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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  

Residência Multiprofissional - 2017 
INSTRUÇÕES 

 
01. Antes de ler as instruções, verifique se seus dados (Nome Completo, número do CPF e data de 
nascimento) são os mesmos no CARTÃO DE RESPOSTAS. 
02. Esta prova compõe-se de 30 (TRINTA) questões de escolha múltipla. 
03. Cada questão apresenta 05 (CINCO) opções e apenas uma resposta correta. Transcreva para o 
Cartão de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo completamente o 
retângulo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. 
04. Caso haja alguma irregularidade no cartão de respostas, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 
05. No Cartão de Respostas anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma 
questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. EM 
HIPÓTESE ALGUMA HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE REPOSTAS, MESMO EM CASO DE 
MARCAÇÃO INCORRETA. Não rasure, não amasse, não dobre o cartão. 
06. Ao receber o cartão-resposta, assine-o imediatamente, não deixe para depois. É de responsabilidade do 
candidato esta assinatura. 
07. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. A seguir, antes de iniciar a prova, confira a 
paginação. 
08. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos Fiscais.  
09. Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros e apontamentos. Relógio, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos 
celulares deverão ser desligados e colocados em local informado pelo Fiscal. O não-cumprimento 
destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 
10. Ao ser dado o sinal para o início da prova, abra o caderno e verifique se ele está completo. 
11. A prova terá a duração máxima de 04 horas. 
12. O candidato poderá se ausentar da sala somente 60 minutos após o início da prova. 
13. O tempo para o preenchimento do Cartão de Respostas está contido na duração desta prova. 
14. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para 
devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas, devidamente assinados.  
15. Os últimos 03 (três) candidatos a terminar a prova só poderão retirar-se da sala juntos. 
16. Não será permitido levar o caderno de perguntas. 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  

Residência Multiprofissional - 2018 
ENFERMAGEM 
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Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 

Projeto obriga escola a ter só merenda saudável 
Coxinhas, balas e refrigerantes podem ficar no passado do lanche escolar. Um projeto 
de lei que tramita na Câmara quer obrigar instituições públicas e privadas de ensino 
infantil e fundamental a só vender e oferecer aos alunos “alimentos saudáveis”. 
O texto não define o que seria proibido e remete a uma regulamentação posterior. 
Para o Conselho Federal de Nutricionistas, alimentos com muito sal, gordura ou açúcar 
deveriam ser vetados, dando-se preferência àqueles que são naturais. 
Essas medidas se justificam pelo alto índice de obesidade infantil e de surgimento de 
doenças crônicas. “Pelo menos durante o tempo em que estão na escola, nossas 
crianças devem estar livres da pressão e da tentação do consumo de produtos 
inadequados ao seu desenvolvimento saudável”, afirma o deputado autor do projeto. 
Para o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, o consumo de 
produtos saudáveis deve ser incentivado, mas não imposto. “No shopping é liberado. 
Se é proibido, é proibido em todo lugar. E acho um absurdo uma lei determinar como 
alguém vai se alimentar.” 
O Ministério da Saúde é favorável ao projeto e reconhece que, para tanto, é necessário 
aumentar, nas escolas, a oferta e o consumo de frutas, legumes, verduras e cereais 
integrais e reduzir o que é fabricado com elevadas quantidades de sal, açúcar e 
gordura. 
 
Algumas escolas já praticam hábitos alimentares saudáveis e, em algumas delas, 
chocolate industrializado, balas e frituras foram cortados. 
Aluna de uma dessas escolas, Brenda Oliveira, 10, já aprendeu. Por que proibiram o 
pastel? “Pela gordura. A gente sente falta, mas a escola fez bem”, afirma. 
(Johanna Nublat e Maria Clara Cabral. Folha de S.Paulo. 30.08.2009. Adaptado) 
 

01.  Assinale a alternativa em que a expressão por que foi empregada 
corretamente e com a mesma função com que aparece na frase do texto: “Por 
que proibiram pastel?”. 

(A) Ela está mais esbelta por que fez dieta. 
(B) Não descobrimos o por que deste incidente na escola. 
(C) Explicou-se por que devemos mudar os hábitos alimentares. 
(D) As escolas por que passamos não têm cantina à disposição dos alunos. 
(E) Iremos à cozinha por que precisamos selecionar as frutas e legumes. 
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02. Assinale a alternativa em que a frase obedece às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma padrão: 

 
(A) Antes da mudança de hábitos, haviam muitos alunos que traziam lanche de 

casa. 
(B) Fazem dois meses que a escola alterou a rotina alimentar dos alunos. 
(C) Durante as adaptações, ocorreu, entre os estudantes, muitas discussões. 
(D) Alguns pais consideraram absurdo as decisões da direção da escola. 
(E) No início, a criançada ficou meio decepcionada com a ausência de salgadinhos. 

 
03. Assinale a alternativa cujas palavras completam, correta e respectivamente, a 
frase a seguir: _______________________entrevistada, a aluna mostrou ter 
compreendido o que são hábitos alimentares saudáveis ________________ evita 
comer pastéis, ____________________ reconhece que eles têm muita gordura. 

  
(A) Quando/ visto que/portanto. 
(B) Quando/ visto que/ pois. 
(C) Depois de/ pois/ mas. 
(D) Depois de/ pois/ portanto. 
(E) Conforme/ porém/ pois. 

 
04. Considerando-se as normas vigentes de acentuação, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Revólver 
(B) Ideia 
(C) Pólo 
(D) Urubu 
(E) Caráter 

 
05. Assinale a única forma gramaticalmente correta, entre as palavras destacadas 

no texto abaixo. 
“Cumprindo determinação superior, o assistente da diretoria de determinada 
empresa redigiu documento oficial aos chefes de setor, no qual constava o trecho: 
"O presidente deseja ter à mão informações a cerca dos pontos fracos e fortes de 
cada setor afim de subsidiar a elaboração do planejamento estratégico da empresa. 
Para tanto, fá-se necessário promover reuniões em todos os setores da empresa 
para discutir-mos como aumentar nossa competitividade".” 

 
(A) à mão  
(B) a cerca 
(C) afim 
(D) fá-se 
(E) discutir-mos 
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LEGISLAÇÃO 
 

06. A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve 
em artigo sobre a saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes.  Quanto ao 
atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira: 
 
(A) A direção única em cada esfera de governo. 
(B) A prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Direção única nas atividades preventivas. 
(E) De relevância pública as ações nos serviços de saúde. 

 
07. É diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de 
Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os 
processos de negociação e pactuação entre os gestores: 
 
(A) Regionalização. 
(B) Participação social. 
(C) Integralidade. 
(D) Hierarquização. 
(E) Universalidade. 

 

08. Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o): 
 
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 
(B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral. 
(C) Integralidade de assistência. 
(D) Igualdade da assistência à saúde. 
(E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

 
09. O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do 
sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em 
defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do 
Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela 
Vida, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) No Pacto pela Vida foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 
(B) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas 

no que diz respeito à saúde do idoso. 
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(C) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de 
risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

(D) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

(E) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a 
dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

 
10. O SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo.  

Com relação a esse sistema é correto afirmar, exceto: 
 

(A) Foi instituído 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

(B) De acordo com a cartilha Entendendo o SUS do Ministério da Saúde é descrito 
como "um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e 
igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos 
transplantes de órgãos". 

(C) Fazem parte do Sistema Único de Saúde, os centros e postos de saúde, os 
hospitais públicos, incluindo os universitários, os laboratórios e hemocentros. 
Os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Ambiental, além de Fundações e institutos de pesquisa acadêmica e ciência, 
como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. 

(D) Antes da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do Ministério 
da Saúde se restringia ao atendimento dos contribuintes do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), não atuando de 
nenhuma forma na prevenção de doenças no restante da população. 

(E) São princípios do SUS a universalidade, a Integralidade, a equidade, a 
descentralização e a participação social. 

 
 
ESPECÍFICA  

11. A coleta de dados ou histórico de enfermagem, é a primeira etapa da 
sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Considerando que o raciocínio 
diagnóstico, associado à coleta de dados de enfermagem, envolve o 
reconhecimento da existência de indicadores, a geração mental de diagnósticos 
possíveis e a comparação de indicadores com diagnósticos possíveis, assinale a 
opção correta.  
 
(A) Os dados coletados, gerados por uma revisão dos sistemas biológicos e feitos 

para produzir diagnósticos médicos, são suficientes para originar os dados 
necessários aos diagnósticos de enfermagem.  

(B) As hipóteses diagnósticas são analisadas apenas ao final da coleta de dados, ou 
seja, na segunda etapa da SAE, denominada diagnósticos de enfermagem (DE).  

(C) Indivíduo, família, grupo ou comunidade estão envolvidos em todo o processo 
de coleta de dados e de elaboração de diagnóstico.  
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(D) O uso de um guia formal de coleta para a geração dos dados é opcional.  
(E) Quando todas as hipóteses de diagnósticos são descartadas, o enfermeiro deve 

concluir que os cuidados ao paciente não são mais necessários. 

12. No que se refere à conduta do profissional de enfermagem com relação ao 
diagnóstico de dor aguda relacionada à lesão biofisiológica decorrente de 
suprimento reduzido de oxigênio para o miocárdio, assinale a opção correta.  
 
(A) A realização de eletrocardiograma de 12/15/18 derivações, em paciente com 

dor torácica, apresenta resultado “falso-positivo”, pois tanto a onda T quanto o 
seguimento ST se apresentarão invertidos.  

(B) Deve-se administrar nitroglicerina intravenosa prescrita, atentando-se para os 
níveis pressóricos e, em caso de hipotensão, aumentar a taxa de infusão.  

(C) Deve-se administrar analgésicos potentes e vasodilatadores coronarianos 
prescritos, mantendo-se o paciente em enfermaria, uma vez que, por 
apresentarem efeitos discretos, não necessitam de monitoramento.  

(D) Deve-se administrar betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio 
prescritos para alívio da dor torácica, pois provocam aumento do espasmo da 
artéria coronária, causando vasoconstrição coronária e periférica.  

(E) Deve-se verificar a pressão arterial e a frequência cardíaca sempre que o 
paciente apresentar precordialgia, pois esses dois parâmetros podem aumentar 
devido à estimulação simpática provocada pela dor. 

13. Com relação aos hemocomponentes disponíveis no Serviço de Transfusão de 
Sangue – STS – e suas aplicações, numere a segunda coluna de acordo com primeira 
coluna produto. 
(1) Sangue Total.                
(2) Concentrado de Hemácias Lavadas.  
(3) Concentrado de Hemácias Deleucotizado.  
(4) Concentrado de Plaquetas (CP). 
(5) Plasma Fresco Congelado.  
(6) Crioprecipitado. 
 
(   ) Deficiência do fator VIII e fibrinogênio, na falta de hemoderivado industrial.  
(   ) Hemorragias associadas à plaquetopenia, profilaxia de hemorragias em aplasias 
primárias ou secundárias à quimioterapia ou metástase. 
(  ) Anemia, reduz risco de reações alérgicas associadas à proteínas plasmáticas; 
previne reações em deficientes de IgA.  
(  ) Anemia com hipovolemia ( glóbulos brancos (GB) e plaquetas (PLQ) não são 
funcionais; o plasma lábeis da coagulação, V e VII). 
(  ) Anemia reduz os riscos de RFNH= Reação Febril Não Hemolítica associada a 
anticorpos anti-leucocitários e previne alo- imunização a antígenos HLA. 
(  ) Para corrigir distúrbios “múltiplos” da coagulação (ou na falta de dados 
laboratoriais); indicado em transfusão maciça. 
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A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 2, 1, 3, 4, 5 e 6.  
(B) 6, 2, 3, 4, 5 e 1. 
(C) 2, 1, 6, 4, 3 e 5.  
(D) 5, 6, 4, 1, 2 e 3.  
(E) 6, 4, 2, 1, 3 e 5. 

 

14. Acerca da assistência do profissional de enfermagem ao paciente oncológico, 
assinale a opção correta.  
 
(A) Os efeitos evolutivos do câncer apresentam impacto social temporário.  
(B) Os sobreviventes de câncer sempre relatam seus sintomas sem quaisquer 

problemas e(ou) incômodos.  
(C) Na definição de sobrevivente de câncer, apesar de serem afetados pela 

sobrevida, não estão incluídos os membros da família, amigos e cuidadores.  
(D) Após o término do tratamento primário para o câncer de um paciente, os 

profissionais de saúde não mais atuam junto a esse paciente, já que o mesmo 
receberá alta hospitalar.  

(E) O desconhecimento e a falta de habilidade ou segurança dos familiares, 
relativos ao apoio necessário aos sobreviventes de câncer, torna difícil o 
relacionamento entre ambos. 

15. Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção 
correta.  
 
(A) Se as mãos tocarem a pia durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a 

pia é uma área contaminada.  
(B) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool 

esteja seco.  
(C) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.  
(D) Não há ordem para a secagem das mãos, apenas para a lavagem.  
(E) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será 

eliminada durante a lavagem. 

16.  De acordo com as disposições do Código de Ética do Profissional de 
Enfermagem, é dever do profissional de enfermagem:  
 
(A) utilizar-se de veículos de comunicação para conceder entrevistas e divulgar 

eventos e assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de 
interesse social.  

(B) suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição 
pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o 
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exercício profissional ou desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as 
situações de urgência e emergência, devendo comunicar, imediatamente e por 
escrito, sua decisão ao COFEN.  

(C) estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas da 
instituição.  

(D) divulgar e fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os 
envolvidos possam ser identificados.  

(E) realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas 
ético-legais. 

17. Requisitos mínimos, dentre outros estabelecidos pelo Ministério da Saúde 
que deverão ser observados e cumpridos pelos Serviços de Hemoterapia com 
relação aos parâmetros para seleção de doadores, visando tanto à sua proteção 
quanto à do receptor são os indicados em: 
 
(A) Limites mínimos e máximos de idade, frequência cardíaca, peso mínimo, 

bissexualidade e temperatura corporal.  
(B) limites mínimos e máximos de idade, frequência cardíaca, peso mínimo e 

temperatura corporal.  
(C) Homossexualidade, atividade laboral e prática esportiva de riscos, gestação, 

pós-parto e lactação e ingestão de bebida alcoólica.  
(D) Temperatura corporal; gestação, pós-parto e lactação, homossexualidade, 

ingestão de bebida alcoólica, doenças e episódios alérgicos.  
(E) Valores mínimos e máximos de pressão arterial; temperatura corporal, 

gestação, pós-parto e lactação, ingestão de bebida alcoólica, doenças e 
episódios alérgicos. 

18. O fato de toda atividade humana gerar resíduos, o gerenciamento desses 
resíduos surge como tema de grande impacto, principalmente considerando a 
dimensão que o tema “sustentabilidade” vem tomando. O gerenciamento de 
resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) pertence a um articulado grupo de 
normas e ações operacionais, de planejamento e financeiras, que tem como 
princípio critérios políticos, socioambientais, culturais e econômicos. A respeito do 
gerenciamento dos RSSS, assinale a opção correta. 
 
(A) Os profissionais envolvidos com a higiene e a limpeza devem ser 

conscientizados de sua responsabilidade, conhecer corretamente todos os 
procedimentos preconizados no manuseio, na coleta e no transporte dos RSSS 
e na higienização adequada de equipamentos e abrigos de RSSS. Esses 
profissionais devem estar cientes da necessidade da utilização de EPIs, que 
fornecem proteção exclusiva para seus usuários.  
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(B) Os RSSS produzidos por estabelecimentos de pequeno porte, como 
consultórios médicos e odontológicos, são pouco perigosos ou de menor risco à 
saúde pública ou ocupacional.  

(C) O gerenciamento dos RSSS em hospitais deve ser avaliado e acompanhado pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, particularmente no que se refere 
à programação de treinamentos para profissionais dos setores de higiene e 
limpeza.  

(D) Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, os 
resíduos sólidos são classificados em duas classes: os resíduos classe I, ou não 
perigosos, e os resíduos classe II, perigosos.  

(E) A quantificação e classificação dos resíduos gerados em cada serviço de 
especialidade médica e unidades de apoio, assim como das características de 
periculosidade de cada componente, de acordo com as normas vigentes, não 
competem ao Plano de Gerenciamento de RSSS. 

19. Na parte gerencial em enfermagem torna-se cada vez mais importante à 
avaliação da qualidade ou, também chamado, gerenciamento da qualidade. Essa 
forma de gerenciar tem-se mostrado útil em qualquer empresa. Com base nessas 
informações, assinale a opção correta acerca do gerenciamento em enfermagem 
voltado à avaliação da qualidade. 
 
(A) Faz parte desse processo de gerenciamento a hierarquização, autonomia e 

segregação de empregados, fornecedores e usuários no ambiente da 
organização.  

(B) A enfermagem vem se mostrando impassível quanto à adoção do 
gerenciamento da qualidade com vistas a alcançar somente um padrão 
aceitável de assistência, não demonstrando interesse pelas expectativas dos 
clientes.  

(C) Essa forma de gerenciamento tem como finalidade a melhoria contínua dos 
produtos e serviços, pelo aprimoramento do trabalho dos diversos membros e 
de todas as áreas da organização.  

(D) Aqui no Brasil, todas as instituições de saúde se dispuseram a trilhar o caminho 
da qualidade, adotando esta nova forma gerencial.  

(E) Nessa forma de gerenciamento, os gerentes sabem que as mudanças precisam 
começar em si próprios e, por isso, aprendem essa nova maneira de dirigir a 
empresa, cultivam corporações com objetivos de lucros cada vez maiores e em 
curto prazo. 

20. As medidas de prevenção de contato são indicadas para pacientes com 
infecção ou colonização por microrganismos com importância epidemiológica e que 
são transmitidos por contato direto ou indireto. A respeito desse assunto, assinale a 
opção correta.  
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(A) O uso de óculos, máscara cirúrgica e avental só são indicados quando houver 
risco de contato com sangue ou secreções.  

(B) O uso de luvas e avental só é indicado quando houver contato com o paciente, 
não sendo necessário para a manipulação do equipamento ventilatório ou de 
outras superfícies próximas ao leito. 

(C) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima 
entre dois leitos deve ser de quatro metros.  

(D) Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio não 
devem ser de uso exclusivo do paciente, até porque os hospitais não têm 
materiais suficientes para tal.  

(E) As principais doenças que necessitam de precauções de contato adicionadas ao 
padrão incluem: rotavírus, estreptococcia, estafilococcia, hepatite A, hepatite B 
com sangramento, HIV com sangramento, cólera e bactérias multirresistentes. 

21. A transfusão de urgência ou emergência está previamente definida em 
protocolo elaborado pelo Comitê Transfusional da instituição de assistência à saúde 
com relação à liberação de sangue total ou concentrado de hemácias antes do 
término dos testes pré-transfusionais e em quais casos pode ser feita. Com base 
nessa informação, identifique com V os reais casos de urgência de transfusão e com 
F, os demais. 
 (   ) Quadro clínico do paciente justifica a emergência, quando o retardo no início 
da transfusão coloca em risco a vida do paciente.  
(   ) Inexistência de procedimento escrito no serviço de hemoterapia, estipulando o 
modo como essa liberação será realizada.  
(   ) Liberação de assinatura do termo de responsabilidade pelo médico responsável 
pelo paciente no qual afirme o conhecimento do risco do procedimento.  
(   ) Provas pré-transfusionais devidamente finalizadas, mesmo que a transfusão já 
tenha sido completada.  
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a  
(A) F – V – V – F.  
(B) F – F – V – V.  
(C) V – F – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
(E) V – V – V – V. 

22. A reação transfusional ou reação adversa à transfusão é definida como um 
transtorno clínico relacionado ou consequente à infusão de componentes ou 
derivados sanguíneos. Estas reações transfusionais são classificadas conforme o 
tempo de início (imediata e tardia) e o envolvimento do sistema imunológico. A 
equipe de enfermagem deve estar capacitada a identificar precocemente os sinais e 
sintomas das reações e providenciar a assistência adequada ao quadro clínico. Com 
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base nos sinais e sintomas, presentes nas Reações Imune e Imediatas, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 
(1) Reação Febril Não- Hemolítica (RFNH).  
(2) Reação Hemolítica Imediata.  
(3) Reação Alérgica Leve e Reação Alérgica Moderada.  
(4) Reação Alérgica Grave.  
(5) Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI). 
 
(    ) Grave desconforto respiratório, hipotensão e edema pulmonar bilateral. Em 
alguns casos, há febre associada ao quadro.  
(    ) Febre, calafrios, tremores, vômitos, dor, dispneia, hipotensão e taquicardia, 
podendo evoluir para falência renal, coagulação intravascular disseminada (CIVD) e 
óbito.  
(    ) Prurido, urticária, eritema, angioedema, náusea, vômito, diarreia, dispneia, 
estritor, ansiedade, cianose, broncoespasmo, edema de glote, hipertensão, perda 
de consciência e choque. 
(    ) Febre (o aumento da temperatura é de geralmente 1ºC), tremores, calafrios, 
cianose de extremidades.  
(    ) Prurido, rash cutâneo, máculas e pápulas. Comumente não são acompanhadas 
de febre. 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é:  
 

(A) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.  
(B) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.  
(C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 
(D) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.  
(E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 

 
23. Na Reação Hemolítica Não Imune, que apresenta quadro clínico cursando com 
icterícia, colúria e não rendimento transfusional, identifique com V a assistência de 
enfermagem e com F, as demais.  
(   ) Suspender a transfusão, mantendo o acesso venoso.  
(   ) Iniciar hidratação abundante. 
(   ) Verificar débito urinário (controle de balanço hídrico) e características da urina.  
(  ) Verificar possíveis erros no transporte, no armazenamento e na administração 
de hemocomponentes.  
(   ) Comunicar a ocorrência ao serviço de hemoterapia.  

 
A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo, é a  
(A) V – V – V – V – V.  
(B) V – V – F – F – F.  
(C) V – F – F – V – V.  
(D) F – V – V – V – F.  
(E) F – F – F – V – V. 
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24. Em relação à Ética em Pesquisa com Seres Humanos, considere as seguintes 
afirmações: 

 
(   ) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que o sujeito da pesquisa ou 
seu responsável consente em participar da mesma, deve ser redigido com 
informações minuciosas e em linguagem científica, fazendo com que se torne 
ciência da pesquisa.  
(   ) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido se caracteriza mais como um ato 
normativo e de caráter ético, do que propriamente legal, pois não garante e nem 
isenta o pesquisador de danos causados.  
(   ) O cálculo do tamanho amostral, preferencialmente usando número padrão de 
amostras em artigos de metodologia similar e publicados em periódicos 
conceituados, constitui-se em parâmetro ético em pesquisas que envolvem seres 
humanos, pois se evita o uso desnecessário de sujeitos.  
(   ) Em pesquisa envolvendo seres humanos, o uso de placebos, tratamento inócuo, 
comumente usado em pesquisas com novos medicamentos e biomateriais, pode ser 
ético em algumas situações.  

 
Marque a sequência correta:  

(A) F – F – F – V.  
(B) V – V – V – F. 
(C) F – V – V – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) F – V – V – F. 

 
25. A reação imune tardia em que tipicamente, o quadro clínico se apresenta de 
10 a 12 dias após a transfusão, com febre, dermatite, eritrodermia, hepatite, 
enterocolite (diarréia aquosa de 3 a 4 litros por dia) e aplasia medular (com redução 
de todos os componentes medulares e imunodeficiência), o tratamento é 
sintomático e, em geral ineficaz e sua taxa de óbito é superior a 90% dos casos. 
Com, base nessa informação, é correto afirmar:  

 
(A) Imunomodulação.  
(B) Reação Hemolítica Tardia.  
(C) Aloimunização Eritrocitária.  
(D) Púrpura Pós-Transfusional – PPT.  
(E) Doença Enxerto contra Hospedeiro Pós-Transfusional – (DECH-PT). 

 
26. Considerando o que está posto no Código de Ética dos Profissionais da 
Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) O enfermeiro tem o direito de recusar-se a executar uma prescrição em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade, ou quando não constarem a assinatura e o 
número de registro do prescritor, exceto em situações de urgência e emergência.  

(B) Uma vez elaborado o Projeto Terapêutico Singular, o enfermeiro não mais 
necessita prestar adequadas informações ao cliente e à família a respeito da 
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assistência de Enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que 
possam ocorrer.  

(C) Segundo o Código de Ética do Enfermeiro, são consideradas infrações graves as 
que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem 
causar debilidade.  

(D) Em circunstâncias excepcionais o enfermeiro pode permitir que seu nome 
conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, 
ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele 
exercer as funções de Enfermagem pressupostas.  

(E) O profissional de enfermagem não pode suspender suas atividades, individual 
ou coletivamente, em nenhuma circunstância, nem mesmo naquela em que a 
instituição pública ou privada para a qual trabalhe não ofereça condições mínimas 
para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência.  

 
27. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é ERRADO 
afirmar:  

 
(A) A SAE é uma função privativa do enfermeiro.  
(B) A SAE já é reconhecida como uma complexa ferramenta de trabalho do 

enfermeiro, no entanto ainda não possibilita a avaliação dos cuidados 
prestados.  

(C) A SAE é um método e uma estratégia de trabalho que subsidia a prescrição e 
implementação das ações de assistência de enfermagem, contribuindo para a 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde do indivíduo, 
família e comunidade.  

(D) A SAE requer do enfermeiro interesse em conhecer o paciente como indivíduo, 
além de conhecimentos e habilidades que permitam a orientação e o 
treinamento da equipe de enfermagem para a implementação das ações 
sistematizadas.  

(E) A SAE, além de proporcionar um direcionamento para a organização do 
cuidado, também proporciona aos enfermeiros uma maior autonomia perante 
os demais trabalhadores da saúde. 

 
28. Sobre os estilos de liderança, marque a assertiva INCORRETA. 

 
(A) A liderança autocrática favorece a centralização do poder, promovendo um 

comportamento dependente e submisso aos membros do grupo, com 
sentimentos de tensão, frustração e, sobretudo apresenta manifestação de 
conflito entre membros da equipe.  

(B) A Liderança democrática favorece a autonomia do grupo para decidir e 
implementa estratégias para resolução dos problemas, para atingir metas, 
deixando o caráter do líder intervir apenas quando o grupo solicita e necessita 
de orientações técnicas ou aconselhamento.  

(C) Na Liderança Laissez faire, as pessoas tem mais liberdade na execução dos seus 
projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não 
necessita de supervisão constante.  
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(D) A Liderança situacional parte da premissa de que não há um único estilo ou 
característica de liderança válida para toda e qualquer situação. Cada situação 
vai requerer um estilo de liderança próprio com a sua realidade e, desta forma, 
alcançar-se-á a eficácia no trabalho e promoverá o desempenho satisfatório 
dos colaboradores.  

(E) Na Liderança liberal ocorre total liberdade para tomada de decisões grupais ou 
individuais, porém, o líder avalia ou regula o curso das coisas. 

 
29. Sobre as fases do processo de cicatrização de feridas, marque a assertiva 
CORRETA em relação à fase de proliferação. 
 
(A) Nessa fase diminui a vascularização, o colágeno se reorganiza, o tecido de 

cicatrização se remodela e fica igual ao normal.  
(B) As bordas da ferida deslocam-se para o centro e a ferida fica gradualmente 

coberta de tecido epitelial. 
(C) Nesta fase o organismo inicia a coagulação, limpa a ferida e protege-a da 

infecção; os tecidos danificados e os germes são removidos (fagocitose).  
(D) É o processo que ocorre no organismo como defesa à lesão tecidual que 

envolve reações neurológicas, vasculares e celulares que destroem ou barram o 
agente lesivo e substituem as células mortas ou danificadas, por células sadias.  

(E) Fibroblastos penetram na ferida em grandes quantidades, inicia-se a síntese do 
colágeno e os capilares movem-se para o centro da ferida. 

 
30. Um dos sintomas comuns de alterações no sistema hemolinfopoético é a 
hemorragia. Com relação a este sintoma, marque a assertiva CORRETA. 
 
(A) O acúmulo de sangue nas articulações denomina-se hemartrose e pode 

apresentar petéquias nessas coleções sanguíneas.  
(B) A metrorragia está relacionada ao rompimento dos vasos entéricos.  
(C) As equimoses são puntiformes e as petéquias são em forma de placas.  
(D) As hemorragias podem ocorrer devido a alterações nos vasos, plaquetas e 

fatores de coagulação.  
(E) A epistaxe é o sangramento excessivo das varizes do esôfago e adjacências. 


