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O caminho é longo, mas a vitória é 

certa!!! 

 

1. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, 
significativamente, na superação do modelo 
hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 
10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtorno mental. De acordo com essa Lei,  
A) é permitida a internação de portadores de 
transtornos mentais em instituições com 
características asilares somente mediante 
comprovação de que o paciente apresenta grave 
dependência institucional decorrente do seu 
quadro clínico ou de ausência de suporte social.  
B) é direito da pessoa portadora de transtorno 
mental ser tratada com humanidade e respeito e 
no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 
visando alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade.  
C) é direito da pessoa portadora de transtorno 
mental ser tratada, preferencialmente, em 
serviços hospitalares de saúde mental.  
D) é de inteira responsabilidade da família, a 
assistência e a promoção das ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais.  
 
2. Em relação à internação psiquiátrica, conforme 
a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, é correto 
afirmar que  
A) o término da internação voluntária dar-se-á 
somente por solicitação escrita do familiar ou 
responsável legal, ou quando for estabelecido 
pelo especialista responsável pelo tratamento.  
B) a internação compulsória dar-se-á por 
solicitação escrita do familiar ou responsável 
legal, ou pode ser estabelecida pelo especialista 
responsável pelo tratamento.  
C) a internação involuntária deverá, no prazo de 
uma semana, ser comunicada ao Ministério 
Público Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento, sendo desnecessário adotar o 
procedimento na respectiva alta.  

D) a internação voluntária ou involuntária 
somente será autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina (CRM) do Estado onde se localize o 
estabelecimento. 
 
3. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se 
destina a pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Dentre as diretrizes da 
RAPS, encontram-se:  
A) desenvolvimento da lógica do cuidado tendo 
como eixo a construção do projeto terapêutico 
singular; regionalização do atendimento às 
urgências.  
B) diversificação das estratégias de cuidado; 
ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos contemplando a classificação de risco.  
C) promoção da equidade, reconhecendo os 
determinantes sociais da saúde; desenvolvimento 
de estratégias de redução de danos.  
D) desenvolvimento de estratégias de redução de 
danos; ampliação do acesso e acolhimento aos 
casos agudos contemplando a classificação de 
risco. 
 
Mulher de 25 anos, com histórico de múltiplas 
internações em instituições psiquiátricas para 
tratamento de dependência de álcool e crack, dá 
entrada em hospital geral, após segunda 
tentativa de suicídio por ingestão de duas 
cartelas de Clonazepan2 mg. Estabilizado o 
quadro clínico, a equipe do hospital contata o 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Ad mais 
próximo da residência da paciente, objetivando 
integrá-la à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
para continuidade do cuidado 
 
4. No caso dessa paciente, os principais fatores 
de risco para o suicídio são 
A) presença de comorbidades incapacitantes e 
ausência de suporte familiar.  
B) tentativa prévia de suicídio e presença de 
transtornos mentais.  
C) histórico de familiares suicidas e ser do sexo 
feminino.  
D) relação terapêutica positiva e idade avançada.  
 
5. Nesse caso, a paciente foi encaminhada para o 
CAPS Ad devido ao fato de esse centro oferecer 



A) atendimento em regime de internação às 
pessoas cujo agravamento clínico requeira acesso 
à tecnologia de alta complexidade com 
intervenções de curta duração no 
restabelecimento de condições clínicas ou na 
investigação de comorbidades.  
B) atendimento em regime residencial a pessoas 
que fazem uso prejudicial de álcool e outras 
drogas e requeiram temporariamente moradia 
para o resgate e a reconstrução do vínculo social 
e comunitário.  
C) atendimento eventual com acolhimento, 
classificação de risco e intervenção imediata nas 
situações de urgência e emergência e 
agravamentos que assim o requeiram, 
minimizando riscos e favorecendo o manejo 
dessas situações.  
D) atendimento diário a pacientes que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo 
o planejamento terapêutico dentro de uma 
perspectiva individualizada e de evolução 
contínua. 
 
6. O objetivo dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) é oferecer atendimento à população de 
sua área de abrangência, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social 
dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários. Portanto, as 
pessoas atendidas pelos CAPS são 
A) usuários adultos que apresentam intenso 
sofrimento psíquico, que lhes impossibilita de 
viver e realizar seus projetos de vida, ou seja, 
pessoas com transtornos mentais severos e/ou 
persistentes que não conseguem restabelecer um 
convívio familiar ou social.  
B) preferencialmente pessoas com transtornos 
mentais severos e/ou persistentes, ou seja, 
pessoas com grave comprometimento psíquico, 
incluindo os transtornos relacionados às 
substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e 
também crianças e adolescentes com transtornos 
mentais.  
C) exclusivamente pessoas com transtornos 
mentais severos e/ou persistentes, ou seja, 
pessoas com grave comprometimento psíquico, 
incluindo os transtornos relacionados às 
substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e 
também crianças e adolescentes com transtornos 
mentais.  

D) usuários adultos que apresentam grave 
sofrimento psíquico, ou seja, somente pessoas 
com transtornos mentais severos e/ou 
persistentes e longa história de internações 
psiquiátricas sem evolução satisfatória, incluindo 
os transtornos relacionados às substâncias 
psicoativas (álcool e outras drogas). 
 
7. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem 
como objetivo  
A) prestar atendimento em regime de atenção 
ambulatorial e/ou hospitalar a pessoas que 
sofrem com transtornos mentais, psicoses, 
neuroses graves e demais quadros, cuja 
severidade e/ou persistência justifiquem sua 
permanência num dispositivo de cuidado 
intensivo.  
B) oferecer atendimento a grupos específicos de 
portadores de doenças mentais os quais 
pertençam a sua área de abrangência, realizando 
o acompanhamento clínico e hospitalar, além das 
atividades de supervisão de unidades 
hospitalares psiquiátricas que atuem no seu 
território.  
C) ser referência no tratamento de pessoas que 
sofrem com transtornos mentais, psicoses, 
neuroses graves e demais quadros, cuja 
severidade e/ou persistência justifiquem sua 
permanência num dispositivo de cuidado 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor 
de vida.  
D) oferecer atendimento em regime de atenção 
exclusivamente ambulatorial a grupos específicos 
de portadores de doenças mentais de menor 
severidade os quais pertençam a sua área de 
abrangência, realizando acompanhamento 
exclusivamente clínico. 
 
8. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um 
recurso de clínica ampliada e da humanização em 
saúde, sendo uma importante ferramenta para o 
cuidado integral de usuários com demandas 
saúde mental. Sobre o PTS, considere as 
seguintes afirmativas 
I - deve ser elaborado a partir de discussões entre 
os profissionais de saúde mental: o psicólogo e o 
psiquiatra. 
II - o PTS é subdividido em quatro momentos: 
diagnóstico, definição de metas, divisão de 
responsabilidade e reavaliação. 



III - a escuta qualificada, o ecomapa, o 
genograma, a intercosulta e a visita domiciliar 
conjunta favorecem a elaboração do PTS. 
IV - norteia-se no compartilhamento dos saberes 
médicos científicos, objetivando identificar a 
medicação psicotrópica mais eficaz para cada 
indivíduo. 
Em relação ao Projeto Terapêutico Singular, estão 
corretas as afirmativas 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I e IV. 
D) II e IV. 
 
9. A mãe de Eduardo, criança com 8 anos de 
idade, buscou a Unidade Básica de Saúde com 
uma guia de encaminhamento do neurologista 
para o psiquiatra infantil. Eduardo faz 
acompanhamento com neurologista desde bebê 
devido as crises convulsivas (provavelmente 
causada por convulsão febril) e é medicado com 
fenorbarbital. A hipótese do neurologista no 
encaminhamento é Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) [...]. Na 
discussão de caso da equipe de matriciamento 
em saúde mental, a enfermeira conta que a 
família é bem conhecida da ESF, que faz seu 
acompanhamento desde a gestação do caçula. 
Considera a mãe atenciosa com os filhos, mas 
sobrecarregada com os cuidados das crianças e 
com o trabalho (BRASIL, 2013). Sobre o 
matriciamento em saúde mental, considere as 
seguintes afirmativas: 
I - matriciamento é o encaminhamento ao 
especialista em saúde mental, no sistema de 
referência e contra referência, para uma 
intervenção psicossocial coletiva 
II - o genograma, o ecomapa, a interconsulta e a 
visita domiciliar conjunta são alguns dos 
instrumentos do processo de matriciamento. 
III - a educação permanente em saúde sobre os 
transtornos mentais é uma ferramenta 
importante para efetivação do matriciamento em 
saúde mental. 
IV- o matriciamento destina-se aos usuários com 
transtornos leves; aqueles com transtornos 
severos devem ser cuidados no âmbito do Centro 
de Atenção Psicossocial. 
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A) II e III. C) II e IV. 
B) I e IV. D) I e II. 
 

10. O projeto terapêutico singular (PTS) é uma 
estratégia de cuidado usada no âmbito da Saúde 
Mental, no Sistema Único de Saúde. O PTS deve  
A) ser formado por um conjunto de propostas e 
condutas terapêuticas prescritas pelo psiquiatra 
com ênfase na abordagem farmacológica e social.  
B) ser composto por quatro momentos: 
diagnóstico, definição de metas, divisão de 
responsabilidades e reavaliação.  
C) auxiliar na elaboração do genograma e do 
ecomapa dos indivíduos com transtornos 
mentais.  
D) contribuir para consolidação do modelo 
biomédico de cuidado integral 
 
11. Um projeto terapêutico é um plano de ação 
compartilhado, composto por um conjunto de 
intervenções que seguem uma intencionalidade 
de cuidado integral à pessoa. Nesse projeto, 
tratar das doenças não é menos importante, mas 
é apenas uma das ações que visam ao cuidado 
integral. Nessa perspectiva, no campo da Saúde 
Mental na Atenção Básica, alguns conceitos são 
necessários para conduzir o plano de ação para o 
cuidado integral. Entre esses conceitos, 
encontram-se: 
A) doença, tratamento, papel social e domicílio. 
B) cuidado, sofrimento, pessoa e território. 
C) cuidado, doença, medicalização e tratamento. 
D) adoecimento, dor, medicamento e território. 
 
Homem de 23 anos de idade, orientado auto e 
alopsiquicamente e acompanhado da genitora 
deu entrada em um pronto socorro apresentando 
os seguintes sintomas: disartria, ataxia e 
tremores grosseiros. Relata que faz uso de 
Carbonato de Lítio para tratamento do transtorno 
bipolar. Após estabilizado o quadro clínico, a 
assistente social orientou o paciente a buscar o 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no qual faz 
tratamento, com a finalidade de readequação do 
seu projeto terapêutico singular (PTS).  
 
12. Tendo como base esse caso clínico, considere 
as seguintes afirmativas relacionadas ao uso do 
Carbonato de Lítio.  
I - O uso do carbonato de lítio deve ser 
acompanhado de cuidados especiais, devido ao 
seu potencial para intoxicação.  
II - O uso de lítio associado a diuréticos e 
antibióticos também requer um monitoramento 
especial.  



III - Acne, aumento do apetite, gosto metálico e 
náuseas são efeitos indesejados do uso do 
Carbonato de Lítio.  
IV - Em casos de intoxicação pelo uso do 
Carbonato de Lítio, no tratamento do Transtorno 
Bipolar, o haldol poderá ser usado para substituí-
lo.  
Em relação ao uso de Carbonato de Lítio, estão 
corretas as afirmativas 
A) II e III. B) I e IV. C) I e III.D) III e IV.  
 
13. O segundo desafio global para a segurança do 
paciente refere-se às práticas da segurança 
cirúrgica que são componentes essenciais da 
assistência à saúde. Para tanto, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu uma Lista 
de Verificação para a Cirurgia Segura. Em relação 
a essa Lista, é correto afirmar:  
A) trata-se de lista simples e divide a operação 
em duas fases: o período anterior à indução 
anestésica e o período posterior à indução 
anestésica.  
B) a fase referente ao período anterior à indução 
anestésica corresponde à etapa de identificação.  
C) o seu desenvolvimento foi guiado pelo 
princípio da complexidade, com o objetivo de 
elaborar uma lista exaustiva de padrões e 
orientações a fim de facilitar sua aplicabilidade.  
D) a fase referente ao período anterior à indução 
anestésica corresponde à etapa de confirmação 
de todos os membros da equipe.  
 
14. A assistência cirúrgica ao paciente é complexa 
e envolve algumas etapas nas fases pré, trans e 
pós-operatória as quais devem ser otimizadas 
para minimizar as perdas desnecessárias de vidas 
e as complicações sérias. Nesse sentido, prezando 
pela segurança do paciente, apoiados pelas 
orientações para a cirurgia segura da OMS, é 
preciso seguir dez objetivos básicos e essenciais 
em qualquer caso cirúrgico. Com base nessa 
informação, leia as afirmações a seguir. 
I - As cirurgias em locais errados têm maior 
chance de ocorrer quando acontecerem em local 
com membro contralateral e houver falta de 
comunicação entre os membros da equipe.  
II - Como verificação de segurança, o cirurgião 
deve dizer, em voz alta, o nome do paciente, a 
operação a ser realizada, o local e a lateralidade 
da cirurgia. Nesse momento, que antecede à 
incisão cutânea, não é necessária a participação 
do enfermeiro.  

III - A equipe deverá estar preparada para 
qualquer intercorrência que evidencie perda da 
função respiratória, risco de grandes perdas 
sanguíneas e reação adversa a drogas ou reação 
alérgica que ameacem a vida do paciente.  
Das afirmações,  
A) II e III estão corretas.  
B) apenas II está correta.  
C) I e III estão corretas.  
D) apenas III está correta. 
 
15. Diversos fatores e condições podem 
aumentar os riscos de complicações em cirurgias. 
Portanto, as enfermeiras perioperatórias devem 
reconhecer as mudanças fisiológicas, 
cognitivas/psicológicas e sociológicas associadas 
ao envelhecimento e entender que a idade, por si 
só, coloca as pessoas em risco de complicações 
cirúrgicas (POTTER, 2013). O conhecimento dos 
fatores de risco permite que a enfermeira tome 
as precauções necessárias no planejamento do 
cuidado. Em relação aos fatores fisiológicos que 
colocam os idosos em risco durante uma cirurgia, 
considere as afirmativas abaixo. 
I - A alteração degenerativa no miocárdio e nas 
valvas diminui a reserva cardíaca e coloca o idoso 
em risco de aumento do débito cardíaco, 
especialmente durante períodos de estresse, o 
que pode ocasionar bradicardia, fadiga e 
arritmias.  
II - O aumento na amplitude de movimento do 
diafragma diminui a capacidade residual do 
pulmão, reduzindo a quantidade de ar novo que 
entra a cada respiração.  
III - As perdas sensitivas, incluindo sensibilidade 
tátil reduzida e aumento da tolerância à dor 
diminui a capacidade do idoso de responder 
precocemente aos sinais de alerta de 
complicações cirúrgicas.  
IV - A diminuição da função renal, com redução 
do fluxo sanguíneo para os rins aumenta o risco 
de choque quando há perda de sangue, e risco 
aumentado de desequilíbrio hídrico e eletrolítico.  
Estão corretas as afirmativas  
A)II e IV. B) III e IV. C) I e III. D) I e II. 
 
16. Os cuidados de enfermagem intraoperatórios 
incluem fornecer segurança e bem-estar ao 
paciente, coordenar os profissionais na sala de 
cirurgia e realizar as atividades de assepsia e de 
circulação. Com relação às diretrizes básicas para 



manter a assepsia cirúrgica, leia as afirmações a 
seguir. 
I - Todos os materiais que entram em contato 
com a ferida cirúrgica ou usados dentro do corpo 
estéril devem ser estéreis.  
II - Os capotes usados pela equipe cirúrgica são 
considerados estéreis na parte frontal e dorsal do 
tórax até o nível dos tornozelos e em toda parte 
dos braços.  
III - Os movimentos da equipe cirúrgica são de 
áreas estéreis para não estéreis e de áreas não 
estéreis para estéreis.  
IV - Sempre que uma barreira estéril é rompida, a 
área deverá ser considerada contaminada.  
Das afirmações, estão corretas 
A) II e III. C) I e II.  
B) I e IV.  D) III e IV 
 
17. Um sistema de precauções tem por objetivo a 
prevenção de transmissão de microorganismos 
de um paciente para outro, ou para um 
profissional da saúde. Diante de um paciente com 
presença de vesículas disseminadas por todo o 
corpo e diagnóstico de varicela, algumas medidas 
de precaução são recomendadas, considerando o 
modo de transmissão. Entre essas medidas, 
encontram-se 
A) as precauções de contato e as respiratórias 
para aerossóis.  
B) as precauções de contato e as respiratórias 
para gotícula.  
C) somente as precauções de contato.  
D) somente as precauções respiratórias 
 
18. As precauções padrão devem ser seguidas por 
todos os pacientes, independente da suspeita ou 
não da infecção. Nas normas de precauções 
padrão, recomenda-se 
A) o uso de Máscara N-95 para pacientes e de 
máscara cirúrgica para profissionais durante o 
contato com todos os pacientes internados.  
B) o descarte de seringas e agulhas em 
recipientes apropriados sem desconectá-las ou 
reencapá-las.  
C) o uso de quarto privativo para pacientes com 
diagnóstico de meningites bacterianas, 
coqueluche, difteria ou caxumba.  
D) o uso individual e exclusivo de equipamentos 
como termômetro, esfignomanômetro e 
estetoscópio para cada paciente, na enfermaria.  
ANULADA 

19. Uma das medidas mais importantes na 
prevenção e controle das infecções relacionadas 
à assistência à saúde é a utilização das 
precauções padrão bem como das precauções 
específicas baseadas no modo de transmissão dos 
microrganismos (contato, gotículas e aerossóis). 
Consiste em precaução padrão: 
A) usar óculos, máscara e/ou avental quando 
houver risco de contato de sangue ou secreções, 
para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, 
roupa e superfícies corporais. 
B) higienizar as mãos com álcool gel quando estas 
estiverem visivelmente sujas, para interromper a 
disseminação de microrganismos. 
C) adotar medidas de prevenção exclusivamente 
no trato de pacientes com confirmação de 
doença infectocontagiosa, para impedir a 
transmissão de microrganismos. 
D) usar luvas em todas as situações em que 
houver contato direto com o paciente, 
independente de seu diagnóstico, retirando-as 
antes do contato com o próximo paciente 
 
20 A higienização das mãos é reconhecida 
mundialmente como uma medida primária, mas 
muito importante, no controle de infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Sobre a 
higienização das mãos, considere as afirmativas 
abaixo. 
I - Tem por finalidade interromper a transmissão 
de infecções veiculadas por contato e prevenir as 
infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 
II - Deve ser realizada pelos profissionais dos 
serviços de saúde que mantêm contato direto 
com os pacientes, não sendo obrigatória para 
profissionais cujo contato é indireto. 
III - Não devem ser aplicados nas mãos sabões e 
detergentes registrados na ANVISA como 
saneantes, pois seu uso é destinado a objetos e 
superfícies inanimadas. 
IV - Devem ser usadas as preparações alcoólicas 
quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
após o uso de luvas de procedimento. 
Estão corretas as afirmativas  
A) I e IV. C) II e III. B) II e IV. D) I e III.   
 
21. A Portaria 2.616/98 trata da organização e 
competência da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH). Em relação à CCIH, 
considere as seguintes afirmativas 
I - A inexistência ou inoperância da CCIH 
configura negligência, acarretando 



responsabilidade civil para instituição, e os 
profissionais envolvidos são responsabilizados 
civil e penalmente. 
II - A CCIH deverá ser composta, no mínimo, por 
membros do serviço médico e de enfermagem. 
III - É competência da CCIH elaborar e aprovar o 
seu regimento interno, adequar e supervisionar 
as normas e rotinas técnicas e operacionais 
visando a prevenção e controle das infecções 
hospitalares 
IV - A CCIH é a executora do Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. 
Em relação à CCIH, estão corretas as afirmativas 
A) II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I e IV. 
 
22. As feridas são consequência de agressões ao 
tecido vivo, por determinados agentes. Quando 
ocorrem em tempo maior que 6 horas entre o 
trauma e o atendimento, sem sinal de infecção, 
são classificadas como 
A) Limpas-contaminadas.  
B) Limpas.  
C) Contaminadas.  
D) Infectadas. 
 
23. Escolar, com 11 anos de idade, realizou 
cirurgia de apendicectomia e recebeu alta 
hospitalar, sem nenhuma intercorrência. No 16º 
dia de pós-operatório, a enfermeira da Estratégia 
da Saúde da Família constatou que a criança 
apresentava febre alta, dor, endurecimento e 
hiperemia no local da incisão e secreção com 
odor fétido na ferida operatória. Nesse caso, a 
enfermeira deverá suspeitar de infecção 
A) hospitalar ou relacionada à assistência à saúde 
de órgão ou cavidade.  
B) comunitária incisional superficial.  
C) comunitária de órgão ou cavidade.  
D) hospitalar ou relacionada à assistência à saúde 
incisional superficial.   
 
24. A hemorragia é uma complicação incomum 
da cirurgia, porém grave, podendo resultar em 
choque hipovolêmico e morte. Em relação à 
hemorragia pós- cirúrgica, analise as afirmativas a 
seguir. 
I - A hemorragia pode se apresentar 
insidiosamente ou em caráter de emergência em 
qualquer momento do período pós-operatório 
imediato ou até vários dias após a cirurgia.  

II - Quando o sangramento é evidente deve-se 
utilizar uma compressa de gaze estéril e um 
curativo compressivo.  
III - A respiração pode tornar-se ofegante e o 
paciente sentirá calor intenso devido aos 
tremores.  
IV - O paciente pode apresentar hipertensão, 
pulso rápido e filiforme, desorientação, 
inquietação, poliúria e pele quente e ruborizada.  
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A) III e IV.  
B) II e III.  
C) I e II.  
D) I e IV. 
 
25 As náuseas e os vômitos são problemas 
comuns no pós-operatório. A conduta do Técnico 
de Enfermagem, quando o paciente relata 
náuseas, é de  
A) posicionar o paciente em decúbito dorsal.  
B) administrar antiemético prescrito pelo médico.  
C) oferecer cubos de gelo para prevenir o vômito.  
D) orientar a respiração profunda e lenta. 
 
26. A estratificação de risco cardiovascular tem 
como objetivo estimar o risco de cada indivíduo 
sofrer uma doença arterial coronariana nos 
próximos dez anos. Essa estimativa baseia-se na 
presença de múltiplos fatores de risco como sexo, 
idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de 
HDLc e LDLc. A estratificação de risco 
cardiovascular, na consulta de enfermagem, é 
obtido pelo escore de  
A) Apgar.  
B) Gleason.  
C) Wells.  
D) Framingham 
 
27. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
caracterizada pelo aumento dos níveis 
pressóricos acima do recomendado para uma 
determinada faixa etária e condição clínica. As 
situações em que ocorrem progressiva lesão 
aguda de órgãos-alvo e risco iminente de morte 
necessitam de redução imediata da PA (não 
necessariamente para níveis normais) e devem 
ser tratadas, preferencialmente, com agentes 
anti-hipertensivos parenterais em unidades de 
pronto atendimento. Essas situações são 
caracterizadas como  
A) pseudocrises hipertensivas.  
B) urgências hipertensivas.  



C) emergências hipertensivas.  
D) elevação eventual do nível pressórico. 
 
28. É uma síndrome clínica, habitualmente 
causada por doença aterosclerótica, que tem 
como sintomas a dor sentida no tórax, atrás do 
esterno, que pode irradiar-se para o pescoço, 
mandíbula, ombros, e face interna dos braços, 
habitualmente o esquerdo, ou para o epigástrio, 
e a melhora dessa dor depende do repouso. Esses 
sintomas são característicos  
A) do edema pulmonar agudo.  
B) do infarto agudo do miocárdio.  
C) da angina.  
D) da estenose aórtica. 
 
29. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou 
encefálico é a doença que mais mata os 
brasileiros e a principal causa de incapacidade no 
mundo. Apesar de atingir com mais frequência 
indivíduos acima de 60 anos, o AVC pode ocorrer 
em qualquer idade. Sobre o AVC, analise as 
afirmativas a seguir. 
I - Entre os fatores de maior risco para o AVC, 
estão o sexo feminino, a raça branca e o uso de 
anticoncepcional.  
II - O AVC infantil pode ocorrer em lactentes, 
crianças e mesmo antes do nascimento.  
III - Os sinais de alerta mais comuns de um AVC 
incluem a assimetria da face, a fraqueza em um 
dos braços ou perna, a dificuldade de fala ou a 
dor de cabeça súbita.  
IV - Se houver rapidez no atendimento do AVC, o 
medicamento que dissolve o coágulo, no AVC 
isquêmico, pode ser dado aos pacientes até 6 
horas do início dos sintomas, o que pode reduzir 
a probabilidade de sequelas.  
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A) I e II.  
B) II e III.  
C) I e IV.  
D) III e IV. 
 
30. O Sr. Manoel, 26 anos de idade, motoboy, 
conduzia sua motocicleta na Avenida Castelinho, 
quando um carro invadiu a preferencial e colidiu 
com a motocicleta arremessando-o no asfalto. As 
pessoas que transitavam no local se deslocaram 
até a vítima e avaliaram que ele estava 
consciente e referia dores na coluna cervical e 
lombar. Diante da suspeita de lesão na coluna, os 

prestadores dos primeiros socorros devem 
orientar a vítima a 
A) assumir a posição de decúbito ventral para 
prevenir trauma raquimedular. 
B) retirar o capacete para avaliar trauma na face 
e risco de asfixia. 
C) permanecer o mais imóvel possível enquanto 
aguarda o serviço médico. 
D) ajudar na colocação imediata do colar cervical 
para prevenir lesão neurológica 
 
31. Em qualquer lesão crânio-encefálica, é 
importante considerar se o cérebro foi também 
lesionado. Para monitorar alterações durante a 
fase aguda, nos primeiros dias após uma lesão 
crânio-encefálica, a enfermeira poderá avaliar a 
abertura dos olhos, as respostas verbais e as 
respostas motoras aos comandos verbais ou aos 
estímulos dolorosos. Estes são critérios nos quais 
se baseia a escala de coma de  
A) ASIA. C) Hamilton.  
B) Glasgow. D) Hunt & Hess 
 
32. Segundo a American Diabetes Association 
(2013), a hipoglicemia é a diminuição dos níveis 
glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores 
abaixo de 
A) 40mg/dL.  
B) 50 mg/dL.  
C) 60mg/dL.  
D) 70 mg/dL. 
 
33. A hipoglicemia é a diminuição dos níveis 
glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores 
abaixo de 70 mg/dL. A detecção precoce da 
hipoglicemia evita seu agravamento. Para isso, é 
necessário orientar o paciente a identificar os 
sinais precoces, que são 
A) polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, 
fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal.  
B) sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou 
uma sensação desagradável de apreensão.  
C) vômitos, desidratação, hiperventilação e 
alterações do estado mental.  
D) tremores, agitação, polidipsia, desidratação e 
polifagia. 
 
34. A Pancreatite aguda é um processo 
autodigestivo do pâncreas e dos tecidos 
circundantes pelas suas próprias enzimas, o que 
pode levar à inflamação e à necrose dos tecidos 
com risco iminente de morte. As causas mais 



comuns que podem provocar a pancreatite aguda 
são  
A) alcoolismo e cálculos biliares.  
B) ingesta elevada de sal e trauma abdominal.  
C) tabagismo e hemorragia digestiva alta.  
D) ingesta inadvertida de medicamentos e 
diabetes descompensada. 
 
35. No cuidado ao paciente hospitalizado, o 
enfermeiro identifica, no exame físico que o 
paciente apresenta, um padrão respiratório 
caracterizado por períodos de apneia, seguidos 
de movimentos respiratórios, a princípio 
superficiais, mas que vão se tornando cada vez 
mais profundos até chegarem a um máximo, após 
o qual vão diminuindo paulatinamente de 
amplitude até uma nova fase de apneia. Esse tipo 
de respiração é denominado  
A) Cheyne-Stokes.  
B) Biot.  
C) Kussmaul.  
D) Suspirosa. 
 
36. A semiologia divide o abdome em quatro 
quadrantes ou nove regiões. A opção na qual há 
apenas regiões do abdome é:  
A) linha esternal, epigástrio, flanco, hipogástrio, 
mentoniana, fossa ilíaca 
B) lobo superior, fossa anterior, hipocôndrio, 
flanco, mentoniana, infracostal 
C) hipocôndrio, epigástrio, flanco, mesogástrio, 
fossa ilíaca, hipogástrio 
D) lobo superior, linha esternal, fossa anterior, 
mesogástrio, hipocôndrio, infracostal 
 
37. De acordo com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (2013), algumas estratégias 
são apontadas com a finalidade de prevenir erros 
de preparo e de administração de medicamentos. 
É preciso, pois, antes de administrar qualquer 
medicamento a um paciente, verificar se todas as 
informações relacionadas ao procedimento estão 
corretas, de acordo com os 9 certos, ou seja,  
A) paciente certo, medicamento certo, dose 
certa, via certa, hora certa, compatibilidade 
medicamentosa, orientação ao paciente certa, 
direito a recusar o medicamento e anotação 
certa.  
B) paciente certo, medicamento certo, dose 
certa, via certa, hora certa, infusão correta, 
orientação ao paciente certa, checagem 
apropriada e anotação certa.  

C) medicamento corretamente formulado ou 
manipulado, armazenamento adequado, técnica 
de assepsia certa, identificação certa do fármaco, 
escolha certa dos acessórios de infusão, 
administração certa do medicamento, infusão 
correta, checagem correta e anotação correta.  
D) medicamento corretamente formulado ou 
manipulado, armazenamento adequado, técnica 
de administração certa, identificação certa, 
escolha certa dos insumos, infusão, observação 
correta, anotação correta e descarte adequado 
dos resíduos.  
 
38 O uso do cateter com preservativo é adequado 
para homens incontinentes ou em coma que têm 
esvaziamento da bexiga completo e espontâneo. 
Esse dispositivo deverá ser trocado  
A) a cada 5 dias. C) diariamente.  
B) a cada 2 dias. D) a cada 7 dias. 
 
39. A pressão arterial (PA) deve ser medida em 
toda avaliação por médicos de qualquer 
especialidade e demais profissionais da saúde 
devidamente capacitados. Para isso, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e a de Hipertensão 
orientam que, para a medição da PA no 
consultório e/ou fora dele, devam ser utilizados 
técnica adequada e equipamentos validados. Em 
relação ao preparo do paciente para a medição 
da PA, alguns procedimentos são recomendados. 
Sobre esses procedimentos, considere as 
orientações a seguir. 
I - O braço deve estar acima ou abaixo da altura 
do coração, apoiado, com a palma da mão 
voltada para cima, e as roupas não devem 
garrotear o membro.  
II - O paciente deve estar sentado ou em pé, com 
pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 
recostado na cadeira e relaxado.  
III - Certificar-se de que o paciente não esteja 
com a bexiga cheia, não tenha praticado 
exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, não 
tenha e ingerido bebidas alcoólicas, e café e não 
tenha fumado nos 30 minutos anteriores.  
IV- Explicar o procedimento ao paciente e deixá-
lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente 
calmo. O mesmo deve ser instruído a não 
conversar durante a medição, solicitando o 
esclarecimento de possíveis dúvidas antes ou 
depois do procedimento.  
Dentre as orientações, estão corretas  
A) III e IV. B) I e III. C) I e II. D) II e IV. 


