
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Enfermeiro             01 a 40 

 

01. Um enfermeiro está de plantão em um hospital do interior, juntamente com um 
médico, e chega para atendimento um senhor de 53 anos referindo “dores de cabeça” 
e apresentando febre alta. O enfermeiro não comunica o fato ao médico, prescreve e 
administra analgésico e antitérmico endovenoso e libera o cliente. Esse enfermeiro 
infringiu o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no capítulo 

A) IV, das proibições.    C) III, das responsabilidades. 

B) II, dos direitos.     D) VI, dos deveres. 

 
 
02. O controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) é um processo no qual a 

população participa, através de representantes, na definição, execução e 
acompanhamento de políticas públicas de saúde do governo.  

De acordo com as normas e legislações do SUS, são instâncias colegiadas 
obrigatórias: 

A) as ONGs e as instituições de saúde 

B) os sindicatos e os Conselhos de Classe 

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

D) os serviços públicos e  privados de saúde 
 
 
03. O SUS é constituído por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 
público. O caráter da iniciativa privada no SUS é de: 

A) proteção      C) coordenação 

B) complementaridade    D) promoção 
 

 
04. A doença diarréica aguda ainda é um dos grandes problemas de saúde pública do 

mundo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil. Em 
março de 2006, foi introduzida no calendário básico de imunizações para criança, a 
vacina de rotavirus humano, que deverá ser administrada exclusivamente pela via 

A) intradérmica.    C) subcutânea. 

B) intramuscular.     D) oral. 
 
 

05. Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ou Processo de 
Enfermagem, pode-se afirmar que  

A) a prescrição de enfermagem é um roteiro semanal que orienta as ações da equipe 
de enfermagem no cuidado e nas necessidades básicas do ser humano. 

B) as técnicas utilizadas para a coleta de dados no histórico de enfermagem são a 
entrevista e a educação em saúde. 

C) o diagnóstico de enfermagem, o qual identifica e julga problemas de saúde, é uma 
atividade intelectual do enfermeiro. 

D) a evolução de enfermagem compreende as ações desenvolvidas pelo enfermeiro, 
pelo técnico e pelos auxiliares de enfermagem. 
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06. O paciente com hiperglicemia pode, a longo prazo, desenvolver as seguintes 
complicações: 

A) cetoacidose  diabética e síndrome hiperglicêmica-hiperosmolar não-cetótica 

B) doença macrovascular, microvascular e neuropática 

C) desidratação, perda eletrolítica e acidose 

D) reações alérgicas locais, sistêmicas e lipodistrofia 
 
 
07. Pode-se apontar como a causa de falência respiratória, em paciente com doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): 

A) infecção     C) dispnéia 

B) febre     D) tosse 
 
 
08. Um dos cuidados de enfermagem com o paciente pós-biópsia hepática é 

A) instruí-lo para tossir. 

B) ajudá-lo a virar-se sobre o lado direito.  

C) descrever-lhe as etapas do procedimento. 

D) orientá-lo a respirar profundamente. 
 
 
09. O paciente  com  pancreatite  aguda tende a desenvolver um padrão respiratório 

ineficaz devido à dor intensa. Para melhorar a função respiratória, entre outras 
medidas, deve-se  

A) orientá-lo a não tossir. 

B) incentivá-lo a manter o decúbito dorsal. 

C) mantê-lo em posição de semi-fowler.  

D) instruí-lo para respirar lentamente. 
 
 
10. O distúrbio hidroeletrolítico que leva ao risco imediato de vida, na insuficiência renal 

aguda, é: 

A) hiponatremia      C) hipernatremia 

B) hipocalemia      D) hipercalemia 
 
 
11. Os fatores de risco de Framinghan aumentam a tendência de uma pessoa para 

desenvolver doença 

A) neurológica.      C) cardíaca. 
B) pulmonar.      D) renal. 

 
 
12. Dor torácica intensa e persistente irradiando-se para o braço, a mandíbula, o pescoço 

ou as costas é sintoma de:  

A) insuficiência cardíaca congestiva   C) úlcera perfurada 

B) edema agudo de pulmão     D) infarto agudo do miocárdio  
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13. Quanto à natureza do procedimento, as cirurgias podem ser classificadas em:  

A) de urgência, de emergência ou eletiva  

B) reconstrutiva, ablativa ou opcional 

C) curativa, paliativa ou ablativa 

D) construtiva, reconstrutiva ou ablativa 
 
 
14. Durante a entrevista com o paciente, na fase pré-operatória, para a elaboração do 

plano de cuidados, o enfermeiro inicia 

A) avaliando o conhecimento do paciente acerca da cirurgia e do resultado esperado. 

B) fornecendo ao paciente manual para leitura e esclarecendo-lhe dúvidas. 

C) descrevendo os riscos do procedimento cirúrgico. 

D) avaliando a pré-existência de reações alérgicas. 
 
 
15. O cuidado de enfermagem prioritário no pós-operatório imediato é: 

A) verificar o padrão respiratório do paciente 

B) observar o curativo visando detectar hemorragia 

C) promover o conforto ao paciente 

D) verificar o débito urinário 

 
 
16. A ocorrência do desequilíbrio ácido-básico decorrente da diminuição do pCO2 arterial 

e aumento do pH sangüíneo caracteriza uma 

A) acidose respiratória.   C) alcalose metabólica. 

B) alcalose respiratória.    D) acidose metabólica. 

 
 
17. Os sinais e sintomas de gravidez que aparecem mais precocemente são: 

A) polaciúria, náuseas e movimentos fetais 
B) náuseas, sinal de puzos e polaciúria 

C) amenorréia, náuseas e congestão mamária 

D) amenorréia, aumento do volume abdominal e sinal de puzos 
 
 
18. Regra utilizada para calcular a data provável de parto: 

A) Friedman     C) Greenberg 

B) Nägele      D) Vokaer 
 
 
19. Na estática fetal, o enfermeiro analisa as relações do produto conceptual com a bacia e 

com o útero. A relação entre os grande eixos longitudinais fetal e uterino denomina-se:  

A) apresentação    C) situação  

B) atitude      D) posição 
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20. Os tempos do mecanismo de parto são: 

A) insinuação, descida e desprendimento 
B) dilatação, descida e expulsão 

C) insinuação, expulsão e secundamento 

D) dilatação, expulsão e delivramento 

 
 
21. É manifestação clínica da pré-eclâmpsia grave:  

A) oligúria (< 500ml/24h) 

B) pressão arterial de 130/90mmHg 

C) proteinúria de 1+ no intervalo mínimo de 4h 

D) aumento de peso igual a 350g/semana 

 
 
22. Forma clínica de aborto que revela morte fetal (antes de 20 semanas) habitualmente 

sem sangramento vaginal é o aborto 

A) infectado.  B) incompleto.   C) retido.   D) habitual. 
 
 
23. No pré-natal de uma gestante diabética, o enfermeiro deve alertá-la sobre uma 

alteração associada ao volume do líquido amniótico conhecida como 

A) oligoâmnio.     C) polidrâmnio. 

B) oligúria.     D) polaciúria. 
 
 
24. A secreção do leite materno ocorre por um estímulo neuroendócrino e três órgãos 

participam desse processo: a placenta, a hipófise e as mamas. A síntese e a ejeção 
láctea ocorrem, respectivamente, devido à ação 

A) do estrógeno e da ocitocina.  
B) da progesterona e da prolactina. 

C) do estrógeno e da progesterona.  

D) da prolactina e da ocitocina. 

 
 
25. Imediatamente após o parto, o neonato precisa assumir as funções vitais realizadas 

pela placenta. No atendimento ao recém-nascido a termo na sala de parto, deve-se 
estar atento para 

A) a remoção adequada do líquido pulmonar por intermédio do posicionamento e 
aspiração das vias aéreas (1°: nariz; 2°: boca), visando a prevenção da síndrome 
da membrana hialina. 

B) o clampeamento do cordão umbilical, que pára o fluxo sanguíneo, através do 
ducto venoso, mantendo a freqüência cardíaca, respiratória e a pressão arterial 
nos limites esperados para o recém-nascido. 

C) o aquecimento adequado, objetivando diminuir o consumo de oxigênio e aumentar 
a termogênese não-espasmogênica do recém-nascido. 

D) a utilização de técnica asséptica no manuseio do recém-nascido, uma vez que a 
infecção perinatal eleva os níveis de IgG e o sistema imunológico está imaturo. 
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26. Segundo Wong (1999), a avaliação da dor aguda no recém-nascido se baseia em 
alterações fisiológicas e comportamentais que incluem: 

A) diminuição da freqüência cardíaca − aumento da saturação do oxigênio 
transcutâneo − choro − olhos bem fechados 

B) respiração rápida e pouco profunda − sudorese palmar − tremor do queixo − 
rigidez 

C) aumento da pressão arterial − pupilas dilatadas − punhos cerrados − aumento do 
pH sangüíneo 

D) hipoglicemia − choramingos − flexão dos membros − diminuição da saturação de 
oxigênio arterial 

 
 
27. A desidratação é um distúrbio comum dos líquidos corporais em lactentes. Uma das 

características que torna o lactente mais vulnerável a esse desequilíbrio 
hidroeletrolítico é   

A) a menor ingestão e excreção de líquidos por quilograma corporal.  
B) a pequena área de superfície corporal. 

C) a menor taxa de metabolismo basal. 

D) a maior quantidade de líquido extracelular. 
 
 
28. A descoberta, em uma criança, de diabetes melito tipo I constitui uma fonte de 

ansiedade para a criança e familiares. O enfermeiro deve dar aos pais ou 
responsáveis a informação seguinte:  

A) ao misturarem-se tipos de insulina, deve-se aspirar primeiro a insulina regular e 
depois a de ação mais prolongada. 

B) a introdução de ar no frasco-ampola da insulina interfere na  ação dessa 
substância. 

C) a insulina deve ser mantida em temperatura abaixo de 2°C para não se perder sua 
ação. 

D) ao realizar-se o HGT com dispositivo de punção automática, este causa mais dor, 
porém atinge a profundidade necessária para o fluxo sangüíneo adequado. 

 
 
29. São cuidados de enfermagem com a criança que tem síndrome nefrótica:  

A) avaliar sua freqüência e seu pulso à procura de sinais precoces de infecção − 
estimular a dieta, oferecendo-a em pequenas porções − verificar a circunferência 
adbominal em jejum 

B) mantê-la seca e aquecida − examinar a urina quanto à densidade e 
hipoalbuminúria − mantê-la, inicialmente, em repouso no leito 

C) verificar a pressão para detectar presença de choque hipervolêmico − evitar 
roupas apertadas − protegê-la de qualquer contato com pessoas infectadas 

D) incentivar a atividade dentro dos limites de tolerância − administrar corticóide, 
conforme prescrição, para reduzir a proteinúria − restringir o sódio durante o 
edema e a esteroidoterapia 

 
 
 
 



              UFRN  Concurso Público  Maio 2006  6 

30. A fase proliferativa da cicatrização de uma ferida ocorre na seguinte seqüência: 

A) processo de deposição do colágeno − angiogênese − formação de tecido de 
granulação − contração − reepitelização da ferida 

B) angiogênese − formação do tecido de granulação − processo de deposição do 
colágeno − reepitelização da ferida − contração 

C) formação do tecido de granulação − angiogênese − contração −  reepitelização da 
ferida − processo de deposição do colágeno 

D) processo de deposição do colágeno − formação do tecido de granulação − 
angiogênese − contração − reepitelização da ferida 

 
 
31. Ao detectar uma reação transfusional, o enfermeiro deve 

A) desprezar a bolsa de sangue.  
B) interromper a transfusão e notificar o fato ao médico. 

C) desconectar o equipo de transfusão e retirar o acesso venoso. 

D) colocar o paciente em posição trendelenburg. 

 
 
32. Na administração de um quimioterápico endovenoso, o enfermeiro deve ter como 

cuidado prioritário 

A) monitorar o paciente, no término da infusão.  
B) não interromper a infusão antes de uma hora. 

C) testar a permeabilidade da veia com a própria solução. 

D) evitar o extravasamento do líquido. 

 
 
33. Para prevenir o aparecimento de flebite, o enfermeiro deve trocar o local da punção 

venosa periférica entre 

A) 24 a 48 horas.    C) 12 a 24 horas. 

B) 48 a 72 horas.    D) 72 a 96 horas. 

 
 
34. Para reduzir o risco de refluxo e aspiração pulmonar, ao administrar uma dieta por 

sonda, deve-se manter a cabeceira da cama posicionada a 

A) 30 graus.    C) 90 graus. 

B) 45 graus.     D) 15 graus. 

 
35. Ao término de uma etapa de nutrição parenteral total (NPT), estando indisponível na 

farmácia a próxima dieta para troca, o enfermeiro deve manter a permeabilidade do 
acesso venoso administrando 

A) solução de ringer lactato.  
B) solução glicosada a 5%. 

C) solução fisiológica a 0,9%. 

D) solução glicosada a 10%. 
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36. A vedação aquática do dreno de tórax impede que o ar externo entre no sistema. A 
ponta do dreno deve estar submersa a: 

A) 6 cm      C) 2 cm 

B) 4 cm      D) 8 cm 

 
 
37. O tempo máximo de aspiração de secreções da via aérea artificial é de 

A) 10 segundos.    C) 20 segundos. 

B) 15 segundos.    D) 25 segundos. 

 
 
38. O tempo máximo recomendado para administração do concentrado de hemácias é de 

A) 2 horas.  
B) 4 horas. 

C) 3 horas. 

D) 5 horas. 

 
 
39. A infecção resulta da interação do agente infeccioso com o hospedeiro, formando-se 

a cadeia de infecção: agente-transmissão-hospedeiro. São classificadas como 
infecções hospitalares 

A) as adquiridas pelos recém-nascidos por via transplacentária, sendo conhecida e 
comprovada e que se tornou evidente logo após o nascimento. 

B) as constatadas ou em incubação no ato da admissão, sem relação com 
internações anteriores no mesmo hospital. 

C) as de que se desconhece o período de incubação, com manifestações clínicas de 
infecção apresentadas a partir de 72h após a admissão. 

D) as constatadas  em recém-nascidos associadas com bolsa rota por mais de 24h. 
 
 

40. A lavagem das mãos pode ser completada pela anti-sepsia com solução de álcool a 
70% e glicerina a 2%. Essa técnica consiste na 

A) fricção de 1 a 2 ml do anti-séptico em todas as faces das mãos, por um período de 
15 segundos. As mãos devem  secar com o uso de papel-toalha (duas folhas) 
descartável. 

B) fricção de 1 a 2 ml do anti-séptico em todas as faces das mãos, por um período de 
5 segundos. As mãos devem secar espontaneamente, sem uso de papel-toalha. 

C) fricção de 3 a 5 ml do anti-séptico em todas as faces das mãos, por um período de 
5 segundos. As mãos devem secar com o uso de papel-toalha (duas folhas) 
descartável. 

D) fricção de 3 a 5 ml do anti-séptico em todas as faces das mãos, por um período de 
15 segundos. As mãos devem secar espontaneamente sem uso de papel-toalha. 

 
 
 
 


