanto aos seus
direitos, riscos e benefícios.
b) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade, em situações de emergência e
calamidades.
c) Administrar medicamentos a partir da prescrição médica, independente do efeito da
droga e de sua possibilidade de riscos.
d) Colaborar com a equipe de saúde na realização de procedimentos e esclarecimentos
ao paciente acerca do tratamento.
e) Consentir atividades de pesquisas ou de caráter investigativo que mantenham o
processo de tratamento do paciente.
53. Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem, são consideradas infrações
graves:
a) As que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa;
b) As que provoquem morte em qualquer pessoa;
c) As que provoquem perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano
moral irremediável em qualquer pessoa;
d) As que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro de qualquer
pessoa;
e) As que provoquem deformidade permanente e perigo de vida em qualquer pessoa.

