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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL 

 
EDITAL HEVV Nº 01/2019 

 

ENFERMAGEM 
 
 
 
01) O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é o documento utilizado para 
esclarecimento e anuência do paciente convidado a participar de uma pesquisa 
clínica. O TCLE deve conter, obrigatoriamente:  
 

A) explicitação da garantia de indenização do paciente diante da análise social da 
família em casos de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
B) explicitação ao paciente participante da pesquisa clínica que o recebimento de uma 
via do TCLE é facultativo. 
C) apenas uma via, rubricada em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, 
pelo paciente convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, 
assim como pelo cirurgião pesquisador responsável, devendo as páginas de 
assinaturas estar na mesma folha. 
D) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias 
mais apropriadas à cultura, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a 
participar da pesquisa. 
E) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar 
da pesquisa ou retirar seu consentimento apenas na fase inicial da pesquisa. 
 
02) Devem ser submetidos para análise de um Comitê de ética em pesquisa com 
seres humanos: 
 
A) projetos que propõem análise dados disponíveis no DATASUS. 
B) projetos que propõem realizar metanálise de estudos publicados. 
C) projetos que visam revisão sistemática da literatura científica. 
D) projetos que envolvam análise de dados de pacientes de prontuário médico. 
E) projetos que propõem uma revisão integrativa. 
 
03) Documento elaborado em linguagem acessível para os menores de idade ou para 
os legalmente incapazes, por meio do qual, explicitarão sua anuência em participar 
de uma pesquisa clínica: 
 
A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
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04) Para o Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, a concordância de um 
hospital para participação como local de realização de uma pesquisa clínica é 
representada pelo documento: 
 
A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
 
05) Complete a sentença:  
 
A _______________ é um sistema eletrônico oficial criado pelo Governo Federal para 
sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos 
nos Comitês de Ética em todo o país.  
 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna acima de forma que a torne verdadeira. 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Secretaria de Estado da Saúde. 
C) Plataforma Brasil. 
D) Associação Nacional de Ética em Pesquisa. 
E) Plataforma Lattes. 
 
06) Segundo a resolução CNS 466/12, o que é um protocolo de pesquisa? 
 
A) conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos 
fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação 
dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. 
B) documento que apresenta os resultados após o encerramento da pesquisa. 
C) documento que apresenta fatos relevantes e resultados parciais do 
desenvolvimento da pesquisa. 
D) conjunto de documentos que contemplam o depósito do projeto de conclusão de 
curso do pesquisador. 
E) conjunto de documentos contemplando apenas a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais. 
 
07) A Norma Operacional 001 de 30 de dezembro de 2013 dispõe: 
 
A) a organização e funcionamento do Ministério da Saúde. 
B) sobre os procedimentos para submissão da pesquisa envolvendo seres humanos 
ao CEP/CONEP. 
C) apenas sobre os procedimentos de acompanhamento da pesquisa envolvendo 
seres humanos ao CEP/CONEP. 
D) a organização e funcionamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
E) apenas sobre os procedimentos de avaliação da pesquisa envolvendo seres 
humanos ao CEP/CONEP . 
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08) Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo. 
 
De acordo norma operacional 001/13, todos protocolos de pesquisa devem conter: 
( ) Folha de rosto: todos os campos devem ser preenchidos, datados e assinados, 
com identificação dos signatários; 
(  ) Declaração de compromisso do paciente, devidamente assinada, de anexar os 
resultados da pesquisa na Plataforma Brasil, garantindo o sigilo relativo às 
propriedades intelectuais e patentes industriais; 
(  ) Orçamento financeiro: detalhar os recursos, fontes e destinação; forma e valor da 
remuneração do pesquisador; apresentar em moeda nacional ou, quando em moeda 
estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, obtido no período da proposição 
da pesquisa. 
(  ) Projeto de pesquisa original na íntegra. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
A) V - F - F - F. 
B) V - F - V - V. 
C) V - V - F - V. 
D) F - V - V - F. 
E) F - V - V - F. 
 
09) De acordo com a lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde - FNS serão alocados como: (...). Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 
da administração direta e indireta. 
B) fundo de reservas para ações de saneamento básico, serviços de saúde nos 
municípios, estados e Distrito Federal. 
C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
D) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
E) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, 
estados e Distrito Federal. 
 
10) A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos e atribuições do 
Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
 
A) participação no desenvolvimento infanto juvenil em saúde, educação e saneamento 
básico. 
B) a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
C) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do trabalho. 
D) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. 
E) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 
básico. 
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11) O Pacto pela Saúde divulgado em 2006 através da portaria nº 399 foi constituído 
por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e 
resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades 
definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre as prioridades do 
Pacto Pela Vida e seus objetivos para 2006 assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) atenção básica à saúde: consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família 
como modelo de atenção básica à saúde como centro ordenador das redes de 
atenção à saúde do SUS. 
B) mortalidade infantil e materna: reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
C) câncer de colo de útero e de mama: contribuir para a redução da mortalidade por 
câncer de colo do útero e de mama. 
D) saúde do idoso: implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando 
a atenção integral. 
E) câncer de próstata: contribuir para a redução da mortalidade por câncer de próstata. 
 
12) O pacto em defesa do Sistema Único de Saúde - SUS deve se firmar através de 
iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a 
Reforma sanitária Brasileira; a promoção da cidadania como estratégia de mobilização 
social e a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema. São 
Ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 
 
A) estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do 
SUS. 
B) ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial 
os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania. 
C) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da 
cidadania, tendo a questão da saúde como um direito. 
D) descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as 
Comissões Intergestores Bipartite. 
E) elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. 
 
 
13) Conforme a portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, um dos princípios gerais 
do financiamento para o Sistema Único de Saúde – SUS é o financiamento de custeio 
com recursos federais constituído, organizados e transferidos em blocos de recursos. 
O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, atendendo as 
especificidades previstas nos mesmos, conforme regulamentação específica. O 
financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde deverá apoiar iniciativas de 
fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes sub-blocos, EXCETO:  
 
A) planejamento e orçamento. 
B) campanhas de vacinação. 
C) regionalização. 
D) participação e controle social. 
E) incentivo à implementação de políticas específicas. 
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14) De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é competência da 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS: 
 
A) organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 
B) elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde. 
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 
E) definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das 
ações e serviços de saúde. 
 
15) De acordo com a lei nº 6.259 de 1975, sobre a notificação compulsória às 
autoridades sanitárias dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, é CORRETO 
afirmar: 
  
A) recebida a notificação, a autoridade sanitária deverá decidir se é pertinente 
proceder com a investigação epidemiológica. 
B) são de notificação compulsória: doenças que não impliquem em medidas de 
isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional 
C) a identificação de pacientes fora do âmbito médico sanitário em hipótese alguma 
poderá ser realizado. 
D) a notificação compulsória de caso de doenças não podem ter caráter de sigilo, 
obrigando neste sentido a divulgação imediata à população de risco. 
E) são de notificação compulsória: doenças constantes de relação elaborada pelo 
Ministério da Saúde, para cada Unidade da Federação, a ser atualizada 
periodicamente. 
 

 
16) Sobre os pontos essenciais no sucesso do atendimento da parada 
cardiorrespiratória (PCR), assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO:  
 
(    ) O sucesso do reconhecimento da PCR depende do atendimento imediato e pronto 
reconhecimento, como a ausência de pulso carotídeo ou presença de gasping. Ainda, 
deve-se sempre suspeitar de uma PCR em pacientes durante uma crise convulsiva. 
(  ) Feedback durante a PCR: a interação entre os participantes é importante para 
melhorias no atendimento e fácil reconhecimento de erros na assistência.  
(  ) Ênfase na Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP reforçando a necessidade de 
frequência cardíaca entre 100 e 120 compressões por minuto, com mínimo de 
interrupções e retorno completo do tórax. 
(    ) Melhoria nas estruturas e nos sistemas de saúde: criação de um sistema integrado 
com treinamento de pessoas, auxílio de materiais e transportes para um atendimento 
unificado, além da disponibilidade de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) em 
locais públicos com alta movimentação de pessoas. 
(  ) Cuidados pré-PCR: ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas 
hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção 
de febre. 
 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA: 
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A) F, V, V, V, V. 
B) V, V, F, V, V. 
C) V, V, V, V, V. 
D) V, V, V, V, F. 
E) V, V, V, F, V. 
 
17) Marque a alternativa INCORRETA sobre os DEVERES do exercício da carreira 
de enfermagem de acordo com Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - 
COFEN Nº 564/2017: 
 
A) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade 
e na diversidade de opinião e posição ideológica. 
B) colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar 
informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a área física 
institucional. 
C) apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de 
inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos 
documentos, quando no exercício profissional. 
D) utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para 
conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua 
competência e/ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. 
E) orientar à pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências 
decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da 
pessoa e de seu representante legal. 
 
 
18) De acordo com a Resolução nº 2.173 de 23 de novembro de 2017 que define os 
critérios do diagnóstico de Morte Encefálica (ME), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) o exame clínico deve demonstrar de forma inequívoca a existência das seguintes 
condições: coma não perceptivo com sedação, ausência de reatividade supraespinhal 
manifestada pela ausência dos reflexos fotomotor, córneo-palpebral, oculocefálico, 
vestíbulo calórico e tosse. 
B) O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre 1º e 2º exame clínico é de uma 
hora nos pacientes com idade igual ou maior a dois anos de idade, 12 horas nos 
pacientes com idade de 2 a 24 meses incompletos e 24 horas nos pacientes com 7 
dias (recém-nato à termo) até 2 meses incompletos. 
C) a realização do teste de apneia é facultativa na determinação da ME. 
D) o médico responsável por realizar procedimentos de determinação de ME poderá 
participar de equipe de retirada e transplante, conforme estabelecido no artigo 3º da 
Lei nº 9.434/1997 e no Código de Ética Médica.  
E) a Declaração de Óbito (DO) deverá ser preenchida pelo médico assistente 
hospitalar nos casos de morte por causas externas (acidente, suicídio ou homicídio), 
confirmada ou suspeita. 
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19) Baseado na RDC nº 36 que institui ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde e dá outras providências relacione: 
 
I – boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.  
II – dano. 
III – incidente. 
IV – evento adverso.  
V – segurança do paciente. 
 
(   ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele 
oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, 
podendo, assim, ser físico, social ou psicológico;  
(   ) redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 
atenção à saúde;   
(   ) componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são 
ofertados com padrões de qualidade adequados. 
(  ) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 
desnecessário à saúde. 
(    ) incidente que resulta em dano à saúde. 
 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA: 
A) II, V, I, III, IV. 
B) II, V, I, IV, III. 
C) II, I, V, III, IV. 
D) IV, V, I, III, II. 
E) III, V, I, II, IV. 
 
 
20) Os ensaios clínicos se constituem em métodos experimentais comparativos, de 
participação consentida e livre de seres humanos para a verificação da segurança e 
eficácia de fármacos e para a validação de medicamentos em todas as suas 
características operacionais após ter sido evidenciada, principalmente, a segurança 
do mesmo em diversas espécies animais. O ensaio clínico propriamente dito em 
humanos se divide em quatro fases, neste sentido, relacione a fase de pesquisa clínica 
com sua respectiva característica:  
 
Fase I. 
Fase II. 
Fase III. 
Fase IV. 
 
(     ) Essa fase tem o objetivo de determinar a segurança do medicamento em um 
número necessariamente reduzido de voluntários sãos.  
(     ) Ao final dessa fase, o novo medicamento estará pronto para aprovação pelo 
órgão de vigilância sanitária. No Brasil, a estrutura que efetuará a análise dos dados 
pré-clínicos, clínicos e farmacocinéticos é a Gerência de Medicamentos Novos de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 



8 
 

 

 

(    ) Essa fase objetiva, essencialmente, estabelecer o nível de eficácia do novo 
fármaco. Trata-se de uma fase crítica, dado o fato de que pela primeira vez, doentes 
serão expostos ao fármaco. 
(      ) Os estudos nessa fase ocorrem após a liberação para comercialização, sendo, 
portanto, relacionados com o aprofundamento dos mecanismos farmacodinâmicos, 
com aspectos farmacocinéticos particulares, como durante certas patologias, ou na 
vigência do uso com outros fármacos. 
 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA: 
 
A) IV, III, II, I. 
B) I, III, II, IV. 
C) I, IV, II, III. 
D) II, III, I, IV. 
E) I, II, III, IV. 
 
21) A reação transfusional aguda é arbitrariamente definida como aquela cujas 
manifestações ocorrem durante ou até 24 horas após a transfusão. Sobre os sinais e 
sintomas que podem ser indicativos de reação transfusional, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) febre, tremores com ou sem calafrios; agitação. 
B) hiper ou hipotensão, choque. 
C) dor abdominal ou lombar. 
D) náuseas e vômitos. 
E) mialgia e/ou artralgia. 
 

 
22) Durante a avaliação inicial de um paciente com Insuficiência Cardíaca (IC) é 
importante avaliar a presença de fatores que podem levar à descompensação da 
doença. Sobre os fatores de descompensação aguda da IC, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) uso prolongado de digitálicos. 
B) uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas. 
C) infecções ativas. 
D) má aderência terapêutica medicamentosa, restrição hidrossalina inadequada. 
E) depressão e fatores sociais agravantes. 
 
23) Tromboembolismo pulmonar (TEP) é a obstrução da artéria pulmonar por um 
trombo originário do sistema venoso profundo que interrompe o fluxo nessa região do 
pulmão. Sobre a assistência de enfermagem na TEP assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
A) manter paciente em decúbito dorsal. 
B) otimizar a deambulação oferecendo a oxigenação adequada. 
C) monitorar relatos de epigastralgia. 
D) observar sinais de hipoperfusão tecidual ou choque obstrutivo. 
E) todas as alternativas acima são incorretas. 
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24) Em diferentes pesquisas, foram encontradas muitas definições de erros em saúde 
de evento adverso, o que motivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
desenvolver a Classificação Internacional de Segurança do Paciente (International 
Classification for Patient Safety – ICPS) que o Centro Colaborador para a Qualidade 
do Cuidado e a Segurança do Paciente traduziu os conceitos chaves do ICPS para o 
português. Relacione abaixo os conceitos chaves da Classificação Internacional de 
Segurança do Paciente da OMS: 
 
I – Segurança do paciente. 
II – Incidente. 
III – Near miss. 
IV – Incidente sem lesão. 
V – Evento adverso. 
(      ) incidente que resulta em dano ao paciente. 
(    ) reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao 
cuidado de saúde. 
(      ) incidente que não atingiu o paciente. 
(      ) incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 
(   ) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 
desnecessário ao paciente. 
 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA: 
A) II, I, III, IV, V. 
B) V, I, IV, III, II. 
C) V, I, III, IV, II. 
D) V, III, I, IV, II. 
E) V, I, II, IV, III. 
 
 
25) A realização do teste de apneia é obrigatória na determinação da Morte Encefálica 
(ME) e é definida pela ausência de movimentos respiratórios espontâneos, logo após 
a estimulação máxima do centro respiratório pela hipercapnia (PaCO2 superior a 55 
mmHG). Porém alguns parâmetros devem ser respeitados para que o teste tenha 
validade. Sobre este assunto marque a alternativa CORRETA: 
 
A) deve-se seguir a técnica de ventilação com FiO2 DE 100% por, no mínimo, 20 
minutos para atingir a PaO2 igual ou maior a 200 mmHg e PaCO2 entre 35 e 45 
mmHg. 
B) teste positivo (presença de apneia) – PaCO2 final superior a 55 mmHg, sem 
movimentos respiratórios, mesmo que o teste tenha sido interrompido antes do tempo 
previsto na técnica. 
C) observar a presença de qualquer movimento respiratório por 20 minutos. 
D) manter ventilação mecânica durante o teste em modo assistido e controlado. 
E) a coleta de gasometria final é opcional. 
 
 
 



10 
 

 

 

 
 
 
26) Ensaios controlados são aqueles em que o tratamento experimental é comparado 
a um controle que pode ser um placebo “inativo”, ou um medicamento “padrão”. Esses 
ensaios podem ser subdivididos nas seguintes modalidades: ensaios abertos, ensaios 
cegos, ensaios duplos ou triplo cegos, sobre suas definições, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) ensaio aberto é a alternativa onde o tratamento administrado é conhecido pelo 

médico e pelo paciente. 

B) na modalidade triplo-cega o estatístico também desconhece qual o tratamento, 

lidando apenas com códigos. 

C) ensaio cego é a alternativa onde geralmente o paciente recebe um tratamento 

desconhecendo qual tratamento foi administrado. Nessa modalidade de ensaio 

clínico, a equipe de pesquisa clínica sabe qual tratamento usado. 

D) ensaio duplo é a modalidade mais próxima do ideal. Nem o médico nem o paciente 

sabem qual o tratamento alocado. A informação é mantida pelo farmacêutico, é ele 

quem detém a informação. 

E) ensaio duplo é a modalidade mais próxima do ideal. Nem o médico nem o paciente, 

nem o farmacêutico podem saber qual o tratamento alocado. 

 

 
27) Um nurse navigator, termo em inglês para descrever enfermeiros que auxiliam 
pacientes no desenvolvimento de autonomia após alta, podem atuar como referencial 
na transição de cuidados. Este enfermeiro coordenador, garante que os pacientes 
continuem recebendo recursos e cuidados especializados, criando elos entre 
atendimento hospitalar e ambulatorial, demonstrando assim, maior adesão nas 
intervenções baseadas em evidências e menores taxas de readmissão e permanência 
hospitalar. São competências do enfermeiro coordenador, EXCETO: 
 
A) fornecer educação sobre a doença em um nível apropriado de entendimento aos 

pacientes e seus familiares. 

B) formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica. 

C) assegurar o agendamento de consultas, identificar omissos e coordenar o 

seguimento ambulatorial de pacientes que retornam para suas comunidades.  

D) avaliar as necessidades emocionais e psicossociais de pacientes e familiares, e 

referenciar para programas de suporte especializados.  

E) identificar e contornar os obstáculos aos cuidados, como questões trabalhistas, de 

seguro, de transporte, entre outras. 
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28) Alguns cuidados são importantes no manejo da via aérea durante uma parada 
cardiorrespiratória - PCR. Sobre este assunto assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) a inserção da via aérea avançada deve ser feita imediatamente após a identificação 

da parada cardiorrespiratória com interrupção das compressões torácicas por até 1 

minuto. 

B) em pacientes em PCR sem via aérea avançada, manter ventilações com bolsa-

válvula-máscara na frequência de 40 compressões para 2 ventilações. 

C) para facilitar a ventilação com bolsa-válvula-máscara em pacientes com fratura de 

base de crânio confirmada ou suspeita ou coagulopatia grave, deve-se preferir a 

cânula orofaríngea em detrimento da nasofaríngea.  

D) o uso rotineiro da pressão cricoide durante a PCR é recomendado.  

E) para facilitar a ventilação bolsa-válvula-máscara, a cânula orofaríngea por ser 

utilizada em pacientes com reflexo de tosse ou vômito. 

 
 
29) É fundamental a padronização dos carros de emergência nas diferentes unidades 

hospitalares, com o objetivo de uniformizar o conteúdo, de acordo com o público ao 

qual se destina. Baseado no The Code Cart Statement o carro de emergência deve 

estar dividido de acordo com quatro finalidades: avaliação diagnóstica, controle das 

vias aéreas, acesso vascular e controle circulatório e por último, medicamentos. O 

conteúdo deve ser classificado em níveis de prioridades de 1 a 3. Sendo o conteúdo 

de nível 1, itens essenciais, que devem estar disponíveis imediatamente. Sobre a 

padronização do carro de emergência na unidade de internação assinale a alternativa 

INCORRETA sobre os itens de prioridade número 1(um):  

 

A) máscara laríngea de adulto, bloqueador de canal de cálcio (diltiazeme verapamil); 

manitol. 

B) desfibrilador externo automático; material de proteção individual (luvas, máscaras 

e óculos). 

C) laringoscópio com lâmina curva números 3 e 4; máscara de oxigênio com 

reservatório Cânula nasal, tipo óculos; umidificador; nebulizador. 

D) soro fisiológico 1.000 ml, ringer com lactato 1.000 ml, soro glicosado 5% 500 ml 

equipo macrogotas; equipo para hemoderivados; bureta. 

E) amiodarona; lidocaína; adenosina Betabloqueador (metoprolol); nitroglicerina; 

nitroprussiato de sódio. 
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30) Queimaduras são lesões que se originam por elevação da temperatura local, de 

qualquer área exposta do corpo, por uma variedade de agentes, como líquidos 

quentes e fogo, entre outros. Sobre as recomendações para atendimento de primeiros 

socorros em queimaduras, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) recomenda-se a aplicação de água gelada, no local de lesão, por pelo menos 10 

minutos. 

B) a aplicação de outras substâncias, como pastas, cremes não são recomendados. 

C) a aplicação produtos medicinais, não são recomendados. 

D) a aplicação de mel pode reduzir o tempo de cicatrização. 

E) recomenda-se que em caso de formação de bolhas, elas devem permanecer 

intactas, para que não ocorra piora do processo de cicatrização e a dor seja 

amenizada. 

 

 

31) O enfermeiro é o profissional que assiste ao paciente em todas as necessidades 

e por isso detém os conhecimentos necessários para uma avaliação crítica das 

condições do paciente grave, com participação efetiva e importante quanto à 

identificação do doente séptico. Algumas ações devem ser implementadas pelo 

enfermeiro seguindo o Surviving Sepsis Campaign, sobre essas ações, assinale V 

para as afirmações verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa que 

representa a sequência CORRETA: 

 

(     ) monitorar o nível de consciência, a frequência cardíaca, a frequência respiratória 

e diurese antes e após a infusão de volume. 

(     ) monitorizar pressão arterial média. 

(     ) avaliar o valor do hematócrito. 

(     ) certificar-se de que a 1ª administração dos antibióticos ocorreu na 1ª hora após 

a identificação ou suspeita do foco infeccioso. 

(     ) retirar dispositivos intravasculares desnecessários. 

(     ) monitorizar e avaliar sinais que evidenciem uma disfunção pulmonar aguda. 

 

A) V, V, V, F, V, V. 

B) V, V, F, V, V, F. 

C) V, V, V, V, V, F. 

D) V, V, F, V, V, V. 

E) V, V, V, V, V, V. 
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32) As primeiras unidades de terapia intensiva (UTI) foram instaladas no Brasil na década de 
1970, devido à necessidade de tecnologias associadas ao conhecimento científico para o 
cuidado de pacientes de alta complexidade. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
constitui um ambiente de UTI:  
 
A) ambiente de renovação, sendo que o atendimento individualizado impõe a necessidade de 
crescente desenvolvimento científico dos profissionais que atuam nesta área, visando 
harmonizar o cuidado à tecnologia. 
B) trata-se de um setor com estrutura física e dinâmica próprias, que associam intensa 
tecnologia e prática racionalizada à necessidade de atuação multiprofissional. 
C) esta estrutura inclui máquinas de suporte de vida, respiradores mecânicos e monitores 
complexos, dentre outros, que a diferencia de outras unidades.  
D) o cuidado prestado na UTI exige competências, destreza e habilidades, principalmente na 
interação entre ser humano e máquinas. 
E) ambiente tenso, traumatizante e agressivo, podendo gerar estresse na equipe de saúde. 
 
 
33) As doenças valvares são subdivididas em insuficiência ou estenose e promovem 
alterações nos ventrículos, acarretando disfunções diastólicas ou sistólicas, que progridem 
para a insuficiência cardíaca.  As cirurgias valvares consistem na troca da valva inativa por 
prótese mecânica ou biológica. Os cuidados de enfermagem são imprescindíveis para a 
recuperação do paciente submetido a esta categoria de procedimentos cirúrgicos. 
Considerando os casos estudados por LARA 2017, foram identificados 11 diagnósticos de 
enfermagem (DE) diferentes, estando alguns deles listados abaixo. Qual diagnóstico de 
enfermagem foi identificado no pós-operatório imediato de troca de válvula em 100% da 
amostra estudada:   
 
A) mobilidade Física Prejudicada.  
B) débito Cardíaco Diminuído.   
C) risco de Infecção.  
D) risco de Queda.  
E) risco de Integridade da Pele Prejudicada. 

 
 

34) Segundo PEDRÃO 2018, é utilizado na prática da profissão com grande significado para 
o desenvolvimento da Enfermagem, estabelecendo padrões de cuidados que podem ser 
utilizados em qualquer parte do mundo, bem como permitindo uma melhora na qualidade da 
assistência por meio da sistematização. É caracterizado como um processo de Enfermagem 
como um método sistemático e humanizado de prestação de cuidados constituído de cinco 
passos, sendo eles RESPECTIVAMENTE: 
 
A) investigação, avaliação, diagnóstico de Enfermagem, planejamento e intervenções de 
Enfermagem. 
B) investigação, planejamento, diagnóstico de Enfermagem, avaliação e implementação de 
Enfermagem. 
C) investigação, diagnóstico de Enfermagem, planejamento, avaliação e intervenções de 
Enfermagem. 
D) investigação, diagnóstico de Enfermagem, planejamento, implementação de Enfermagem 
e avaliação. 

E) investigação, planejamento, diagnóstico de Enfermagem, intervenções de 
Enfermagem e avaliação. 
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35) A hospitalização por descompensação de Insuficiência Cardíaca (IC) representa 
um período crítico na história natural da doença. Após a alta, o paciente com IC ainda 
permanece vulnerável e planejar a alta de maneira adequada é parte de uma 
hospitalização bem-sucedida para mantê-lo estável. Dessa forma segundo ROHDE 
2018, um modelo de sistematização de cuidados para alta hospitalar pode ser 
classificado em três etapas, conforme cores: vermelha, amarela e verde. Classifique-
as conforme definição e posteriormente escolha a opção CORRETA: 
 
1) Etapa Vermelha.                                                  
2) Etapa Amarela. 
3) Etapa Verde. 
  
(    ) devem ser atingidos com o objetivo de compensar a doença e atingir o melhor 
equilíbrio hemodinâmico possível. 
(     ) agendamento de retorno e o plano de seguimento ambulatorial. 
(     ) prevenir novas hospitalizações, como educação do paciente, orientações sobre 
atividade física, dieta, autocuidado e aderência. 
 
A) 1 – 3 – 2.  
B) 1 – 2 – 3. 
C) 2 – 3 – 1.  
D) 2 – 1 – 3.  
E) 3 – 2 – 1.  
 
36) A Unidade de Terapia Intensiva UTI é um ambiente destinado ao tratamento de 
pacientes graves, críticos, que necessitam de cuidados complexos e monitoramento 
contínuo. Esse ambiente, cada vez mais carregado de avanços tecnológicos, permite, 
aos profissionais da saúde, o controle das situações de risco e garante, ao paciente, 
a qualidade na assistência. Vê-se que o cuidado ao doente crítico demanda a 
utilização de um arsenal tecnológico específico e, para a sua utilização, o enfermeiro 
deve ter conhecimentos e habilidades no que se refere à operacionalização da 
máquina e à adequação das necessidades de quem precisa dela. Segundo SOUZA 
2018, podem-se dividir as tecnologias utilizadas em três tipos sendo elas 
RESPECTIVAMENTE: 
 
A) tecnologias leves, tecnologias leve-duras, tecnologias duras. 
B) tecnologias leves, tecnologias moderadas, tecnologias duras. 
C) tecnologias moles, tecnologias extra-duras, tecnologias duras. 
D) tecnologias leves, tecnologias leve-duras, tecnologias concretas. 
E) tecnologias moles, tecnologias moderadas, tecnologias concretas. 
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37) A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das emergências cardiovasculares de 
grande prevalência e com morbidade e mortalidade elevadas. A criação de protocolos 
e algoritmos internacionais permitiu a padronização e a organização da assistência. A 
Fração das Compressões Torácicas (FCT) é a proporção de tempo em que as 
compressões são realizadas durante uma PCR. Para maximizar a perfusão, 
recomenda-se que as pausas das compressões torácicas sejam minimizadas, a fim 
de que a FCT seja de, pelo menos, 60% e, idealmente, de 80%. Segundo BERNOCHE 
2019, para realização das compressões torácicas é recomentado EXCETO: 
 
A) posicione-se ao lado da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um do 
outro, para que tenha melhor estabilidade.  
B) estenda os braços e os mantenha cerca de 90º acima da vítima.  
C) comprima na frequência de 80 a 100 compressões/ minuto. 
D) comprima com profundidade de, no mínimo, 5 cm (evitando compressões com 
profundidade maior que 6 cm). 
E) reveze com outro socorrista a cada 2 minutos, para evitar o cansaço e compressões 
de má qualidade. 

 
 

38) O protocolo no atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) segue uma 
sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de 
reversibilidade do processo inicial que desencadeou o evento. Segundo BERNOCHE 
2019, são pontos essenciais no sucesso do atendimento da PCR, EXCETO: 
A) reconhecimento de PCR. 
B) treinamento e implementação. 
C) feedback durante a PCR. 
D) criação de sistemas de times de resposta rápida e sistemas de times de 
emergência médica. 
E) cuidados pré-PCR.       
 
 
39) No Brasil, os dados sobre mortalidade são imprecisos, mas as Doenças 
Cardiovasculares (DCV) ainda são a principal causa de mortalidade. Muitos esforços 
vêm sendo realizados nas últimas três décadas para reduzir estas taxas, por meio da 
divulgação do conhecimento em massa, do desenvolvimento de algoritmos e do 
emprego de dispositivos de assistência à PCR de acesso rápido e de fácil manejo. A 
aplicação destas novas técnicas necessita de um número maior de pessoas 
capacitadas para atuar em diferentes cenários, além de investimentos em novos 
equipamentos. Segundo BERNOCHE 2019, são consideradas novas técnicas de 
manejo a vida EXCETO: 
 
A) massagem cardíaca externa. 
B) compressão torácica e abdominal intercalada. 
C) tosse. 
D) soco precordial. 
E) reanimação cardiopulmonar em posição prona. 
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40) A necessidade global de cuidados paliativos é crescente em decorrência do 
aumento das doenças crônicas não transmissíveis e do envelhecimento das 
populações. Os enfermeiros, frequentemente, são confrontados com situações 
estressantes e trágicas como a morte e o luto. Para administrar essas situações 
complexas, é necessário, ao enfermeiro, lançar mão de competências que implicam 
saber mobilizar, integrar e utilizar recursos, conhecimentos e habilidades no ambiente 
profissional. Com base nessas reflexões, levantou-se o seguinte questionamento: 
quais as competências profissionais do enfermeiro para atuar com cuidados paliativos 
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica. Segundo BRABO 2018, há 
diretrizes denominadas constituintes centrais dos cuidados paliativos, assim 
designados por englobarem competências que devem ser consideradas durante a 
aplicação desses cuidados. São considerados constituintes elencados EXCETO: 

 
A) dependência. 
B) comunicação. 
C) dignidade. 
D) qualidade de vida. 
E) educação pública. 

 
 

41) Conselho Federal de Enfermagem, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 8º, inciso III, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, aprova e edita uma 
nova revisão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), exortando 
os profissionais de Enfermagem à sua fiel observância e cumprimento. Dos DIREITOS 
da enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:  
 
A) exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física 
e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção 
dos direitos dos profissionais de enfermagem. 
B) associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos 
de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais. 
C) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, 
necessárias ao exercício profissional. 
D) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 
E) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 
científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 
família e à coletividade. 
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42) A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das 
respectivas penalidades regem-se pelo Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE), sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos 
legais. As penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais 
de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho 
de 1973, são as seguintes EXCETO: 
 
A) advertência escrita. 
B) multa. 
C) censura. 
D) suspensão do exercício profissional. 
E) cassação do direito ao exercício profissional. 

 
 

43) Conselho Federal de Enfermagem, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 8º, inciso III, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, aprova e edita uma 
nova revisão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), exortando 
os profissionais de Enfermagem à sua fiel observância e cumprimento. Dos DEVERES 
da enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:  
 
A) conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem. 
B) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho 
de atividades em organizações da categoria. 
C) cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, 
convocações e intimações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 
D) prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, 
mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 
E) executar prescrição de Enfermagem e Médica, mesmo que não constem assinatura 
e número de registro do profissional prescritor.  
 
 
44) Segundo a Portaria Nº 529/ 2013 - Institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), são considerados objetivos específicos EXCETO:  
 
A) promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente 
em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio 
da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos 
estabelecimentos de saúde.  
B) envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. 
C) estreitar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.  
D) produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente. 
E) fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de 
graduação e pós-graduação na área da saúde. 
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45) De acordo a Resolução COFEN-292/2004 cabe ao enfermeiro, planejar e implementar 
ações que visem a otimização de doação e captação de órgãos/tecidos para fins de 
transplantes, do doador cadáver, EXCETO: 
 
A) desenvolver e participar de pesquisas relacionadas com o processo de doação e 
transplante. 
B) promover e difundir medidas educativas quanto ao processo de doação e transplante de 
órgãos/tecidos, junto à comunidade. 
C) priorizar programas de conscientização dos Profissionais 
da Área da Saúde quanto à importância da doação e obrigatoriedade de notificação de 
pessoas, com diagnóstico de morte encefálica. 
D) proporcionar condições para o aprimoramento e capacitação dos 
Profissionais de Enfermagem envolvidos com o processo de doação, através de cursos e 
estágios em instituições afins. 
E) favorecer a assistência interdisciplinar no processo de 
doação/transplante de órgãos e tecidos. 
 
 

46) O Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos da América (EUA), define 
qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de saúde, voltados para cuidar 
de pacientes individuais ou de populações, aumentam a chance de produzir os 
resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. 
Correlacione as definições dos atributos da qualidade e posteriormente escolha a 
opção CORRETA:  
 

I – Segurança do paciente; 
II – Efetividade; 
III – Centralidade no paciente; 
IV – Oportunidade do cuidado; 
V – Eficiência; 
VI – Equidade. 

 

(   ) Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores 
individuais dos pacientes, e que assegura que os valores do paciente orientem todas 
as decisões clínicas. 
(     ) Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos tanto para 
quem recebe como para quem presta o cuidado. 
(    ) Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como 
objetivo ajudá-los. 
(      ) Cuidado sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de equipamentos, 
suprimentos, ideias e energia. 
(        ) Qualidade do cuidado que não varia em decorrência de características pessoais, 
como gênero, etnia, localização geográfica e condição socioeconômica. 
(     ) Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele possam se 
beneficiar, evitando seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão. 

 
A) III, V, I, II, VI, IV. 
B) II, IV, III, I, V, VI. 
C) I, II, III, IV, V, VI. 
D) III, IV, I, V, VI, II. 
E) II, V, I, III, VI, IV. 
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47) É considerado conceitos de cultura de segurança do paciente na Portaria MS/GM 
nº 529/2013, EXCETO: 
 
A) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 
cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 
segurança de seus colegas, pacientes e familiares. 
B) cultura que estabelece metas financeiras e operacionais para serem alcançadas 
acima de tudo.   
C) cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos 
problemas relacionados à segurança. 
D) cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 
organizacional. 
E) cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção 
efetiva da segurança. 
 
 
48) Segundo Knobel, sobre o EAP (edema agudo pulmonar) podemos afirmar, 
EXCETO: 
 
A) o EAP é uma síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, 
as alterações fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de 
fluidos nos espaços intersticiais e alveolares dos pulmões, resultando em hipoxemia, 
complacência pulmonar diminuída, trabalho respiratório aumentado e ventilação-
perfusão anormal. 
B) o EAP está quase sempre associado à insuficiência cardíaca aguda ou crônica, 
podendo ser recorrente da diminuição da pressão atrial esquerda, situação que ocorre 
nos casos de estenose mitral. 
C) o diagnóstico do EAP é clínico e suas manifestações são dependentes do volume 
de líquido presente. 
D) cateteres nasais não são efetivos no EAP, pois o paciente costuma respirar pela 
boca. O oxigênio é melhor administrado por meio de máscara facial tipo Venturi, que 
oferece frações inspiradas de oxigênio de até 100%. 
E) no EAP a correção da hipoxemia causa diminuição da pressão arterial pulmonar 
média e aumento do débito cardíaco.   
 
 
49) Segundo Knobel, no EAP (edema agudo pulmão), caso o paciente permaneça a 
manifestar sinais de insuficiência respiratória e hipoxemia, mesmo após aplicação de 
oxigenioterapia, deve-se iniciar ventilação pressão positiva de modo não invasivo. Em 
relação aos efeitos da terapia por ventilação não invasiva (VNI) no EAP assinale V 
para VERDADEIRO e F para FALSO e posteriormente escolha a opção CORRETA: 

 

(    ) proporciona como efeito hemodinâmico redução da pré-carga pelo aumento da 
pressão intratorácica, que leva a diminuição do retorno venoso e da pressão venosa 
central. 
(    ) gera aumento da pós-carga em virtude da diminuição do gradiente pressórico 
entre o ventrículo esquerdo e as artérias extratorácicas, contribuindo também para o 
aumento do débito cardíaco.  
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(     ) leva diminuição do trabalho respiratório pela adição de um alto fluxo ao circuito, 
auxiliando na inspiração e pela redução da carga imposta à musculatura respiratória. 
(     ) promove o recrutamento de unidades alveolares previamente não ventiladas e 
compressão dos capilares pulmonares, melhorando as trocas gasosas e relação 
ventilação-perfusão.  
 
A) V, V, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, F. 
D) V, V, F, V. 
E) V, F, V, V. 
 
 
50) Segundo Vandresen 2018, a enfermagem é uma profissão da saúde que 
desempenha papel fundamental no resultado assistencial, tanto no âmbito hospitalar 
quanto extra-hospitalar. Trata-se de uma prática social complexa, historicamente 
relevante para a vida humana, e que tem três dimensões básicas 
RESPECTIVAMENTE:  
 
A) cuidado aos indivíduos famílias e grupos sociais; Educação e pesquisa; 

Administrativo-gerenciais. 

B) cuidado aos indivíduos famílias e grupos sociais; Administrativo-gerenciais; 

Educação e pesquisa. 

C) educação e pesquisa; Cuidado aos indivíduos famílias e grupos sociais; 

Administrativo-gerenciais. 

D) educação e pesquisa; Administrativo-gerenciais; Cuidado aos indivíduos famílias e 

grupos sociais.  

E) administrativo-gerenciais; Cuidado aos indivíduos famílias e grupos sociais; 

Educação e pesquisa. 

 


