
PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDOO CCAAMMAARRAAGGIIBBEE
CCOONNCCUURRSSOO PPÚÚBBLLIICCOO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição
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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de

Noções de Informática, 10 (dez) de Conhecimentos do Sistema Único de Saúde e 20 (vinte) questões de

Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01

O povoamento da área onde se encontra o município de Camaragibe teve início ainda no século XVI.
Coberta de extensas florestas, notadamente de pau-brasil, a região foi, aos poucos, colonizada por exploradores de
madeira destinada à exportação. Entre os anos de 1891 e 1895, o engenheiro Carlos Alberto de Menezes fundou uma
vila operária na localidade conhecida pelo nome de Camaragibe, em terras do município de São Lourenço da Mata.
O aglomerado, com cerca de 50 moradias, situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária
que controlava o tráfego para Limoeiro. O topônimo Camaragibe, de origem indígena – “rio dos camarás” -, foi
motivado pela presença, na região, de um arbusto de nome “camará” que, segundo o botânico Renato Braga, tem
excelentes aplicações medicinais.

Apresenta como principal destaque o distrito de Aldeia, favorecido com agradável clima e paisagem
deliciosamente tranqüilizante. São comuns na área os clubes de campo, os hotéis de lazer - com seus atrativos
campestres, a exemplo dos passeios a cavalo ou em charrete; os restaurantes de culinária alpina, portuguesa e
regional (oferecendo inclusive café-da-manhã e ceia típica) e as granjas, muitas delas constituindo-se em residências
permanentes. Ainda em Aldeia, spa e parque aquático. O artesanato também notabiliza Camaragibe, com tapeçarias
consagradas pela qualidade e variedade das peças produzidas, além dos trabalhos em cestaria, feitos em papel de
jornal. Dentre os demais atrativos do município, a vila da fábrica da Companhia Industrial de Pernambuco - CIPER
(a mais antiga vila operária da América Latina), a casa-grande do Engenho Camaragibe, do século XIX, os banhos
no rio Pacas e o Micaribe - um carnaval fora de época realizado em setembro.

Extraído do site www.condepefidem.pe.gov.br

01. O texto 01 retrata

A) a história de um povo marcado por lutas que resultaram muito derramamento de sangue.
B) o cenário de um município que se destaca, apenas, pelo seu valioso artesanato.
C) a cidade de Aldeia como núcleo formador que congrega uma população de poder aquisitivo baixo.
D) o distrito de Aldeia e as suas particularidades, acrescentando ser ela o principal destaque de Camaragibe.
E) diversas localidades que congregam o município de Camaragibe.

02. Em se tratando de SINÔNIMOS, assinale a alternativa cujo termo sublinhado NÃO possui o mesmo significado do
termo em parênteses.

A) “Coberta de extensas florestas, notadamente de pau-brasil...” (principalmente)
B) “...e da estação ferroviária que controlava o tráfego para Limoeiro.” (coordenava)
C) “...o distrito de Aldeia favorecido com agradável clima ...” (beneficiado)
D) “O artesanato também notabiliza Camaragibe...” (deprecia)
E) “...consagradas pela qualidade e variedade das peças produzidas...” (diversidade)

03. De acordo com o Texto 01, o termo Camaragibe

A) é de origem africana e quer dizer bem-vindos.
B) origina-se do distrito de Aldeia e significa árvore frondosa.
C) de origem indígena, surgiu em decorrência da existência, na região, de arbustos denominados camarás.
D) classifica-se como um topônimo, de origem africana, que contém, em sua área, apenas uma vegetação denominada

camarás.
E) provém do termo camarás, considerado como algo nocivo ao homem.

04. Em uma das alternativas, todas as sílabas tônicas dos termos nela contidos recaem na penúltima sílaba. Assinale-a.

A) Início, século, região, hotéis.
B) Área, residências, agradável, ferroviária. D) Hotéis, típica, agradável, época.
C) Tráfego, topônimo, área, culinária. E) Início, ferroviária, além, aquático.

05. Sobre o trecho abaixo:
“Coberta de extensas florestas, notadamente pau-brasil, a região foi, aos poucos, colonizada por exploradores de
madeira destinada à exportação.”
Em relação à CONCORDÂNCIA NOMINAL, é CORRETO afirmar que

A) o termo colonizada concorda em gênero e número com o termo coberta.
B) se substituíssemos o termo florestas por matagais, estaria também correta a construção: Cobertos de extenso matagais ...
C) o termo destinada poderia também concordar como termo exploradores.
D) o termo coberta concorda em gênero e número com o nome a que se refere, região.
E) o termo colonizada também poderia se flexionar no plural, concordando com o termo florestas.
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06. Abaixo são relacionados alguns fragmentos do texto que contêm vírgulas. Em um deles, a vírgula foi empregada
para indicar a omissão do verbo. Assinale-a.

A) “São comuns na área os clubes de campo, os hotéis de lazer ...”
B) “Entre os anos de 1891 e 1895, o engenheiro Carlos Alberto de Menezes...”
C) “...conhecido pelo nome de Camaragibe, em terras do município de São Lourenço da Mata.”
D) “...os restaurantes de culinária alpina, portuguesa e regional...”
E) “Ainda em Aldeia, spa e parque aquático.”

07. Sobre CRASE, analise as afirmativas e os seus comentários.

I. “...por exploradores de madeira destinada à exportação.” – neste caso, a crase é facultativa.
II. “...a exemplo dos passeios a cavalo ou em charrete...” – em ambos os termos sublinhados, estaria incorreto se

crasear, por estar diante de termos masculinos.
III. “Dentre os demais atrativos do município, a vila da Fábrica da Companhia...” – estaria correto se existisse a

presença do acento grave no termo sublinhado, uma vez que este está ligado ao termo município por uma
preposição.

IV. “...a casa-grande do Engenho Camaragibe...” – não há crase, uma vez que, neste contexto, existe a presença
apenas do artigo a.

Estão CORRETOS os comentários das afirmativas

A) II e IV. B) I e II. C) III e IV. D) I, II e IV. E) I, III e IV.

08. Sobre REGÊNCIA VERBAL, observe os trechos abaixo.

I. “O povoamento da área onde se encontra o município de Camaragibe teve início ainda no século XVI.”
II. “... situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária que controlava o tráfego...”
III. “Apresenta como principal destaque o distrito de Aldeia...”

Em relação a eles, é CORRETO afirmar.

A) No item I, o verbo teve concorda em número e pessoa com início.
B) No item II, o termo controlava concorda com o pronome relativo que.
C) No item III, o verbo apresenta concorda com o nome a que se refere, Camaragibe.
D) No item I, o verbo sublinhado concorda com o termo a que se refere, povoamento.
E) No item II, o verbo sublinhado concorda com o termo fábrica de tecidos.

09. Em uma das alternativas, o termo sublinhado NÃO está corretamente classificado no parênteses. Assinale-a.

A) “...favorecido com agradável clima e paisagem deliciosamente tranqüilizante...” (Substantivo)
B) “...Entre os anos de 1891 e 1895...” (Preposição)
C) “...situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária...” (Conjunção)
D) “O artesanato também notabiliza Camaragibe ...” (Verbo)
E) “...com seus atrativos campestres....” (Adjetivo)

10. Após trabalhar o Texto 01, você percebeu que nele existem várias mensagens que são transmitidas ao leitor. Em
uma das alternativas abaixo, entretanto, existe uma idéia que NÃO está declarada nesse texto. Assinale-a.

A) O povoamento do município de Camaragibe se iniciou no século XVI.
B) A região de Camaragibe era rica em pau-brasil.
C) Em Aldeia, o clima é saudável, e a paisagem, relaxante.
D) No distrito de Aldeia, inexiste spa e parque aquático.
E) A tapeçaria é um dos artesanatos de evidência em Camaragibe.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Fornece um local para você selecionar como deseja que os programas exibam datas, horas, unidade monetária e
números. Este recurso é conhecido no Windows como

A) opções de acessibilidade.
B) opções regionais e de idioma.
C) contas de usuário.
D) aparência e temas.
E) adicionar ou remover programas.
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12. Exibe os botões da barra de tarefas que estejam relacionados com arquivos abertos pelo mesmo programa, na
mesma área da barra de tarefas, serão agrupados em um único botão. Para isso acontecer, qual opção referente à
aparência da barra de tarefas deve estar ativa?

A) Bloquear a barra de tarefas.
B) Ocultar automaticamente a barra de tarefas. D) Agrupar botões semelhantes aos da barra de tarefas.
C) Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas. E) Mostrar a barra “Inicialização rápida”.

13. O uso de efeitos gráficos em textos, como bordas e sombreamentos, tem a finalidade de destacar um determinado
trecho deste. No Microsoft Word, ao aplicar bordas ao texto, você pode configurar algumas características delas.
Assinale a única alternativa que NÃO corresponde aos atributos das bordas.

A) Definição. B) Estilo. C) Cor. D) Largura. E) Preenchimento.

14. Termina a linha atual e força o texto para que continue abaixo de uma figura, tabela ou outro item. (O texto
continuará na próxima linha em branco, sem conter uma figura ou tabela alinhada à margem direita ou esquerda).
A qual comando do Microsoft Word esta definição corresponde?

A) Quebra de página.
B) Quebra de coluna. D) Quebra de seção – próxima página.
C) Quebra automática de texto. E) Quebra de seção – contínua.

15. No Microsoft Excel, é possível atribuir cores, bordas, sombreamentos e outros efeitos às células. Para aplicar
formatos às células selecionadas que atendem a critérios específicos, baseados em valores ou fórmulas que você
especificar, é utilizado o seguinte recurso:

A) Autoformatação.
B) Revelar formatação. D) Formatação condicional.
C) Estilo. E) Cenários.

16. Ao emitir uma planilha do Microsoft Excel, em alguns casos, os limites da página são ultrapassados, utilizando-se
mais de uma folha de papel para impressão de uma única planilha. Para forçar a impressão da planilha em única
folha de papel A4, qual atributo da configuração de página será especificado por você?

A) Orientação.
B) Dimensionar. D) Qualidade de impressão.
C) Tamanho do papel. E) Número da primeira página.

17. Quando visitamos alguns sites da Internet é gravado em nosso computador um arquivo para armazenar
informações que serão utilizadas posteriormente, na próxima visita. Por exemplo, se você pedir informações sobre
o horário de um vôo no site de uma companhia aérea, o site poderá criar um arquivo que contenha o registro das
páginas pelas quais você passou no site visitado, para ajudar o site a personalizar a exibição na próxima vez que
você visitá-lo. Este arquivo gravado em seu computador, somente o site que o criou poderá lê-lo. Estes tipos de
arquivos são conhecidos como

A) Cookies. B) Pop-ups. C) Plug-in. D) RSS. E) Código fonte.

18. Quando você preenche os campos Para, Cc ou Cco em um programa de correio eletrônico, estará informando

A) o assunto da mensagem.
B) o arquivo que será enviado junto com a mensagem. D) quem enviou a mensagem.
C) a mensagem ou o comunicado que o destinatário irá ler. E) a quem será enviada a mensagem.

19. Programa desenvolvido para alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou o conhecimento do
seu usuário. Atende a dois critérios. Primeiro, ele executa a si próprio, freqüentemente inserindo alguma versão do
seu próprio código no caminho de execução de outro programa. Segundo, ele pode se copiar em outros arquivos
executáveis ou em discos que o usuário acessa. A qual tipo de programa de computador este texto se refere?

A) Vírus. B ) Antivírus. C) Firewall. D) Compilador. E) Navegador da Internet.

20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica
principal do spyware.

A) Danifica o setor de inicialização do disco.
B) Coleta informação do computador sem permissão do usuário.
C) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
D) Altera a página inicial do navegador web.
E) Mensagens fraudulentas que tentam se passar por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de

crédito.
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CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

21. A iniciativa privada quando participa do Sistema Único de Saúde, o faz de forma

A) complementar. B) habitual. C) excepcional. D) consensual. E) essencial.

22. "Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde".
Tal definição se aplica à vigilância

A) epidemiológica. B) nutricional. C) sanitária. D) nosológica. E) ambiental.

23. À direção estadual do SUS compete

A) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
B) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde

pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
C) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de

consumo e uso humano.
D) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
E) promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional bem como com entidades

representativas de formação de recursos humanos na área de saúde.

24. A participação de empresas ou de capitais estrangeiros no SUS

A) é vetada.
B) é vetada, apenas, em casos específicos. D) não é contemplada na Lei 8080.
C) é permitida. E) deve ser regulamentada pela direção estadual e municipal.

25. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde

A) é permitida, mas não obrigatória.
B) não é permitida.
C) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
D) é regulada em função da presença de cada segmento nas reuniões colegiadas.
E) é permitida, apenas, em casos excepcionais.

26. No que toca à Política Nacional de Assistência ao Portador de Deficiência, é FALSO afirmar.

A) As ações abrangidas pelo nível terciário requerem tecnologia de alta complexidade e recursos humanos mais especializados.
B) A organização e o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência não contemplam a assistência

domiciliar.
C) A porta de entrada do usuário deverá ser a unidade básica de saúde ou os serviços de emergência ou pronto atendimento.
D) A unidade básica constituirá o local por excelência do atendimento à pessoa portadora de deficiência, dada a sua

proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade circundante.
E) O serviço de saúde local deve atuar, de forma articulada, com a área de assistência social, visando facilitar o acesso ao

tratamento da pessoa portadora de deficiência.

27. Dentro das ações de prevenção no primeiro nível, estabelecidas pela Política Nacional de Atenção ao Idoso, está a
cobertura vacinal para

A) sarampo. B) pólio. C) malária. D) influenza. E) coqueluche.

28. Considerando que a maioria das hospitalizações para o tratamento do tétano ocorre em indivíduos acima dos 60
anos de idade na Política Nacional de Atenção ao Idoso, é recomendado que essa população seja estimulada a fazer
doses de reforço da vacina antitetânica a cada

A) 10 anos. B) 8 anos. C) 6 anos. D) 4 anos. E) ano.

29. Qual a forma intermediária entre internação hospitalar e assistência domiciliar que, na Política Nacional de
Assistência ao Idoso, deve ter sua implantação estimulada?

A) Internato geriátrico.
B) Repouso geriátrico. D) Hospital-escola geriátrico.
C) Lar geriátrico. E) Hospital-dia geriátrico.
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30. Uma das seis prioridades estabelecidas no Pacto pela Vida, dimensão do Pacto pela Saúde em 2006, é

A) Saúde do Adolescente.
B) controle do câncer de colo de útero e de próstata.
C) fortalecimento da Atenção Básica.
D) fortalecimento da capacidade de respostas às doenças ocupacionais.
E) fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Verificar Sinais Vitais (SSVV) é uma das funções da equipe de enfermagem. A variação dos SSVV pode indicar
problemas relacionados ao paciente. Sobre SSVV, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

A) Chama-se febre, quando a temperatura corporal está acima de 36ºC.
B) Chama-se hipotermia, quando a temperatura corporal está abaixo de 37,5ºC.
C) O local correto para verificar a temperatura corporal é a axila, sendo este o local onde o resultado é o mais fidedigno.
D) Chama-se bradicardia, quando a freqüência do pulso está acima de 80 bat/min.
E) O valor normal da pressão arterial é: Pressão sistólica entre 90 e 140 mmHg e Pressão diastólica entre 60 e 90 mmHg.

32. Foi prescrito para um paciente da clínica médica: 1500 ml de Soro Fisiológico 0,9% em 16 horas. Quantas gotas/min
este volume deve ser infundido?

A) 21 gotas/min. B) 31 gotas/min. C) 28 gotas/min. D) 32 gotas/min. E) 14 gotas/min.

33. Sobre administração de medicação, leia as sentenças abaixo.

I. A administração de medicamentos por via oral é a mais utilizada nas situações de emergência, sendo a
principal via de escolha, por ser a mais segura e a mais confortável.

II. A via intradérmica é a mais utilizada para administrar medicação em pacientes que estão em tratamento
ambulatorial e, também, por ser a mais segura.

III. A via subcutânea é utilizada em casos emergenciais. O local de preferência para administrar é a face externa
da coxa.

IV. A via endovenosa é a de escolha para administração de drogas em clientes criticamente enfermos, por ser
uma via de ação imediata.

Está CORRETO o que se afirma em

A) todas. B) I, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) IV, apenas.

34. Sobre descarte de materiais, seringa e agulha, qual procedimento é necessário de ser utilizado para proteger o
trabalhador de saúde?

A) Esterilizar em estufa.
B) Desprezar em recipiente de parede dura e com tampa. D) Colocar em solução de hipoclorito de sódio a 2%.
C) Reencapar a agulha com cuidado, com protetor plástico. E) Desprezar em balde e rotular como lixo hospitalar.

35. Em qual posição, o Auxiliar de Enfermagem deve colocar um paciente que vai se submeter a um clister glicerinado?

A) Fowler. B) Jacknifer. C) Sims. D) Treendelemburg. E) Decúbito ventral.

36. A anotação de enfermagem é realizada pela equipe de enfermagem e requer atenção e conhecimento do profissional
para realizá-la de forma concisa, precisa e fiel. Sobre anotação de enfermagem, leia as sentenças abaixo.

I. As informações sobre os pacientes, como o estado de saúde, procedimentos executados e avaliações da
assistência prestada ao paciente, devem ser registradas no prontuário.

II. As anotações de enfermagem devem ser feitas pelo membro da equipe que é responsável pelos registros no
prontuário e não, pelo Auxiliar de Enfermagem que prestou assistência ao paciente.

III. As anotações de enfermagem devem ser feitas no prontuário, sempre precedidas de horário e devem, no final,
conter nome e número do COREN.

IV. O uso de corretivo é indicado nas anotações de enfermagem, visto que as rasuras são freqüentes.

Estão CORRETAS as afirmativas

A) I, II e III. B) I e III. C) I, II e IV. D) III e IV. E) II e III.

37. A necessidade de oxigênio pode ser suprida, quando se oferece oxigenoterapia através de cateter nasal. Quais
cuidados o Auxiliar de Enfermagem deve ter para realizar este procedimento?

A) Verificar peso e altura previamente.
B) Manter o quarto/enfermaria totalmente fechado.
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C) Umedecer o oxigênio para evitar o ressecamento das mucosas.
D) Colocar o paciente em decúbito ventral.
E) Só iniciar oxigenoterapia úmida, se o paciente for maior de 45 anos.

38. A medida mais eficaz para evitar infecção hospitalar é

A) isolar o paciente.
B) trocar a roupa de cama diariamente. D) administrar antibióticos.
C) fazer desinfecção no leito com álcool a 80%. E) lavar as mãos.

39. Qual a provável data do parto de uma paciente que teve a última menstruação em 20/04/2008?

A) 27/01/2009. B) 25/12/2008. C) 18/01/2009. D) 12/01/2009. E) 05/02/2009.

40. Um recém-nascido é considerado de baixo peso, quando nasce com peso inferior a

A) 1500g. B) 2500g. C) 1700g. D) 1300g. E) 2300g.

41. Em uma unidade de saúde, foi realizado o atendimento a um paciente do sexo masculino com diagnóstico de bexiga
neurogênica para o controle e troca da sonda vesical de demora. O enfermeiro solicitou ao Auxiliar de Enfermagem
que preparasse o paciente e o material, para realizar tal procedimento.
Considerando o descrito, assinale a alternativa CORRETA.

A) Para a realização de tal procedimento, o paciente deve ser colocado em uma maca, na posição ginecológica; é importante
garantir a privacidade, usando o lençol em diagonal e colocando um biombo.

B) Preparar a bandeja, contendo: sonda vesical de demora calibre 18, luva de procedimento, luva estéril, pacotes de gaze, bolas
de algodão, esparadrapo, ampola com água bidestilada, seringa de 20 ml, agulha 25x7, solução antisséptica, cuba redonda
estéril, cuba rim, campo estéril, campo fenestrado estéril, soro para umidificação ou pomada de xilocaína para lubrificação,
pinça de pean ou similar, coletor fechado, lençol impermeável, material para higienização.

C) A higienização da região genital deve ser realizada antes do procedimento de cateterismo vesical, com o auxílio de uma
pinça montada com gaze embebida em soro fisiológico.

D) Não há necessidade de testar o balão antes de introduzir a sonda vesical de demora, pois a ruptura deste não cria risco para a
saúde do paciente.

E) A fixação da sonda vesical de demora deve ser realizada na região interna da coxa ao término do procedimento, depois de
se certificar de que esta está posicionada de forma adequada.

42. Qual o tipo de sonda mais indicado para gavagem?

A) Sonda nasogástrica calibre 22.
B) Sonda nasogástrica calibre 08. D) Sonda Nasoenteral.
C) Sonda de Sengstaken – Blakmore. E) Sonda de Salem – Ventrol.

43. Acerca da esterilização de materiais hospitalares por meio de produtos químicos, coloque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

( ) Método de esterilização indicado somente para aqueles materiais que não podem sofrer ação do calor e
quando não se dispõe do óxido de etileno e do peróxido de hidrogênio.

( ) Estes produtos não devem ser irritantes e tóxicos para os tecidos humanos; devem ser estáveis, quando em
solução por tempo prolongado, e ter o poder de destruir os microrganismos patogênicos em todas as suas
formas.

( ) Um mesmo produto químico, que, se considerando a concentração em que é usado, independente do tempo
de utilização e imersão do material, pode ter a propriedade esterilizante ou desinfetante.

( ) O material precisa estar totalmente coberto pelo produto químico, e o tempo de exposição depende da
concentração desse produto, descrita no rótulo.

( ) A presença de matéria orgânica não altera a ação do produto químico, não havendo necessidade de o
material estar rigorosamente limpo e seco.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, V, F, V, F. B) V, V, V, F, F. C) F, F, F, V, F. D) F, V, V, F, V. E) V, V, V, V, F.

44. Durante o plantão em uma emergência, o profissional de enfermagem atendeu uma paciente vítima de
queimaduras, com 37 anos, inconsciente, apresentando apnéia, bradicardia, hipotensão e hipotermia. Apresentava
também várias áreas queimadas, inclusive o tórax e a cabeça. Em alguns locais, havia, apenas, forte eritema, e, em
outros, as lesões apresentavam-se esbranquiçadas, com perda de camadas da pele. Considerando-se a situação
hipotética acima, julgue os itens subseqüentes, colocando V para as afirmativas verdadeiras e F para as Falsas.

( ) As vítimas do caso descrito enquadram-se na classificação de queimaduras térmicas, ou por calor, que incluem
as causadas por fogo, vapor ou objetos quentes.
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( ) Para o atendimento emergencial dessas vítimas, as primeiras medidas devem envolver a lavagem das
queimaduras com água, seguida de aplicação de pomadas ou cremes para o alívio da dor e a proteção da lesão
com pano limpo ou estéril.

( ) A garantia do suporte básico de vida, a monitorização dos sinais vitais, o restabelecimento do volume
circulante, o tratamento das áreas queimadas e a prevenção e o combate à infecção são alguns dos objetivos
do tratamento de um paciente grande queimado.

( ) A paciente de 37 anos teve queimaduras classificadas como de primeiro e terceiro graus.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, F. B) V, V, F, V. C) V, F, V, V. D) V, F, F, F. E) F, F, V, V.

45. Antes de realizar a colheita de esfregaço cérvico-vaginal para realização de exame preventivo do colo do útero, a
orientação que deve ser dada às mulheres, a fim de garantir a qualidade dos resultados, é

A) utilizar duchas íntimas para higienizar a região genital.
B) estar entre o primeiro e o terceiro dia de menstruação.
C) usar espermicidas nas 48 horas anteriores ao exame.
D) desaconselhar a prática sexual 12 horas antes do exame.
E) desaconselhar exames intravaginais 48 horas antes do exame.

46. A técnica de curativo é, em geral, executada pela equipe de enfermagem. Acerca deste procedimento, assinale a
afirmativa CORRETA.

A) Os principais objetivos do curativo são prevenir a infecção e facilitar a cicatrização para um melhor restabelecimento do
paciente.

B) Não se recomenda desprezar a primeira porção da solução antes de despejá-la pela primeira vez, sobre a gaze, pois este ato
caracteriza desperdício.

C) O edema aumenta as células fagocitárias no leito da ferida, diminui a vascularização local, facilitando a cicatrização.
D) O curativo em ferida limpa deve ser feito do local mais contaminado para o menos contaminado.
E) Para ferida cirúrgica limpa, mesmo sem a presença de drenagem, recomenda-se o curativo fechado.

47. Quanto ao diabetes mellitus, sua descrição, sintomas e cuidados, assinale a opção CORRETA.

A) O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico, caracterizado por hipoglicemia, decorrente da produção, secreção ou
utilização deficiente da insulina.

B) A insulina é uma enzima essencial para a utilização da glicose no metabolismo celular assim como para o metabolismo das
proteínas e dos lipídios.

C) No diabetes mellitus tipo I, a apresentação característica é rápida, com os sintomas clássicos de polidipsia, polifagia,
poliúria e perda de peso.

D) A insulina regular de ação curta é a NPH, podendo ser administrada nas vias subcutânea e endovenosa.
E) No diabetes mellitus tipo II, a apresentação característica é rápida com sintomas de fadiga, ganho de peso, má cicatrização

de feridas e neuropatia periférica, levando rapidamente ao pé em risco.

48. O Auxiliar de Enfermagem deve orientar sobre a prática do auto-exame das mamas, em prol da prevenção do
câncer. Esse exame, prioritariamente, deve ser realizado

A) apenas pelos profissionais de saúde na clínica ginecológica.
B) apenas pelas mulheres, independente da consulta com qualquer profissional de saúde.
C) pelos homens e pelas mulheres, independente da consulta com qualquer profissional de saúde.
D) pelos profissionais durante consulta especializada.
E) palpando apenas uma mama, pois, se houver presença de nodulações, aparecerão no lado contralateral.

49. O “pé diabético”, uma das mais prevalentes complicações do diabetes mellitus, deve ser prevenido através de várias
ações. Quanto à orientação dada pelo Auxiliar de Enfermagem, assinale quais são os dois fatores de risco que
dificultarão o autocuidado.

A) Lavar os pés com água morna e utilizar sabão neutro.
B) Andar descalço e hidratar os pés. D) Cortar as unhas de forma reta e não usar meias de lã.
C) Usar sapatos sem meias e examinar os pés diariamente. E) Remover calos e apresentar dislipidemias.

50. A coleta de materiais para exame pode ser realizada pelo Auxiliar de Enfermagem. Em relação à coleta de urina
para urocultura, é CORRETO afirmar.

A) A urina para urocultura deve ser realizada, exclusivamente, com a coleta da primeira urina da manhã.
B) Para coletar a urina, deve ser realizada higiene íntima tanto no homem como na mulher.
C) Não há necessidade, na coleta, de se desprezar o primeiro jato de urina.
D) O microorganismo mais prevalente encontrado no resultado da urocultura é Pseudomonas aeruginosa.
E) O frasco utilizado para a coleta deve estar limpo e seco.







