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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas na área da saúde - Enfermagem; 

2 – A prova contém 50 itens; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-Saúde-19-09-20 
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ENFERMAGEM 
Breno Caldas 

01. Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue o 
item que se segue. 

No choque hipovolêmico secundário ao trauma, a 
reposição volêmica deverá ser administrada com 
solução injetável de glicose na concentração de 5%, 
aquecida a 39 ºC, seguida de solução salina a 0,9%. 

 

02. Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue o 
item que se segue. 

Na classificação do choque hipovolêmico, a classe IV 
aplica-se a vítimas que apresentem perda sanguínea 
de 750 mL a 1.500 mL e frequência cardíaca de 100 
bpm a 120 bpm. 

 

03. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro 
como integrante da equipe de saúde, julgue o item 
seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional 
da Enfermagem. 

O enfermeiro tem o dever de cuidar de pacientes 
graves com risco de vida. 

 

04. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro 
como integrante da equipe de saúde, julgue o item 
seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional 
da Enfermagem. 

O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia 
nas instituições de saúde pública; nas instituições 
privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e 
chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor 
médico. 

 

05. Os traumas abdominais, classificados em abertos ou 
fechados, muito frequentemente caracterizam 
situações de emergência. No que se refere a traumas 
abdominais, julgue o item seguinte. 

No caso de evisceração — uma complicação comum do 
trauma abdominal aberto —, os primeiros cuidados 
são, entre outros, os seguintes: não tentar recolocar 
os órgãos ou as estruturas de volta na cavidade 
abdominal e cobri-los com compressas estéreis 
umedecidas com soro fisiológico a 0,9%. 

06. Acerca de administração dos serviços de 
enfermagem, julgue o item a seguir, com 
fundamentação na legislação e na normatização em 
vigor. 

A anotação de responsabilidade técnica é um 
documento por meio do qual se materializa o ato 
administrativo do Conselho Regional de Enfermagem 
de concessão de responsabilidade técnica. 

 

07. Acerca de administração dos serviços de 
enfermagem, julgue o item a seguir, com 
fundamentação na legislação e na normatização em 
vigor. 

Um técnico de enfermagem somente poderá ser 
indicado como responsável técnico se os serviços de 
enfermagem prestados pela empresa ou instituição se 
limitarem à execução de ações de enfermagem que 
lhe caibam, por lei, executar. 

 

08. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro 
como integrante da equipe de saúde, julgue o item 
seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional 
da Enfermagem. 

O enfermeiro está autorizado a prescrever 
medicamentos em programas de saúde pública e em 
rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que 
exerce suas atividades. 

 

09. A respeito do posicionamento do enfermeiro como 
líder e agente de mudança, julgue o item subsecutivo, 
tendo como referência a legislação e a normatização 
em vigor. 

Nos casos de suspensão das atividades profissionais 
motivadas por reivindicações da categoria, o 
enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, 
deve garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem, desde que em condições que ofereçam 
segurança. 
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10. Acerca das principais doenças transmitidas por 
protozoários, julgue o item subsequente. 

A doença de chagas é uma das enfermidades mais 
importantes no Brasil, causada por um protozoário 
flagelado chamado Trypanossoma cruzi.  

 

11. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro 
como integrante da equipe de saúde, julgue o item 
seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional 
da Enfermagem. 

Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de 
partos com ou sem distocias. 

 

12. Acerca de administração dos serviços de 
enfermagem, julgue o item a seguir, com 
fundamentação na legislação e na normatização em 
vigor. 

O profissional de enfermagem que exerça 
responsabilidade técnica em uma empresa ou 
instituição poderá fazê-lo como empregado ou 
servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de 
serviços autônomo. 

 

13. Acerca da legislação referente ao conselho federal e 
aos conselhos regionais de enfermagem, julgue o item 
abaixo. 

O objetivo fundamental dessa legislação, cuja principal 
lei é a Lei n.º 5.905/1973, é fiscalizar o cumprimento 
do exercício profissional em enfermagem.  

 

14. O desenvolvimento do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) é orientado por normas técnicas 
estabelecidas nacionalmente. Essas normas referem-
se à conservação, ao transporte e à administração de 
imunobiológicos, assim como aos aspectos de 
programação e avaliação de vacinas. Acerca desse 
assunto, julgue o item subseqüente. 

Nas vacinas aplicadas pela via intradérmica, como a 
BCG, a solução é introduzida na camada superficial da 
pele, denominada derme. 

 

 

 

 

15. Quanto aos conhecimentos da enfermagem 
relativos à tuberculose, julgue o item seguinte. 

Os pacientes devem ser orientados a tomar as 
medicações preferencialmente junto com as refeições 
para melhor absorção. 

 

16. Julgue o item a seguir, acerca de esterilização de 
materiais e equipamentos. 

Na esterilização por óxido de etileno, não é necessário 
que o material esteja limpo, mas deve estar seco, 
podendo materiais de composições diferentes serem 
colocados em um mesmo recipiente. 

 

17.  Acerca da legislação referente ao exercício 
profissional da enfermagem, julgue o item a seguir. 

Como integrante da equipe de saúde, incumbem ao 
enfermeiro a assistência obstétrica em situação de 
emergência e a execução de partos com distocia. 

 

18. Quanto aos conhecimentos da enfermagem 
relativos à tuberculose, julgue o item seguinte. 

Quando uma pessoa inala as gotículas contendo os 
bacilos de Koch, muitas delas ficam no trato 
respiratório superior, onde é improvável que a 
infecção se instale. 

 

19. A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS tem como característica a aposta na 
indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e 
os modos de gerir os processos de trabalho, entre 
atenção e gestão, entre clínica e política, entre 
produção de saúde e produção de subjetividade. 

 

20. A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS tem como objetivo provocar inovações 
nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de 
saúde. 

 

21. A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS engloba, especificamente, o nível de 
atenção primária e dimensões da atenção e da gestão. 
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22. A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS potencializa a garantia de atenção 
integral, resolutiva e humanizada.  

 

23. Julgue a seguinte afirmativa relacionada ao HIV: 

A gengivite e outras doenças periodontais não se 
manifestam em pacientes com infecção pelo HIV em 
função da alteração no sistema imunológico do 
indivíduo. 

 

24. Julgue a seguinte afirmativa relacionada ao HIV: 

As técnicas menos utilizadas para o diagnóstico da 
infecção pelo HIV são baseadas na detecção de 
anticorpos contra o vírus, pois esse teste é 
considerado de elevado custo e baixa efetividade.  

 

25. 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: 

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. 

 

26. 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: 

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. 

 

 

 

 

27.  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: 

É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser 
tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares 
de saúde mental. 

 

28. 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: 

É de inteira responsabilidade da família, a assistência e 
a promoção das ações de saúde aos portadores de 
transtornos mentais. 

 

29. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a 
Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, 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. 

 

30. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a 
Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, a internação 
compulsória dar-se-á por solicitação escrita do 
familiar ou responsável legal, ou pode ser 
estabelecida pelo especialista responsável pelo 
tratamento. 

 

31. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a 
Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, 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. 
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32. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a 
Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, 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. 

 

33. O trauma de tórax caracteriza uma lesão que 
poderá prejudicar a função cardiorrespiratória. As 
lesões torácicas podem ser causadas por traumatismo 
fechado e por lesões penetrantes. Julgue o item a 
seguir, a propósito de lesões torácicas. 

No pneumotórax aberto, cobrir o ferimento com 
curativo oclusivo de três pontos constitui 
procedimento imediato. 

 

 34. Uma das complicações do uso da sonda de 
alimentação enteral em pacientes sob cuidados 
intensivos é a aspiração pulmonar de dieta. Um dos 
métodos eficazes para verificar o posicionamento da 
sonda é medir o pH do conteúdo aspirado da sonda. 

 

35. São considerados sinais e sintomas da Hanseníase: 
Nariz entupido com frequência, com aparecimento de 
cascas ou sangramentos súbitos, podendo haver 
cheiro ruim quando o osso do nariz é atingido pela 
doença. 

 

36. Em relação à função do enfermeiro-auditor, julgue o 
item a seguir. 

O enfermeiro-auditor, quando no exercício de suas 
funções, deve ter visão holística, considerando a 
qualidade de gestão, qualidade de assistência 
quântico-econômico-financeira e tendo sempre em 
vista o bem-estar do ser humano como 
paciente/cliente. 

 

37. Segundo a Resolução COFEN nº 511/16 define que o 
tempo máximo de transfusão do plasma fresco 
congelado é de 1h. 

 

 

 

38. Segundo a Resolução COFEN nº 511/16 define que o 
crioprecipitado deve ser transfundido em no máximo 
4 horas após o se descongelamento. 

 

39. Julgue o item seguinte, relativo a assistência 
materno-infantil. 

As vias aéreas de pacientes recém-nascidos 
considerados graves submetidos a intubação 
orotraqueal em unidades de assistência podem ser 
aspiradas pelo técnico de enfermagem, salvo em 
casos de emergência. 

 

40. A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, 
de evolução crônica, causada pelo Treponema 
pallidum. 

A Sífilis latente tem fase de duração variável em que 
não se observam sinais e sintomas clínicos, sendo o 
diagnóstico realizado exclusivamente por meio de 
testes sorológicos. É dividida em latente recente (até 
1 ano de infecção) e latente tardia (mais de 1 ano de 
infecção). 

 

41. A Sífilis primária é marcada pela disseminação dos 
treponemas pelo organismo. Suas manifestações 
ocorrem de 6 a 8 semanas após o aparecimento do 
cancro duro. As lesões são constituídas por pápulas 
palmoplantares, placas mucosas, poliadenopatia 
generalizada, alopecia em clareira, madarose e 
condilomas planos. As lesões dessa fase desaparecem 
independentemente de tratamento, e 
aproximadamente 25% dos pacientes podem 
apresentar recrudescimento.  

 

42. Na Sífilis terciária, os sinais e sintomas surgem em 
um período variável após 3 a 12 anos, ou mais, do 
contágio. As lesões são pobres em treponemas e 
podem surgir em diversos órgãos e tecidos. Entre as 
manifestações mais comuns estão lesões cutâneo-
mucosas, que se apresentam como tubérculos ou 
gomas; apresentações neurológicas, tais como o tabes 
dorsalis e demência; doença cardiovascular sob a 
forma de aneurisma aórtico; manifestações ósseas e 
articulares, como periostite, osteíte gomosa ou 
esclerosante, artrites, sinovites, nódulos justa-
articulares, artropatia de Charcot.  
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43. Sífilis latente: tem fase de duração variável em que 
não se observam sinais e sintomas clínicos, sendo o 
diagnóstico realizado exclusivamente por meio de 
testes sorológicos. É dividida em latente recente (até 
1 ano de infecção) e latente tardia (mais de 1 ano de 
infecção). 

 

44. Com base nas disposições acerca do 
dimensionamento de enfermagem para assistência a 
pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a 
seguir. 

No CAPS I a proporção recomendada é de 1 profissional 
de enfermagem para cada 20 pacientes. 

 

45. Com base nas disposições acerca do 
dimensionamento de enfermagem para assistência a 
pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a 
seguir. 

Recomenda-se que, no CAPS II, a distribuição 
percentual dos profissionais seja 50% de enfermeiros 
e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

 

46. Com base nas disposições acerca do 
dimensionamento de enfermagem para assistência a 
pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a 
seguir. 

 O Serviço de Residência Terapêutica deve oferecer 10 
horas de enfermagem por paciente, nas 24 horas. 

 

47. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, 
acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue: 

O(A) Enfermeiro(a) Responsável Técnico (RT) deve 
dispor de, no mínimo, 5% do quadro geral de 
profissionais de enfermagem da instituição para a 
cobertura de situações relacionadas à rotatividade de 
pessoal e à participação em programas de educação 
permanente. 

 

48. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, 
acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue: 

Cabe ao(à) enfermeiro(a) o registro diário da 
classificação dos pacientes segundo o Sistema de 
Classificação de Pacientes (SCP), para subsidiar a  

 

composição do quadro de enfermagem para as 
unidades de internação. 

 

49. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, 
acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue: 

Para efeito de cálculo do referencial mínimo para o 
quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 
horas de cada Unidade de Internação (UI), considera-
se 18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado 
intensivo, e 10 horas de enfermagem, por paciente, 
no cuidado intermediário. 

 

50. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, 
acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue: 

Ao quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser 
acrescido o Índice de Segurança Técnica (IST) de, no 
mínimo, 21% do total, dos quais 11% são referentes a 
férias e 10%, a ausências não previstas. 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-Saúde-19-09-20 
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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