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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)

questões do SUS e 30 (trinta) 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

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

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

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

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

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa.
C) é concorrente.
D) exclui o papel da sociedade.
E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. São vários
os fatores de risco. A hipertensão arterial (HA) representa um dos desses principais fatores, afetando entre 11 e
20% da população adulta com mais de 20 anos. Sobre esse agravo, coloque V para Verdadeiro e F, para Falso.

( ) A HA tem uma alta prevalência na população adulta e uma forte relação com o Acidente Vascular Encefálico e
o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), sendo a hipertensão arterial não controlada a principal causa de morte
para o AVE.

( ) De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, admite-se como pressão ideal PAS < 120 mmHg
e PAD < 80 mmHg.

( ) De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, a pressão Arterial de um indivíduo adulto que
não esteja em uso de medicação antihipertensiva e sem co-morbidades associadas é considerada normal, quando
a PAS e < 140 mmHg e a PAD < 85 mmHg. PAS entre 140 e 149 e/ou PAD entre 85 e 89 mmHg são
considerados limítrofes.

( ) Na Consulta de Enfermagem ao portador de hipertensão arterial, são investigados hábitos de fumar,
antecedentes pessoais de diabetes, gota e doença renal bem como o uso de coticosteróides e anticoncepcionais.

( ) No tratamento dos portadores de HA, não deve ser considerada a idade do paciente, a presença de outras
doenças nem é necessário que o paciente saiba perceber os sinais de hipotensão, visto que o tratamento deve
acontecer independentemente de qualquer outro fator associado.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

22. Para estratificar os portadores de HA, devem ser considerados os níveis tensionais bem como a presença de outros
fatores de risco e doenças concomitantes, como diabetes, doenças renais e cardiovasculares. Sobre estratificação
dos portadores de Hipertensão Arterial, julgue as sentenças abaixo.

I. Homens com idade menor de 65 anos e mulheres com idade abaixo de 75, com Hipertensão de grau I sem
fatores de risco estão entre os pacientes que fazem parte do grupo de risco baixo.

II. Nos pacientes que fazem parte do grupo de risco baixo, a probabilidade de um evento cardiovascular grave, nos
próximos 10 anos, é menor que 15%.

III. Os portadores de HA grau I ou II com um ou dois fatores de risco cardiovascular fazem parte do grupo de risco
médio.

IV. Os portadores de HA grau III, que possuem um ou mais fatores de risco com doença cardiovascular ou renal
manifesta fazem parte do grupo de risco alto.

Estão CORRETAS

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

23. Sobre Tuberculose e Hanseníase, julgue as afirmativas abaixo.

I. Nos portadores de tuberculose pulmonar, está indicado o exame de baciloscopia do escarro para todos os
indivíduos com qualquer tipo de sintoma respiratório, mensalmente, como forma de acompanhamento do caso.

II. É considerada recidiva da tuberculose quando o paciente que já se tratou anteriormente e recebeu alta por cura,
apresenta a doença em atividade e a data da cura e a data do diagnóstico da recidiva não ultrapassem cinco anos.

III. Nos portadores de hanseníase, o tratamento com poliquimioterapia mata o bacilo, previne incapacidades e
deformidades provocadas pela doença e cura o doente.

IV. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, embora raramente as crianças sejam acometidas.
Manifesta-se através de lesão na pele que se apresenta com redução ou ausência de sensibilidade.

Estão CORRETAS

A) I, II, III e IV.
B) apenas as afirmativas I, II e IV. D) apenas as afirmativas II e IV.
C) apenas as afirmativas II, III e IV. E) apenas as afirmativas I e IV.
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24. Uma das possibilidades terapêuticas para o câncer é a quimioterapia antineoplásica. Sobre essa forma de
tratamento, julgue as assertivas abaixo.

I. O objetivo da quimioterapia é destruir o maior número possível de células tumorais. As células cancerosas
dependem dos mesmos mecanismos encontrados em células normais para sua divisão, e os agentes
quimioterápicos podem ser eficazes em uma das quatro fases do ciclo celular ou durante qualquer fase do ciclo.

II. Os agentes quimioterápicos devem ser preparados no posto de enfermagem. Os agentes citotóxicos podem ser
irritantes para a pele, olhos e mucosa, por isso, no preparo, o enfermeiro deve estar protegido com
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

III. O profissional que prepara o quimioterápico antineoplásico deve utilizar luvas de nitrila e lavar as mãos antes
de colocar as luvas e após retirá-las. Se houver qualquer contato com a pele, lavar imediatamente, com bastante
água e sabão.

IV. No manuseio de quimioterápicos, as luvas devem ser trocadas após cada uso, laceração, punção ou se houver
derramamento do medicamento na luva, ou após 1 hora de uso. Vestir capotes não-absorventes, de mangas
longas, com elástico nos punhos e fechamento nas costas.

Estão CORRETAS

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

25. Sobre urgências toxológicas, julgue as assertivas abaixo.

I. No envenenamento por monóxido de carbono, deve ser administrado oxigênio a 100%, sob pressão atmosférica
ou pressão hiperbárica, com o objetivo de reverter a hipóxia e acelerar a eliminação do monóxido. O oxigênio
hiperbárico deve ser administrado quando há disfunção de Sistema Nervoso Central (SNC) ou do sistema
cardiovascular.

II. Nos envenenamentos por picada de cobra, a avaliação primária consiste em: obter descrição da cobra,
determinando a hora e a localização da picada, verificar se existem reações locais, como: ardência, dor, edema e
dormência local.

III. São manifestações clínicas dos estimulantes do SNC: palpitações, sentimento de tragédia iminente, taquicardia,
hipertensão, arritmia, agitação e alucinações. Opióides provocam: hipotensão, depressão respiratória, levando à
apnéia, miose e sonolência, evoluindo para torpor ou coma.

IV. São cuidados que o enfermeiro deve prestar ao paciente que foi picado por insetos: verificar as vias aéreas,
respiração e a circulação. Administrar broncodilatador para ajudar a aliviar o broncoespasmo, iniciar um acesso
venoso.

Estão CORRETAS apenas as assertivas

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

26. Foi admitido em uma emergência um paciente com suspeita de dengue. Está prescrito solução salina isotônica
20ml/Kg em 3 horas. O paciente pesa 50kg. Quantos ml/hora ou gotas/min deverão ser calculados pelo enfermeiro
para que seja administrada CORRETAMENTE a prescrição?

A) 425/142. B) 333/111. C) 406/136. D) 1000/333. E) 286/95.

27. Um paciente de 70 anos em pós-operatório imediato de cirurgia torácica apresenta roncos e sibilos. Ao realizar uma
gasimetria arterial: pH de 7,35 e pCO2 de 60 mmHg, qual distúrbio ácido-básico este paciente está apresentando?

A) Alcalose respiratória.
B) Alcalose metabólica. D) Acidose respiratória.
C) Acidose metabólica. E) Não apresenta desequilíbrio ácido-básico.

28. Para um paciente da clínica médica, foram administrados 2000ml de solução endovenosa, 800ml de dieta por sonda,
tendo eliminado 250ml de urina, 320ml de melena, 100ml de suor, 300ml de perdas insensíveis e 120ml do dreno
torácico. Qual o balanço hídrico desse paciente?

A) +1200. B) +935. C) –780. D) –1100. E) +1710.
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29. Paciente de 50 anos estava jogando bola com os amigos quando apresentou síncope. Deu entrada no serviço de
emergência cardiológica, inconsciente, com escala de coma de Glasgow com 3 pontos. Foi realizado o
eletrocardiograma.

Analisando a história clínica, o traçado acima sugere

A) fibrilação atrial.
B) fibrilação ventricular. D) taquicardia ventricular sem pulso.
C) taquicardia ventricular com pulso. E) assistolia.

30. Atendido em uma unidade de saúde, o Sr. AJM, de 72 anos de idade, apresentou o seguinte quadro clínico: dispnéia,
ortopnéia extrema, taquicardia, tosse com secreção espumosa branca, respiração ruidosa, sensação de opressão
torácica, palidez, extremidades frias e cianose.
Diante do quadro apresentado, qual o possível diagnóstico médico e quais intervenções de enfermagem devem ser
realizadas no momento da admissão?

A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Oxigenoterapia, manter posição de fowler, instalar venóclise.
B) Infecção Respiratória. Manter posição de conforto, hidratação por veia periférica, oxigenoterapia.
C) Pericardite. Oxigenoterapia, ambiente calmo, avaliar enzimas.
D) Infarto Agudo do Miocárdio. Oxigenoterapia, instalar venóclise, anamnese.
E) Edema Agudo de Pulmão. Anamnese, oxigenoterapia, posição sentada para diminuir retorno venoso, administrar

medicações prescritas, monitorar pressão arterial.

31. Considerando o Currents in Emergency Cardiovascular Care quanto às modificações constantes das Diretrizes 2005
da American Heart Association para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência,
sobre a relação compressão-ventilação com um socorrista. Assinale a alternativa CORRETA.

A) Os especialistas acreditam ser inconveniente à simplificação das informações sobre a reanimação cardiopulmonar, aplicada
pelos socorristas.

B) Garantir que os socorristas, de um modo geral, apliquem séries mais curtas de compressões-ventilações é uma das
preocupações.

C) Os pesquisadores identificaram uma relação ideal compressão-ventilação e definiram que, quanto menor ela for, melhor.
D) Nos primeiros minutos de uma parada cardíaca súbita com fibrilação ventricular, as respirações de resgate são tão

importantes quanto as compressões.
E) A ventilação é importante para as vítimas de parada por hipóxia e após os primeiros minutos de qualquer tipo de parada.

32. Os Lóquios são a eliminação de exudatos e transudatos, misturados com elementos celulares descamados e sangue
expelido durante o período puerperal. Pode ser considerado como fisiológico a partir do 5º dia aquele com
coloração

A) vermelho vivo. B) serosa. C) sero-sanguinolenta. D) enegrecida. E) esbranquiçada.

33. Sobre as complicações do pós-operatório de cirurgia cardíaca de grande porte, leia as sentenças abaixo.

I. Hipervolemia, sangramento intenso, incosciência, hipertensão e sudorese.
II. Hipervolemia, hipotensão, cianose, flebite e hematoma.
III. Hipovolemia, hipotensão, tamponamento cardíaco, hemorragia persistente e insuficiência renal.

Estão(á) CORRETAS

A) I, II e III. B) apenas II e III. C) apenas III. D) apenas II. E) apenas I.
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34. O principal papel do rim é garantir a constância do fluido extracelular, no entanto algumas circunstâncias impedem
esta homeostase. Sobre isso, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.

( ) Crianças principalmente entre 2 e 6 anos de idade chegam ao serviço com proteinúria maciça (�50 mg/ kg/dia),
hipoalbuminemia (�2,5g associados a edema e hipercolesterolemia (> 250mg%). Desconfia-se inicialmente de
Síndrome Nefrótica.

( ) A infecção do trato urinário caracteriza-se pela invasão e multiplicação bacteriana em qualquer segmento do
aparelho urinário.

( ) Em qualquer faixa etária da vida, a infecção do trato urinário atinge, preferencialmente, o sexo masculino.
( ) A Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica consiste em complicação tardia não supurativa de uma

estreptococcia caracterizada por processo inflamatório de origem imunológica que acomete todos os glomérulos de
ambos os rins, representada pela tríade : hematúria + edema + hipertensão.

( ) A Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica se manifesta após infecção causada pelo staphylococus aureus
tipo B.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

35. A imunização representa uma das mais eficazes ações básicas na promoção da saúde do Ministério da Saúde,
atitude fundamental para melhorar as condições de saúde na infância, diminuindo, dessa forma, a mortalidade,
principalmente nos menores de cinco anos. Em relação as suas indicações e contra-indicações, é CORRETO
afirmar que

( ) A vacina tríplice viral é a associação das vacinas contra sarampo, rubéola e caxumba, estando indicada sua
aplicação após 1 ano de idade.

( ) A criança em uso prévio ou em andamento de vacina anti-rábica pode ser vacinada normalmente.
( ) A tríplice bacteriana DPT é composta por toxóide tetânico e diftérico e vacina contra coqueluche, tendo como

adjuvante hidróxido ou fosfato de alumínio.
( ) A aplicação da BCG não é recomendada em crianças com peso inferior a 2Kg e nas crianças imunodeficientes
( ) As crianças sensíveis ao componente Pertusis (P) da DPT devem receber a vacina DT tipo infantil até os 6 anos

e 11 meses de idade.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

36. De acordo com o Programa de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), com relação às
infecções respiratórias agudas, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.

( ) O aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, a melhoria das condições de alimentação, a vacinação
nas épocas certas e boas condições de assistência à saúde previnem infecções respiratórias agudas.

( ) Tosse, dificuldade de respirar, respiração rápida, tiragem, estridor, chiado no peito são sinais de infecção
respiratória aguda.

( ) Tiragem é um barulho alto e áspero, auscultado quando a criança inspira.
( ) Para se verificar a freqüência respiratória em uma criança agitada, durante um minuto, é importante que a esta

esteja vestida com roupa fina e transparente em ambiente com ar condicionado.
( ) Doenças, como sarampo, coqueluche, tuberculose e difteria, associadas a infecções respiratórias, levam muitas

crianças à morte. Pode-se evitar isso através da vacinação.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

37. A consulta de enfermagem é uma atividade de grande importância no atendimento ao paciente. Sobre ela, analise os
itens abaixo.

I. Está regulamentada pelo decreto 94.406/87.
II. Compõe–se de histórico de enfermagem (compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de

enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem.
III. Tem como fundamentos os princípios de universalidade, eqüidade, resolutividade e integralidade das ações de

saúde.
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IV. Constitui ação privativa do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, que utilizam componentes do método
científico para identificar situações de saúde e doença, a fim de prescrever e implementar medidas de
enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do
indivíduo, família e comunidade.

Somente está CORRETO o que se afirma em

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

38. De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, são responsabilidades e deveres do profissional
de enfermagem:

I. Levar ao conhecimento da autoridade superior fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o
exercício profissional.

II. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e
posição ideológica, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa.

III. Promover ou praticar manifestação de apreço ou desapreço no recinto ou repartição.

É CORRETO o que consta em

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

39. Em relação aos cuidados com a mama no preparo para o aleitamento e no período do aleitamento, é CORRETO
afirmar.

A) Deve-se estimular o uso de absorventes mamilares, pois eles auxiliam a absorção da transpiração mamilar, evitando a
proliferação de microorganismos.

B) É desaconselhável a exposição do seio aos raios solares durante aproximadamente 15 minutos diários, pois os raios
infravermelhos contribuem para o enfraquecimento da pele e dos mamilos.

C) Durante o banho, usar sabonetes perfumados no mamilo e na aréola, realizar fricções com álcool, evitando proliferação de
microorganismos e, conseqüentemente, mastite.

D) Usar constantemente sutiãs, mantendo os seios firmes. Realizar fricções mamilares após o banho, a partir de 24 semanas,
com massagens leves por meio de toalha felpuda. Este atrito visa ao fortalecimento local da pele.

E) O uso de hidratantes na mama deve ser desencorajado, exceto na aréola e nos mamilos para, dessa forma, evitar fissuras.

40. Além da avaliação do estado de saúde da gestante e do bebê, o Enfermeiro, no momento do pré-natal, deve fornecer
orientações para a manutenção do bem-estar no período gravídico. Em relação a essas orientações, é CORRETO
afirmar.

A) Edema: quando limitado aos tornozelos, decorre da pressão da veia cava inferior pelo útero, principalmente no final da
gravidez; orientar para manter repouso em decúbito lateral ou com os MMII elevados.

B) Varizes: evitar ficar de pé por tempo prolongado e repousar, elevando os MMII; evitar o uso de meias elásticas.
C) Flatulência e constipação intestinal: Adotar dieta rica em carboidratos (frutas cítricas, verduras, arroz, macarrão, mamão);

aumentar a ingestão de líquidos; diminuir exercícios e caminhadas.
D) Câimbras: orientar a gestante a ficar deitada em decúbito lateral com o objetivo de melhorar a circulação sangüínea para a

área afetada.
E) Flatulência: para auxiliar na diminuição da fermentação, introduzir alimentos, como repolho, couve, ovo, feijão, leite e

açúcar; diminuir exercícios e caminhadas.

41. Ao realizar o exame físico do adolescente, o Enfermeiro utiliza o Gráfico de Tanner. A utilização desse gráfico tem
como objetivo avaliar

A) o desenvolvimento psicológico.
B) evidências de violência física. D) a existência de DST/Aids.
C) o grau de adequação escolar. E) o desenvolvimento puberal.

42. Denominada como doença crônica não-transmissível, o portador de Diabetes Mellitus (DM) apresenta deficiência de
insulina ou de resistência à insulina, absoluta ou relativa. As conseqüências do descontrole metabólico de longo
prazo causam alterações micro e macrovasculares. Das complicações citadas nas assertivas abaixo, quais são
consideradas crônicas?

A) Obstrução biliar e síndrome pancreática.
B) Neuropatia, síndrome de Cushing e obesidade. D) Neuropatia, retinopatia e nefropatia.
C) Cirrose, obesidade e síndrome pancreática. E) Retinopatia, cirrose e ascite.
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43. Ao realizar o planejamento da assistência de enfermagem, o Enfermeiro utiliza instrumentos que possibilitam a
sistematização e a operacionalização das ações da equipe de enfermagem. Como é denominado o roteiro que tem
como objetivo o levantamento e a identificação de problemas?

A) Plano de cuidados de enfermagem.
B) Exame físico. D) Histórico de enfermagem.
C) Prescrição de enfermagem. E) Intervenção de enfermagem.

44. O “pé em risco” é considerado uma das complicações do Diabetes Mellitus que leva à seqüela incapacitante. Das
afirmativas abaixo, quais devem ser utilizadas para a orientação quanto à prevenção desta complicação?

I. Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a algum familiar ou usar espelho.
II. Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã, algodão, sem elástico.
III. Calçar sapatos que não apertem, preferencialmente sem meias, para evitar transpiração dos pés e proliferação

fúngica.
IV. Andar sempre calçado, exceto em casa, para, desta forma, arejar os pés, evitando infecções oportunistas.
V. Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente

entre os dedos.
VI. Cortar as unhas de forma redonda, em arco.

Estão CORRETAS apenas

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

45. Com relação aos princípios da técnica asséptica, aplicados para se inibir a disseminação de infecções, julgue os itens
subseqüentes, colocando V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas.

( ) O calor seco é empregado na esterilização de artigos termossensíveis, e o indicador biológico usado para o
controle de qualidade da esterilização é o bacillus stearothermophillus.

( ) A lavagem das mãos constitui importante procedimento no controle da infecção hospitalar.
( ) Instrumentos pontiagudos e agulhas devem ser descartados em caixas apropriadas, que possuam as laterais e o

fundo resistentes.
( ) As agulhas usadas devem ser reencapadas, retiradas das seringas descartáveis, antes de serem desprezadas no

lixo.
( ) Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana nas formas vegetativas e

esporuladas, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

46. Um paciente adulto portador de anemia ferropriva desenvolveu intolerância à terapia de reposição de ferro
realizada por via oral. Na avaliação do caso, foi prescrita para este paciente reposição de ferro por via parenteral.
Como a Enfermeira (o) deve administrar esta medicação?

A) Administrar a injeção na região do deltóide, profundamente.
B) Massagear o local vigorosamente, após a administração da injeção.
C) Administrar a injeção na região dorsoglútea, profundamente, utilizando a técnica em “z”.
D) Instruir o paciente para permanecer em repouso, após a injeção.
E) Diluir o medicamento e administrá-lo no deltóide, profundamente.

47. O processo de cicatrização de feridas consiste em uma série de estágios altamente complexos, interdependentes e
sobrepostos. Tais estágios são descritos como:

A) vasoconstricção, fagocitose, neovascularização.
B) inflamação, reconstrução, epitelização, maturação.
C) epitelização, contração da ferida, maturação.
D) inflamação, proliferação, vasodilatação, síntese do colágeno.
E) epitelização, contração tecidual, reposição do colágeno.
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48. Varizes esofágicas são canais vasculares que ligam a circulação venosa portal à venosa sistêmica. Sobre este agravo,
leia as afirmativas abaixo.

I. Cerca de 30% dos pacientes com varizes esofágicas apresentarão hemorragia dentro do primeiro ano de
diagnóstico.

II. Os episódios de sangramento relacionados às varizes esofágicas não estão relacionados à alta mortalidade e não
dependem da severidade da doença hepática subjacente.

III. Uma vez que o paciente sangrou, o risco de ressangramento é alto, chegando a 80% em um ano.
IV. Fatores clínicos de risco para um episódio inicial de sangramento não devem incluir nem a insuficiência hepática

nem o consumo ativo de álcool.
V. As medidas iniciais de tratamento são direcionadas à ressuscitação geral, ou seja, à manutenção das vias aéreas e

estabilização hemodinâmica.

Estão CORRETAS apenas

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

49. Em uma unidade de saúde, foi desenvolvida uma pesquisa com o objetivo de estudar o número de pacientes
atendidos apresentando diabetes mellitus em um período de 2 anos. Dentre os dois mil atendimentos realizados, 190
apresentaram hiperglicemia. Esta medida se constitui em um coeficiente de

A) incidência. B) prevalência. C) letalidade. D) tendência. E) média.

50. Sobre Epidemiologia, julgue as assertivas abaixo.

I. Estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde em população humana, tendo como objetivo as
relações de ocorrência de saúde-doença em massa.

II. A Epidemiologia descritiva estuda o comportamento das doenças em uma comunidade e em que situações elas
ocorrem na coletividade (referentes a pessoas, ao lugar ou espaço físico e ao tempo), subsidiando medidas de
prevenção e controle.

III. A epidemiologia é entendida especialmente como o estudo do comportamento individual da saúde e da doença.
IV. O modelo explicativo em epidemiologia, Modelo Biomédico, define a saúde como ocorrência de doença, e esta,

como desajuste ou falha orgânica, ocasionada na reação a um estímulo a cuja ação o organismo está exposto. As
doenças podem ser infecciosas e não infecciosas.

Estão CORRETAS

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







