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ENFERMEIRO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 
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c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente.. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução Cofen 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

32. O ___________________ caracteriza-se por cefaléia intensa de inicio abrupto 

 

a) AVC extradural.    b)AVC isquêmico.   c)AVC hipervolêmico.  d) AVC 

hemorrágico. 

 

33. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 
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a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

34. Uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possui profissionais que 

deverão executar as seguintes tarefas, EXCETO:  

a) Colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à 

promoção e controle das infecções hospitalares.  

b) Conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e definir se a 

ocorrência destes episódios de infecção está dentro de parâmetros aceitáveis. Isto 

significa conhecer a literatura mundial sobre o assunto e saber reconhecer as taxas 

aceitáveis de infecção hospitalar para cada tipo de serviço.  

c) Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na 

instituição sigam uma técnica asséptica (sem a penetração de microrganismos), 

diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção.  

d) Realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam 

utilizados de maneira descontrolada no hospital.  

 

35. Via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmica 

(ID), subcutânea (SC), intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou endovenosa (EV). 

Marque a opção que não considera desvantagem para aplicação de medicamentos por 

esta via: 

a) Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção.  

b) Dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga.  

c) Em casos de engano pode provocar lesão considerável.  

d) Maior precisão em determinar a dose desejada.  

 

36- São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 

2 - Hérnia de 

hiato 

(      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 

ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 
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passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3 b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

37. A violência doméstica contra a criança refere-se a uma gama de situações que 

envolvem a criança, desde a negligência até os maus tratos de ordem física e de abuso 

sexual. Analise as questões abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) Antes de realizar os exames físicos da criança e/ou adolescente vítimas de abuso 

sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para 

promover melhor conforto. 

b) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e 

adolescentes. 

c) Em adolescentes, a mudança constante do humor e a rebeldia com os pais são 

sintomas característicos de abuso sexual. 

d) Em crianças pequenas, a convivência da mãe com o indivíduo abusador é causa 

de dificuldade de identificação da situação de abuso. 

 

38. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É 

neste período que o corpo desenvolve-se fisica e mentalmente tornando-se maduro e o 

adolescente fica capacitado para gerar filhos. Com relação à maturação sexual em 

meninas, o aparecimento de brotos mamários é um evento conhecido como: 

 

a)Adrenarca.           b)Genarca.  c)Menarca.  d)Telarca. 

 

39. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 

mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 

c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 
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40. O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas 

passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Com relação à 

menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) Considera-se menopausa a mulher cujo último período menstrual foi identificado 

após 2 anos de amenorréia. 

b) Mulheres pós-menopausa não são totalmente deficientes de estrogênio. 

c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de 

anovulatório. 

d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos. 

 

41. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença 

mental, eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão social. Em 

relação à reforma da atenção à Saúde Mental é INCORRETO afirmar: 

a) As Políticas Públicas de Saúde Mental devem discutir e atualizar todos os meios de 

acesso da população às informações, estudar as demandas at´ravés de critérios 

epidemiológicos visando melhorias nos serviços principalmente para os usuários 

facilitando o processo de inclusão e inserção social na comunidade. 

b) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a 

assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho 

afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente. 

c) Em relação ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica 

é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de 

alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental. 

d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez 

que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si próprio e 

para os que convivem com ela. 

 

42. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se 

observar algumas regras para diminuição do risco de infecção do trato urinário: Quanto 

aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção INCORRETA. 

a) A troca do sistema deve ser realizado a cada sete dias na mulher e a cada 15 dias no 

homem e ou na vigência de sinais inflamatórios.. 

b) Fazer limpeza completa duas vezes ao dia ao redor do meato uretral. 

c) Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. 

d) Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito 

cheia. 

 

43. Que conceito epidemiológico define um problema espacialmente localizado, 

temporalmente limitado, habitualmente presente entre os membros de uma população e 

cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi 

previamente convencionada para uma população e época determinada? 

 

a)Caso alóctone. b)Caso autóctone. c)Conglomerado de casos. d)Endemia. 

44. Pela Resolução RDC Nº 306 ANVISA os Resíduos dos Serviços de Saúde são 

classificados da seguinte forma. Sobre a classificação dos resíduos dos serviços de 

saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
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1. GRUPO A 

 

 

2. GRUPO B 

 

 

3. GRUPO C 

 

 

4. GRUPO D 

 

 

5. GRUPO E 

(       ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

(       ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(       ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea) e outros similares. 

(   ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)1, 2, 3, 5, 4    b)2, 4, 1, 5, 3 c)3, 1, 5, 4, 2  d)4, 2, 3, 5, 1 

 

45. Doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de 

etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. A pessoa portadora desta doença apresenta muitas dificuldades para 

viver uma vida normal devido às muitas alterações que ocorrem em seu cérebro. Isso 

afeta também a dinâmica familiar. O profissional de enfermagem tem papel importante 

na educação em saúde da pessoa com a doença e sua família, tanto no esclarecimento 

como no preparo de cuidadores familiares. As indicações abaixo dizem respeito a 

aspectos que devem ser abordados nesse processo. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) A higiene e o vestuário não serão afetados, considerando que a progressão dos 

sintomas é lenta; assim o paciente poderá continuar realizando atividades rotineiras. 

b) Cuidar para não deixar transparecer que se trata de uma doença grave, para não 

gerar muita ansiedade nos familiares, uma vez que os sintomas mais incapacitantes 

para o doente poderão surgir somente em torno de quinze anos após o início da 

doença. 

c) Em estágio avançado, a pessoa possui memória remota e recente, mas fica 

debilitado fisicamente, sendo necessário auxílio em todos os aspectos do dia-a-dia. 

d) O ambiente de uma pessoa portadora de Alzheimer deverá ser modificado; 

objetos e mobiliários que obstruam sua passagem deverão ser retirados para 

evitar acidentes. 

 

46. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da 

equipe de enfermagem.  Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica médica no 

que diz respeito a ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração 

de drogas. Com base no texto, marque V ou F conforme a afirmação seja Verdadeira ou 

Falsa: 

(      ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis 

e incluem sobrecarga de fluido, choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 
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(     ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos 

casos de vacinas, testes alérgicos e insulinoterapia. 

(     ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do 

paciente ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de 

injeções intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou 

amedrontadas com a expectativa da dor. 

(     ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antisséptico 

com álcool. 

(    ) O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática 

diligente. Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada 

simplesmente na execução repetida de uma técnica. 

 

Marque a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V, V, V, F, F.         b)V, V, F, F, V.          c)F, V, V, V, F.        d)F, V, V, F, F. 

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 

 

48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 

d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 

 

49. Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 
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d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. Quando é 

dispensada assistência a um paciente em situação de emergência, muitas decisões 

importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são 

aplicáveis, EXCETO: 

a) Avaliar e restaurar o débito cardíaco. 

b) Controlar a hemorragia e suas consequências. 

c) Iniciar a monitorização de ECG, se necessário. 

d) Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada. 
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