
Parte específica enfermeiro - Prova SESA PR 

Olá pessoal, vamos comentar a prova da Secretária de Saúde do Paraná/ SESA-PR para 

ajudar você rumo à sua aprovação. 

21. (SESA/IBFC/2016) O técnico de enfermagem foi administrar um medicamento ao paciente 

por meio da sonda nasoenteral e observou que a sonda estava obstruída. Como era horário de 

almoço do Enfermeiro e o técnico de enfermagem trabalhava na área de enfermagem há mais 

de 25 anos, retirou e colocou outra sonda nasoenteral no paciente. Após o procedimento, 

administrou o medicamento e instalou a dieta enteral conforme prescrição médica. Logo após 

o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória e o médico que prestou o atendimento 

constatou que a sonda não estava no sistema digestivo, o que ocasionou o óbito do mesmo. 

Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu: 

a) Imprudência. 

b) Imperícia. 

c) Negligência. 

d) Homicídio Doloso. 

Comentário: 

Letra B, trata-se de uma imperícia pois a técnica fez um procedimento sem domínio técnico, 

sem conhecimento científico. 

Letra A. Errada. A imprudência pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não 

deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, ela age, 

mas toma uma atitude diversa da esperada. 

Letra C. Errada. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta 

que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando 

as devidas precauções. 

Letra D. Dolo é quando a pessoa tem a intenção de fazer.  Manobra ou artifício que se inspira 

em má-fé e leva alguém a induzir outrem à prática de um ato com prejuízo para este. 

22. (SESA/IBFC/2016) Considerando as intervenções de enfermagem durante o procedimento 

de cateterismo vesical de demora masculino, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 

alternativa correta. 

I. Escolher cateteres de menor calibre (14 Fr e 16 Fr para adultos) que permitam boa drenagem 

urinária. 

II. Fazer reeducação vesical, antes da retirada do cateter. 

III. Na suspeita de obstrução, não realizar lavagem do cateter. 

IV. Há indicação de troca de cateter vesical a cada 21 dias e “quando realizar coleta de amostra 

para cultura de urina. 



a) As frases I, II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas a frase II está correta. 

c) Apenas as frases I e III estão corretas. 

d) Apenas as frases II e IV estão corretas. 

Comentário:  

Letra C. I e III corretas. 

Item I . Correto. Quanto menor o calibre da sonda menor o risco de infecção urinária, portanto 

o menor calibre da sonda deve ser o objetivo na escolha do tamanho da sonda, vale ressaltar 

que o tamanho 12 também pode ser indicado para adultos. 

Item II. Errado. Essa técnica é contraindicada. Ela teria a intenção de restaurar o tônus da 

bexiga após cateterização vesical prolongada, é amplamente difundida a técnica conhecida 

como "treinamento vesical", que consiste em manter fechado o cateter e abri-lo 

periodicamente, antes de sua retirada. Esta prática não tem fundamento científico, uma vez 

que a restauração do tônus vesical deveria ocorrer naturalmente após a retirada do cateter, 

não havendo contribuição do treinamento vesical neste processo.  

Item III. Errado. O manual da ANVISA recomenda que caso ocorra a obstrução todo  o sistema 

seja trocado.  Porém se houver previsão de obstrução, deve ser utilizado a sonda de três vias e 

sistema de  irrigação; 

Item IV. Errado. No manual da Anvisa, não tem um prazo estabelecido para troca, devendo ser 

uma avaliação individualizada e ser retirado a sonda o quanto antes possível. 

f. Não trocar cateteres rotineiramente 

Acompanhe as orientações da ANVISA:  

Estratégias que não devem ser utilizadas para prevenção de ITU - ANVISA 

a. Não utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano; 

b. Não triar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter; 

c. Não tratar bacteriúria assintomática, exceto antes de procedimento urológico invasivo; 

d. Evitar irrigação do cateter:   

1. Não realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano como rotina de prevenção de 

infecção; 

2. Não utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobiana em sacos de 

drenagem urinária; 

3. Se houver previsão de obstrução, utilizar sistema fechado de irrigação; 



4. Quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas, proceder à 

irrigação intermitente; 

e. Não utilizar rotineiramente antimicrobianos sistêmicos profiláticos 

f. Não trocar cateteres rotineiramente 

g. Não utilizar, de rotina, lubrificantes antissépticos; 

h. Não utilizar de rotina sistemas de drenagem urinária com mecanismos de redução de 

entrada bacteriana, como cartuchos de liberação de antisséptico na porta de drenagem. 

O parecer do COREN de SP sobre a obstrução do cateter reforça a necessidade de trocar 

todo o sistema e não lavar para desobstruir. 

23. (SESA/IBFC/2016) O médico prescreveu 1.700.000 UI de Penicilina Cristalina para ser 

administrada com 200 mL de Soro Fisiológico, por via endovenosa, para correr em 3 horas. 

O hospital possui frasco-ampola de Penicilina Cristalina de 10.000.000UI. Para realizar a 

diluição do medicamento, o Enfermeiro deverá colocar de diluente e aspirar para 

administrar a dose prescrita. O gotejamento do soro deverá ser de gotas por minuto. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 

a) 6 mL; 1,7 mL; 22. 

b) 10 mL; 1,7 mL; 22. 

c) 5 mL; 0,85; 66. 

d) 8 mL; 3,4 mL; 11. 

Comentário: Letra A 

A penicilina G potássica existede 2 formas. O frasco-ampola vem em concentrações de 

5.000.000 UI e 10.000.000 UI. No Frasco de 5.000.000 UI(que tem 2ml de pó)pode ser 

adicionado um máximo de 8 ml de agua destilada(diluente) e  o de 10.000.000 UI pode ser 

adicionado um máximo de 6 ml de agua destilada, para que em ambos os casos totalizem um 

máximo de volume de 10 ml. 

Fazendo o cálculo da regra de 3 

 10.000.000UI---10ml 

1.700.000 UI-----X 

X=1,7ml 

Para calcular o gotejamento usaremos a fórmula 

Gts/min= V/ Tx3  substituindo os valores  gts/min= 200/ 3x3= 22gts/min 



24. (SESA/IBFC/2016) Considerando as diretrizes específicas da Política Nacional de 

Humanização (PNH) na Urgência e Emergência, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos 

e na Assistência Pré-Hospitalar, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 

I. Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso 

referenciado aos demais níveis de assistência. 

II. Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido. 

III. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e 

respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 

IV. Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do 

usuário. 

a) As frases II e IV estão corretas. 

b) As frases I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas a frase III está correta. 

d) As frases I e III estão corretas. 

Comentário: Letra D 

O PNH trabalha com diretrizes para cada nível de atenção. Os itens I e III são referentes o 

programa na urgência e emergência. O item II refere-se a diretriz na atenção hospitalar e o 

item IV refere-se ao nível de atenção especializada. 

Vamos revisar?  

Diretrizes específicas por nível de atenção 

Na Atenção Básica: 

1. Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as 
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde. 
2. Incentivar práticas promocionais de saúde. 
3. Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o 
fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 
 4. Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de co-responsabilidade, e 

com a rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção em saúde. 

Na Urgência e Emergência, no pronto-socorro, nos pronto-
atendimentos, na Assistência Pré-Hospitalar e outros: 

1. Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos 
demais níveis de assistência. 
2. Comprometer-se com a referência e a contra-referência, aumentando a resolução da urgência e 
emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade 
dos usuários. 
3. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as 

diferenças e as necessidades do sujeito. 



Na Atenção Especializada: 

1. Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do 
usuário. 

2. Estabelecer critérios de acesso, identificados de forma pública, incluídos na rede 
assistencial, com efetivação de protocolos de referência e contra-referência. 

3. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações 
diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. 

4. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as 

diferenças e as necessidades do sujeito. 

Na Atenção Hospitalar: 

Neste âmbito, propomos dois níveis crescentes (B e A) de padrões para adesão à PNH:  

Parâmetros para o nível B: 

- Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido. 
- Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, 

respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do 
acompanhante. 

- Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários. 
- Mecanismos de escuta para a população e os trabalhadores. 
- Equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para 

seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família 
e/ou à sua rede social. 

- Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às práticas 
hospitalares, como as de cuidados domiciliares. 

- Garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e contra-referência. 

Parâmetros para o nível A: 

- Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho implantado. 
- Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, 

respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do 
acompanhante.  

- Ouvidoria em funcionamento. 
- Equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para 

seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família e/ou à sua 

rede social. 

- Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às práticas 
hospitalares, como as de cuidados domiciliares. 

- Garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e contra-referência. 
- Conselho gestor local com funcionamento adequado. 
- Existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (pronto-atendimento, 

pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapia). 
- Plano de educação permanente para trabalhadores com temas de humanização em implementação. 

25. (SESA/IBFC/2016) A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) é indicada para prevenir 

o tétano e a difteria. Em paciente adulto com idade de 20 anos e 6 meses, com esquema de 

vacina dT completo, é correto afirmar: 

a) E necessário administrar uma dose de reforço da vacina a cada 10 anos. 

b) É necessário administrar três doses da vacina a cada 10 anos. 



c) Não se deve administrar reforço da vacina. 

d) Deve-se administrar uma dose de reforço da vacina a cada 5 anos. 

Comentário: Letra A 

A vacina dT deve ser feita a partir de 7 anos a cada 10 anos.                

26. (SESA/IBFC/2016) De acordo com Calendário Nacional de Vacinação, assinale a alternativa 

correta. 

a) A vacina sarampo, caxumba e rubéola, protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É 

indicada para vacinação de usuários a partir de 6 meses de idade. 

b) A vacina da hepatite A é indicada para a prevenção da infecção causada pelo vírus da 

hepatite A. E recomendada a vacinação de crianças de 15 meses, com reforço aos 5 anos de 

idade. 

c) A vacina papilomavírus humano (HPV) é indicada para jovens do sexo feminino de 12 a 15 

anos de idade, para a imunização ativa contra todos os tipos de HPV, a fim de prevenir contra 

câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas 

genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano. 

d) A Vacina meningocócica C (conjugada) (Meningo C) está indicada para a prevenção da 

doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C em crianças, a partir dos 3 

meses de idade. 

Comentário: Letra D 

Letra A. Errada. A vacina tríplice viral (sarampo caxumba e rubéola) é feita aos 12 meses e 

reforço feito com a tetra com 15 meses ( nesse caso acrescenta-se a varicela). 

Letra B errada. Hepatite A é feita com 15 meses até 23 meses e não tem reforço. 

Letra C. HPV é feita em 2 doses e em meninas de 9 a 13 anos. 

27. (SESA/IBFC/2016) Em relação ao sistema nervoso, correlacione as colunas abaixo, 

enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta. 

(1) Sistema Nervoso Simpático. 

(2) Sistema Nervoso Parassimpático. 

(    ) Dilatação da pupila. 

(    ) Aumento da frequência cardíaca. 

(    ) Aumento do peristaltismo. 

(    ) Relaxamento do esfíncter da uretra. 

(    ) Diminuição da frequência respiratória. 



a) 2,2,1,1,1. 

b) 1,2,1,2,1. 

c) 1,1,2,2,2. 

d) 1,1,1,2,2. 

Comentário: letra C 

O sistema nervoso é dividido do ponto de vista fisiológico em sistema nervoso visceral e 

somático. O somático refere-se aos movimentos voluntários. E o visceral os movimentos 

involuntário. O sistema nervoso visceral tem a parte aferente que são as fibras sensitivas e o 

eferente, o qual faz parte o sistema nervoso autônomo, esse por sua vez é dividido em 

simpático e parassimpático. 

O sistema nervoso simpático é mediado pelo neurotransmissor adrenalina e noradrenalina que 

executa ações de dilatação da pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera o 

batimento cardíaco e a frequência respiratória, relaxa bexiga. O sistema nervoso 

parassimpático faz o efeito contrario contraindo a pupila, reduz os batimentos cardíacos e a 

frequência respiratória, além de estimular a atividade de digestão e contrair a bexiga para 

efetuar a micção. 

    

 

 

 



28. (SESA/IBFC/2016) A terapia por calor é a aplicação local de calor nas camadas superficiais 

da pele por meio de bolsa térmica ou compressas úmidas. Uma das finalidades e: 

a) Favorecer o processo de cicatrização. 

b) Promover anestesia local. 

c) Evitar o processo inflamatório. 

d) Evitar sangramentos. 

Comentário: letra A 

As compressas quentes são utilizadas para fazer vasodilatação e melhorar o processo de 

cicatrização, deve ser utilizada apenas 48horas após traumas para evitar sangramentos. 

O frio promove anestesia, evita o processo inflamatório e evita sangramentos, portanto as 

demais alternativas estão erradas referindo-se aos efeitos do frio. 

29. (SESA/IBFC/2016) Um paciente FFG, 52 anos, sexo masculino, internou na 

unidade de internação com diagnóstico confirmado de Tuberculose Pulmonar. A equipe de 

saúde deve adotar medidas para: 

a) Precauções para transmissão de aerossóis, incluindo o uso de máscara N95 para 

profissionais de saúde. 

b) Precauções para transmissão de contato, incluindo uso de luvas e avental. 

c) Precauções para transmissão de gotículas, incluindo o uso de máscara cirúrgica para 

profissionais de saúde. 

d) Precauções-padrão, pois não há risco de transmissão aérea da doença. 

Comentário: letra A 

A tuberculose é transmitida por aerossol e para tanto é necessário a prevenção para esse tipo 

de transmissão, que é uso da máscara N95 para os profissionais. O paciente deverá ficar em 

isolamento em quarto com aporta fechada e se o paciente for transportado dentro do hospital 

usar máscara simples. 

 

30. (SESA/IBFC/2016) Paciente DSC, 78 anos, sexo feminino, foi admitido na Unidade de 

Emergência com dor torácica. Foi realizado eletrocardiograma (ECG) da paciente, conforme 

figura abaixo, que indica: 



 

  

a) Supradesnivelamento do segmento ST. 

b) Infradesnivelamento do segmento ST. 

c) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP). 

d) Inversão da Onda T. 

Comentário: letra B. o IAM ocorre com alterações do ECG ou não. Caso haja alterações ela 

pode ser com supra ou infradesnivelamento do seguimento ST.  

As várias causas de supradesnível do segmento ST implica um atento diagnóstico 
diferencial com o infarto agudo do miocárdio, indiscutivelmente mais relevante. 

É importante ainda reconhecer no ECG o fenômeno de reciprocidade dos desvios do 
segmento ST: o supradesnível em derivações contíguas é acompanhado de 
infradesnível nas derivações contralaterais. Assim> por exemplo, no infarto da parede 
inferior verifica-se comumente supradesnivelamento de ST nas derivações inferiores 
D2, D3 e aVF e alterações recíprocas (infradesnivelamento) nas derivações mais altas 
Dl e aVL. 

A parede ventricular pode ser dividida teoricamente em duas metades:  

1. a camada interna subendocárdica 
2. a camada externa subepicárdica 

O ventrículo não é nutrido pelo conteúdo sangüíneo em sua cavidade, o miocárdio é 
perfundido pelas artérias coronárias que irrigam o coração, do epicárdio em direção ao 
endocárdio. Existe íntimo contato da parede com a massa de sangue que ele 
impulsiona. 

O infradesnível de St também pode ser representado nas isquemias subendocárdicas, 
vamos aprofundar: 

A região subendocárdica é particularmente vulnerável à isquemia: 

 é mais distante do suprimento sangüíneo,  
 e mais próxima das grandes pressões intracavitárias 

A isquemia subendocárdica pode ser predominante: 



 na isquemia transitória no ECG de esforço,  
 angina instável 
 infarto sem supradesnível de ST 

As alterações isquêmicas do miocárdio (isquemia ou lesão) determinam alterações 
diversas do segmento ST no eletrocardiograma. 

 infradesnivelamento do segmento ST nas derivações 
correspondentes à região lesada - não surgem ondas Q 
patológicas. 

 na lesão transmural ou subepicárdica - supradesnivelamento de 
ST - evolui para necrose transmural e desenvolvimento de ondas 
Q (a pericardite, por exemplo, que se manifesta com 
supradesnivelamento difuso do segmento ST). 

31. (SESA/IBFC/2016) Considerando o uso da contenção mecânica em pacientes 

psiquiátricos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

I. (     ) Deve ser prescrita pelo médico ou enfermeiro. 

II. (     ) Não é permitida por lei, exceto em casos de tentativa de suicídio. 

III. (    ) A técnica exige um número suficiente de técnicos, um para a cabeça e um para 

cada um dos membros. 

IV. (   ) A contenção mecânica quando realizada não deve durar mais de 48 horas. 

Comentários: 

Item I. Correta. Porém cabe recurso, vamos argumentar. A contenção mecânica pela 
resolução do Conselho Federal de Medicina 2.057/2013 é de prescrição médica e 
precisa de supervisão da equipe. Essa informação é reforçada pela resolução 427/ 
2012 do COFEN, que não atribui a palavra prescrição de contenção mecânica ao 
enfermeiro mas sim a necessidade  de supervisão. 

Observe a leitura da Resolução do CFM: 

Resolução CFM 2.057/2013 É admissível a contenção física de paciente, à 
semelhança da contenção efetuada em leitos de UTI, nos serviços que prestem 
assistência psiquiátrica, desde que prescrita por médico, registrada em prontuário 
e quando for o meio mais adequado para prevenir dano imediato ou iminente ao 
próprio paciente ou a terceiro.  

§ 4º O paciente que estiver contido deve permanecer sob cuidado e supervisão 
imediata e regular de membro da equipe, não devendo a contenção se prolongar 
além do período necessário a seu propósito.  



Resolução COFEN 427/2012: 

Art. 1º Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e 
emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob 
supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com protocolos 
estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados. 

Art. 2º A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o único meio 
disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. 

Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente será prolongada 
além do período estritamente necessário para o fim previsto no caput deste artigo. 

Art. 3º É vedado aos profissionais da Enfermagem o emprego de contenção mecânica 
de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da 
instituição ou da equipe de saúde. 

Art. 4º Todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela 
equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para 
identificá-los precocemente. 

§ 1º Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do 
nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e 
membros contidos do paciente, verificados com regularidade nunca superior a 1 (uma) 
hora. 

Item II. Errada. Porém cabe recurso, pois é regulamentada por resoluções e não lei. A 

contenção deve ser feita em situações específicas sendo regulamentadas por  resoluções 

do CFM e COFEN.  

Observe a regulamentação do tema: 

A contenção mecânica está fundamentada no Código de Ética Médica, nas Resoluções 
e Pareceres do CFM e nas Portarias do Ministério da Saúde que normatizam os CAPS: 
Resolução CFM 2.057/2013, Resolução CFM 1.952/2010, Processo Consulta nº 
8.589/10 - CFM (01/11), Parecer nº 1.317/01- CRMPR, Portaria 224/1992, Portaria 
MS/GM 336/2002, Portaria MS/GM 3088/2011 e Portaria MS/GM 121/2012. 

Item III. Correta. Porém cabe recurso. Com relação a técnica de contenção e 
quantidade de profissionais depende da situação do paciente. Se for um surto 
psicótico é necessário 5 pessoas 1 para a cabeça e um para cada membro, 
conforme descreve a alternativa. Porém nas demais situações, caberá ao 
enfermeiro a avaliação do número de profissionais necessários, conforme Parecer do 
CRM-SP 175956/2014. 

Vamos revisar a técnica de contenção mecânica: 



Devem ser observados corretamente as técnicas de contenção, contendo primeiro o 
abdome e após restringindo os pulsos e tornozelos do paciente, fixando-os na cama. 
Jamais conter as axilas do paciente. Conter sempre o paciente com roupa. Observar, 
rigorosamente, sinais de garroteamento de partes do corpo. Cobrir o paciente com 
lençol, deixando as partes que devem ser observadas descobertas (pulsos e 
tornozelos). Conter outras partes do corpo, além de tornozelos e pulso, caso o 
paciente esteja  extremamente agitado. O paciente deve ser contido com as pernas 
bem afastadas e com um braço preso em um lado e o outro preso sobre a sua cabeça. 
A cabeça do paciente deve estar levemente levantada para diminuir a sensação de 
vulnerabilidade e reduzir a possibilidade de aspiração. 

Item IV. Errado. Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente 
será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto no caput 
deste artigo. 

32. (SESA/IBFC/2016) Considerando a transmissão das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta. 

I. Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) e o método 
mais eficaz para a redução do risco de transmissão das DST, em especial do vírus da 
Aids (0 Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV). 

II. A Aids e a Sífilis também podem ser transmitidas da mãe infectada, sem 
tratamento, para o recém-nascido durante a gravidez, o parto e a amamentação. 

III. As DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de 
preservativo com uma pessoa que esteja infectada. 

IV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado 
ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas 
injetáveis. 

a) Apenas as frases I e II estão corretas. 

b) Apenas as frases I e III estão corretas. 

c) As frases I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as frases II e IV estão corretas. 

Comentário: letra C 

Item II é o único errado, pois a transmissão não é da AIDS e sim do vírus HIV. 

33. (SESA/IBFC/2016) Considerando a assistência de enfermagem da gestante com 
trabalho de parto prematuro (TPP), leia as frases e a seguir assinale a alternativa 
correta. 



I. Idade, raça negra e baixo peso materno são considerados fatores de risco para 
desenvolver o trabalho de parto prematuro. 

II. Na ameaça de TPP, uma das recomendações é o repouso em decúbito lateral 
esquerdo. 

III. O objetivo da assistência deve ser antecipação do parto para diminuir o risco de 
sofrimento fetal e mortalidade neonatal, administrando ocitocina. 

IV. Iniciar esquema com nifedipina, se persistirem as contrações ou se ocorrerem 
modificações cervicais. 

a) As frases I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as frases I e II estão corretas. 

c) Apenas a frase IV está correta. 

d) Apenas frases II e III estão corretas. 

 Comentário: letra C 

Item I. Correta porém cabe recurso pois no manual do MS não relata a raça negra 
como fator de risco para trabalho  de parto prematuro. 

Acompanhe comigo os fatores de risco desse manual: 

Parto prematuro prévio; 

• História materna de um ou mais abortos espontâneos no segundo trimestre; 

• Comprimento cervical <3.0cm; 

• Baixo nível socioeconômico; 

• Idade materna <15 anos ou >40 anos; 

• Complicações maternas (clínicas ou obstétricas); 

• Atividade física aumentada; 

• Tabagismo; 

• Uso de cocaína; 

• Ausência de controle pré-natal; 

• Situações de alto estresse. 



• Gestação múltipla; 

• Crescimento intrauterino restrito; 

• Anomalias congênitas; 

• Polihidrâmnio; 

• Rotura prematura de membranas pré-termo; 

• Descolamento de placenta; 

• Presença de DIU; 

• Mioma (particularmente submucoso ou subplacentário); 

• Anomalias uterinas; 

• Insuficiência istmo-cervical; 

• Infecções maternas; 

• Síndrome antifosfolípide; 

• Trauma; 

• Cirurgia. 

Item II. Correta. Porém o manual do MS de Pré-natal de altos risco refere que :Não 
existem evidências que apoiem o uso do repouso em leito como forma de prevenir o parto 
prematuro, assim como do uso da hidratação. 

Item III.A ocitocina não é recomendada, na verdade são recomendados tocoliticos para tentar 
inibir o trabalho de parto.  

Observe a leitura do manual: 

O uso de agentes tocolíticos ou inibidores das contrações uterinas deve ser iniciado assim que 
se concluir pelo diagnóstico de trabalho de parto prematuro, respeitadas as contraindicações 
para o seu uso. O principal objetivo da tocólise é ganhar tempo necessário para a ação da 
corticoterapia (ver adiante) e/ou transporte maternofetal com segurança. 

Item IV. Errado. Apesar da nifedipina ser a primeira opção de tratamento com função de 
tocolitico, caso persista as contrações deve ser trocado a medicação e considerar falha 
terapêutica.    

Nifedipina (primeira escolha): cápsulas de ação rápida de 10mg. Oferecer 10mg VO a cada 20 
minutos até quatro doses OU 20mg VO em dose única, e se necessário 20mg após 90–120 
minutos se a atividade uterina persistir. Se após a 2ª dose mantiver atividade uterina, 



considerar falha terapêutica e utilizar outro agente. A dose de manutenção é de 20mg VO a 
cada 4 a 8 horas por no máximo 72 horas. As contraindicações são: hipotensão materna. 

34. (SESA/IBFC/2016) É uma doença causada por um protozoário, exceto a descrita na 
alternativa: 

a) Histoplasmose 

b) Malária 

c) Leishmaniose visceral 

d) Tricomoníase 

letra A. Histoplasmose é uma doença causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Os demais 

são todos causadas por protozoários. 

35. (SESA/IBFC/2016) De acordo com as Diretrizes da American Heart Association, é correto 

afirmar que a cadeia de sobrevivência de Parada Cardiorrespiratória Extra Hospitalar (PCREH) 

para socorristas leigos deve ser iniciada a sequência por: 

a) Desfibrilação imediata. 

b) Vigilância e prevenção. 

c) Reanimação Cardiopulmonar imediata de qualidade. 

d) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. 

Comentário: letra D 

O inicio da cadeia de atendimento é reconhecer a situação e acionar o serviço de emergência, 

é importante atentar para a segurança do local. 

36. (SESA/IBFC/2016) Uma gestante, de 16 semanas de gestação, chega ao Pronto-

Atendimento com sangramento de origem intrauterina, com contrações uterinas, sem 

dilatação da cérvice e sem expulsão dos produtos da concepção. Esse caso indica: 

a) Ameaça de aborto. 

b) Aborto Espontâneo Tardio. 

c) Aborto provocado. 

d) Aborto espontâneo precoce. 

Letra A. O aborto ainda não ocorreu por isso estamos diante de uma ameaça de aborto. 



37. (SESA/IBFC/2016) De acordo com a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe 

sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 

providências, o número mínimo de enfermeiros assistenciais deve ser: 

a) 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração, em cada turno. 

b) 01 (um) para cada 01 (um) leito ou fração, em cada turno. 

c) 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno. 

d) 01 (um) para cada 02 (dois) leitos ou fração, em cada turno. 

Comentário: Letra C. Observe a leitura do artigo da 

Art. 14.  - III - Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou 

fração, em cada turno. 

 

38. (SESA/IBFC/2016) Foi instalado no paciente, 77 anos, sexo masculino, que estava 

internado na Unidade de Terapia Intensiva, um sistema para verificação da pressão sanguínea 

na veia cava superior, próxima ao átrio direito (pressão venosa central - PVC). Considerando o 

marco zero como valor 

10, ao medir o PVC, houve uma oscilação no ponto 5, significando que a PVC desse paciente foi 

de: 

a) 15 (quinze). Esse valor encontrado significa PVC alta, podendo indicar que o paciente pode 

estar hiperhidratado. 

b) -5 (menos 5). Esse valor encontrado significa PVC baixa, podendo refletir que o retorno 

venoso está inadequado devido ao baixo volume circulante. 

c) 5 (cinco). Esse valor encontrado significa PVC baixa, podendo indicar que o paciente pode 

estar com contratilidade ventricular deficiente. 

d) -5 (menos cinco). Esse valor encontra-se dentro da variação de normalidade, indicando boa 

perfusão periférica. 

Comentário: Letra B. Como o ponto zero foi no 10 e oscilou no 5 estamos com o valor de -5. O 

valor norma de PVC é de 8 a 12, abaixo desse valor representa hipovolemia  como está 

descrito na letra B.  

39. (SESA/IBFC/2016) É uma doença que pertence a lista nacional de notificação compulsória, 

com periodicidade de notificação imediata (menos de 24 horas). 



a) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

b) Leishmaniose Visceral. 

c) Doença aguda pelo vírus zika em gestante. 

d) Casos de Dengue. 

Comentário: Letra C. Os demais itens são de notificação semanal. 

40. (SESA/IBFC/2016) Durante o atendimento pré-hospitalar, o veículo do serviço médico de 

urgência (SAMU) deve ser posicionado: 

a) Atrás do local do acidente, em ângulo de 20 a 30 graus. 

b) Em frente ao local do acidente, em ângulo de 90 graus, colocando o veículo ao lado do local 

do acidente. 

c) Ao lado esquerdo do acidente, em ângulo de 60 graus. 

d) Ao lado direito do acidente, em ângulo de 120 graus. 

Comentário:  letra A. Porém cabe recurso. O manual do SAMU de SP mostra que o 

posicionamento da ambulância depende de alguns critérios:  

Se o veículo for o primeiro a chegar na cena, estacionar antes do evento e sinalizar o local. Se a 

cena já estiver sinalizada, estacionar após o evento.  

A ambulância deve ser parada no sentido da via, com os sinais luminosos ligados e a uma 

distância segura do evento; 

 Para decidir pela distância segura observe a existência de vazamento de óleo, combustível, 

gases, fumaça, fogo, etc;  

 A sinalização pode ser realizada com cones ou similares ;  

Estabeleça a distância para a primeira sinalização, usando a velocidade máxima permitida para 

a via como referência. 

Finalizamos a nossa revisão com base na prova da banca IBFC da Secretária do Paraná estamos 

juntos pela sua aprovação!! 

 

 

 



 

 

 

 


