
 

 

 

 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

   UEM 
 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 4,00 pontos cada 
questão, assim distribuídas: 

Língua Portuguesa Conhecimento Específico 
05 questões 20 questões 

 

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique 
IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a Folha de Respostas. Verifique se os dados que 
aparecem na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 
tinta na cor azul ou preta. 

05 Tenha cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A Folha de Respostas 
somente poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão. 

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão. 

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes 
da Folha de Respostas em branco. 

08 Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, sem 
deixar claros, conforme exemplo:  

  A            B            C           D           E 
                                                                 

09 SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de 
calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo ”calculadora”, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie. 

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida 
sobre as questões da prova. 

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova. 

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova. 

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ...........................................................................................................................................Corte na linha pontilhada 
 

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS 
 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Respostas                

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Respostas           
- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 26-10-2009, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo com atenção para responder às 
questões, que possuem apenas uma alternativa 
correta. 
 

 

 

Nobel é reconhecimento a multilateralismo 
 
 Mais do que um prêmio a Barak Obama pessoa 
física ou à gestão de ainda poucos meses do presidente 
democrata, o Nobel da Paz reconhece a importância do 
multilateralismo no mundo depois de oito anos da dupla 
Bush/Cheney, da mentalidade “nós contra eles”, das 
“guerras preventivas”, da “guerra ao terror”.  
 E nesse quesito – o multilateralismo, a iniciativa 
de privilegiar a diplomacia em vez da força, o diálogo 
com inimigos no lugar do isolamento e a participação 
em fóruns mundiais como um sinal positivo, não de 
enfraquecimento dos EUA -, Obama tem um trabalho de 
alguns anos para mostrar. Na verdade, o democrata fez 
sua campanha e se destacou dos concorrentes baseado 
nele. 
 Campanha que começou oficialmente em 
fevereiro de 2007 [...] 
 Nos meses seguintes, e até a eleição, ele 
manteve o discurso, bancando o risco de parecer “fraco” 
em relação à segurança nacional, pecha que os 
republicanos grudam com sucesso nos democratas há 
décadas, mas que dessa vez não colou. 
 Além disso, no primeiro mês à frente da Casa 
Branca, ele plantou o alicerce no qual pretende basear 
os quatro anos de Presidência, mandando fechar 
Guantánamo, proibindo a tortura e outras medidas de 
exceção, acenando já no discurso de posse com diálogo 
a regimes hostis como Irã e Coreia do Norte, lançando a 
semente de seu ambicioso plano antiproliferação de 
armas nucleares. 
 Quase nada saiu do papel, essa era a crítica 
ontem em Washington e o motivo da surpresa. [...] 
 Seja como for, o Nobel premiou a ideia de paz 
de Barak Obama. Foi por ela também que o político foi 
eleito. 

(SÉRGIO DÁVILA, de Washington. Jornal 
Folha de São Paulo, Mundo. A favor. 10 de 
outubro de 2009. p. A13.) 

 
 
01 Após a leitura, sabemos que o texto está organizado 
sobre a temática de 
 

(A) o prêmio Nobel da paz. 
(B) o conhecimento do multilateralismo. 
(C) a democracia do presidente americano. 
(D) a escolha de Obama como Nobel da paz. 
(E) as ideias de Obama sobre o enfraquecimento 

dos EUA. 
 
 
 
 

02 O contexto é um grande auxiliar para a 
compreensão do texto. Nesse trecho jornalístico, 
observamos que o significado de alguns termos é 
contextual. No 2º parágrafo, o termo “democrata”, de 
acordo com o contexto em que se encontra, refere-se a 
 

(A) Bush. 
(B) Cheney. 
(C) Obama. 
(D) Concorrente. 
(E) Regime. 

 
 
03 “Pecha” sabemos que se trata de uma “falha”. 
Sendo assim, esse termo (4º parágrafo) propicia maior 
coesão ao texto e recupera o sentido de 
 

(A) manutenção do discurso. 
(B) fraqueza aparente em relação à segurança. 
(C) coragem absoluta diante do enfraquecimento. 
(D) sucesso nos esclarecimentos sobre segurança. 
(E) democratas bancando as eleições há décadas. 

 
 
04 Além disso” conecta-se ao parágrafo anterior para 
enfatizar que o presidente fez mais do que apenas 
discursar (4º e 5º parágrafos). Ele 
 

(A) plantou um plano lançando uma semente. 
(B) ficou à frente da Casa Branca no primeiro mês 

de sua presidência democrática. 
(C) baseou-se nos quatro anos da Presidência 

anterior para não correr o risco de parecer 
“fraco”. 

(D) proibiu os regimes que não tivessem o quesito 
do trabalhador. 

(E) tem um trabalho a fazer, mas não precisa 
mostrar dentro de alguns anos. 

 
 
05 Sujeito, sabemos, é o termo sobre o qual falamos 
algo. Dessa forma, identifique-o respondendo qual é 
que era a crítica e o motivo da surpresa em 
Washington? 
 

(A) Plantar o alicerce da política nacional. 
(B) Ter uma visão do futuro e coibir abusos. 
(C) Poucas ideias de Obama terem saído do papel. 
(D) Práticas de atos relevantes à segurança 

nacional terem sido realizadas. 
(E) Tomar medidas plausíveis com os 

acontecimentos da atualidade em nível dos 
americanos. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 

06 Manoel, 72 anos, foi admitido na sala de 
Recuperação Pós-anestésica, em POI de 
videocolecistectomia. De acordo com o Índice de 
Aldrete e Kroulik, os parâmetros de avaliação a serem 
considerados são 
 

(A) temperatura / atividade motora / ritmo cardíaco. 
(B) hematócrito / capnografia / atividade elétrica 

cardíaca. 
(C) saturação de O2  / pressão arterial / nível de 

consciência. 
(D) concentração de N2O / frequência respiratória / 

pressão arterial média. 
(E) atividade elétrica cardíaca/ PVC/frequência 

respiratória. 
 
 
07 José, 43 anos, foi admitido no setor como 
sintomático respiratório, com suspeita de Tuberculose 
pulmonar. É morador de rua, por isso, optou-se por 
internação para investigar o caso. É correto afirmar 
(FUNASA): 
 

(A) Se o primeiro BAAR der negativo, o paciente 
poderá receber alta. 

(B) Iniciar o tratamento específico imediatamente. 
(C) Realizar notificação à vigilância epidemiológica. 
(D) Instituir isolamento respiratório mesmo antes da 

confirmação do caso. 
(E) Proceder vacina BCG pois esse paciente não 

tem como comprovar sua vacinação anterior. 
 
08 Clara tem 5 anos, pesa 17 kg e está internada com 
infecção por Staphylococcus aureus multirresistente. A 
prescrição médica solicita vancomicina 10mg/kg de 12 
em 12 horas. Disponível frasco com 500 mg de 
vancomicina e diluente 10 ml. Analise as alternativas a 
seguir: 
 

I. A dose a ser dada a cada 12 horas é de 170 
mg. 

II. Para infusão intravenosa da vancomicina após 
diluição do pó liofilizado, deve-se diluir a dose 
correta de novo em 100 a 200 ml de soluções 
como: soro glicosado a 5%, soro fisiológico 
(cloreto de sódio a 0,9%); glicose a 5% e cloreto 
de sódio a 0,9%; lactato de Ringer. 

III. As doses administradas devem ser 
programadas para infusão intravenosa por um 
período de pelo menos 60 minutos. 

 
Estão corretas as afirmativas. 
 

(A) Somente II e III 
(B) Todas estão incorretas 
(C) Todas estão corretas 
(D) Somente I e III 
(E) Somente I e II 

 

09 Ana é admitida em trabalho de parto, evoluindo para 
parto normal sem distocia. Esse é seu primeiro filho. A 
irmã teve de tomar imunoglobulina humana anti-Rh. Ela 
quer saber se necessita também dessa imunoglobulina. 
A imunoglobulina humana anti-Rh deve ser 
administrada quando 
 

(A) mãe Rh negativo, bebê Rh positivo. 
(B) mãe Rh positivo, bebê Rh positivo. 
(C) mãe Rh negativo, bebê Rh negativo. 
(D) mãe Rh positivo, bebê Rh negativo. 
(E) Para a gestante Rh negativo, não imunizada em 

gravidez anterior, independentemente da 
tipagem sanguínea do recém-nascido. 

 
10 De acordo com o Manual de Pré-natal e Puerpério 
do Ministério da Saúde, (Brasil, 2005), sobre 
hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia, é 
incorreto afirmar: 
 

(A) Duas formas de hipertensão podem complicar a 
gestação: hipertensão pré-existente (crônica) e 
hipertensão induzida pela gestação (pré-
eclâmpsia/eclâmpsia), que podem ocorrer 
isoladamente ou de forma associada. 

(B) A pré-eclâmpsia/eclâmpsia geralmente ocorre 
após a 20ª semana de gestação, classicamente, 
pelo desenvolvimento gradual de hipertensão e 
proteinúria. 

(C) A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de 
convulsões tônico-clônicas generalizadas em 
mulher com qualquer quadro hipertensivo, não 
causadas por epilepsia ou qualquer outra 
doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, 
no parto e no puerpério imediato. 

(D) São indicativos de Emergência – pressão 
arterial diastólica maior ou igual a 110mmHg 
com presença de sintomatologia clínica: o 
controle pressórico deve ser rápido, em até uma 
ou duas horas. A impossibilidade de previsão na 
evolução do quadro impõe, como medida ideal, 
o encaminhamento e a internação da paciente 
para acompanhamento hospitalar. 

(E) A pré-eclâmpsia apresenta-se quando o nível da 
pressão arterial for menor ou igual a 140/90 
mmHg, com proteinúria e após 20 semanas de 
gestação. Pode evoluir para eclâmpsia. É mais 
comum em nulíparas ou gestação múltipla. 
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11 A dengue é hoje uma das doenças com maior 
incidência no Brasil, atingindo a população de todos os 
estados, independentemente da classe social. Sobre 
Dengue (Dengue: manual de enfermagem – adulto e 
criança: Ministério da Saúde, 2008) é correto afirmar, 
exceto: 
 

(A) A prova do laço deverá ser realizada 
obrigatoriamente em todos os casos suspeitos 
de dengue durante o exame físico, na ausência 
de manifestações hemorrágicas. 

(B) Técnica para prova do laço: Desenhar um 
quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao 
redor da falange distal do polegar) no antebraço 
da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada 
ou sentada). Calcular o valor médio: 
(PAS+PAD)/2.  Insuflar novamente o manguito 
até o valor médio e manter por cinco minutos 
em adultos (em crianças, 3 minutos) ou até o 
aparecimento de petéquias ou equimoses. 
Contar o número de petéquias no quadrado. A 
prova será positiva se houver 20 ou mais 
petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças. 

(C) Instituir medidas de isolamento em todos os 
casos suspeitos. 

(D) Na dengue, a primeira manifestação é a febre, 
geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início abrupto, 
associada à cefaleia, adinamia, mialgias, 
artralgias, dor retro-orbitária, com presença ou 
não de exantema e/ou prurido. Anorexia, 
náuseas, vômitos e diarreia podem ser 
observados por dois a seis dias. 

(E) São sinais de alarme: Dor abdominal intensa e 
contínua, hemorragias importantes 
(hematêmese e/ou melena). Diminuição 
repentina da temperatura corpórea ou 
hipotermia.  

 
12 O uso de sondas para suporte nutricional, é de 
extrema importância e reconhecido como fator definitivo 
na recuperação de doentes, especialmente nos idosos, 
pois permite o aporte de nutrientes. Sua indicação está 
também associada às patologias que levam a 
dificuldades na deglutição, impossibilitando a 
alimentação por via oral. Sobre sondagem nasoenteral é 
correto afirmar, exceto: 
 

(A) Infundir dieta de preferência em bomba de 
infusão, pois a infusão rápida pode levar a 
casos de distensão abdominal, diarreia e 
vômitos. 

(B) Durante a administração de dieta, infusões de 
líquidos e medicamentos – posicionar o 
paciente sentado e/ou, sendo acamado, manter 
cabeceira elevada por no mínimo 30 graus e 
não deitar o paciente logo após ingestão 
alimentar e hídrica. 

(C) Por ser muito fina, a sonda pode entupir-se 
facilmente, impossibilitando a administração da 
dieta enteral. Para evitar esse problema, deve-
se injetar, com uma seringa, 40 ml de água na 
sonda, antes e após a administração da dieta ou 
de medicamento. 

(D) É importante que, diariamente, seja realizada a 
limpeza das narinas e a troca da fixação para 
evitar a formação de lesões na região. 

(E) O posicionamento da sonda enteral no 
estomago só pode ser determinado pela 
realização de radiografia. 

Estão corretas as afirmativas: 
 
 
13 A hiperbilirrubinemia neonatal é um evento 
frequentemente observado em recém-nascidos a termo 
e prematuros, resultante do aumento dos níveis séricos 
de bilirrubina total. A fototerapia é o recurso mais 
utilizado para o tratamento da hiperbilirrubinemia não-
conjugada. Analise as alternativas abaixo. 
 

I. No tratamento da icterícia o objetivo principal é 
evitar o acúmulo de bilirrubina no cérebro, o que 
pode causar uma doença chamada Keirrison, 
que traz grandes problemas ao 
desenvolvimento da criança.  

II. Alguns cuidados são necessários durante o 
tratamento fototerápico, tais como: a exposição 
apropriada do RN, que deve estar totalmente 
despido, a mudança de decúbito a cada quatro 
horas, a monitorização da temperatura axilar a 
cada duas horas, o balanço hídrico rigoroso e a 
proteção ocular. 

III. Outro método é a exosanguineotransfusão 
indicada para reduzir rapidamente a 
concentração de bilirrubina, quando há risco de 
acometimento do cérebro, especialmente se 
houver hemólise. A via de acesso preferencial é 
a veia umbilical. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 

(A) II e III 
(B) I e II 
(C) II e III 
(D) todas estão corretas 
(E) todas estão incorretas 

 
14 Sobre Aleitamento Materno, é incorreto afirmar: 
 

(A) Recomenda-se que as crianças devem fazer 
aleitamento materno exclusivo até 6 meses e 
continuar a serem amamentadas até os 2 anos 
de idade. 

(B) São condições maternas em que é 
contraindicada a amamentação: infecção pelo 
HIV e Hepatite A e B. 

(C) Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças 
amamentadas. 

(D) Deve-se encorajar a amamentação sob livre 
demanda. 

(E) A mãe que, comprovadamente, amamenta o 
filho tem direito a ser dispensada, em cada dia 
de trabalho, por dois períodos distintos de 
duração máxima de uma hora, para o 
cumprimento dessa missão. 
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15 Segundo o Programa Nacional de Imunização, é 
incorreto afirmar:  
 

(A) As vacinas produzidas com vírus ou bactérias 
atenuados não devem ser administradas ou 
imunossuprimidas com pacientes portadores de 
SIDA (AIDS) com sintomas, em quimioterapia 
ou transplantados. 

(B) São vacinas com vírus ou bactérias vivos 
atenuados: BCG, tríplice viral (sarampo, rubéola 
e caxumba) e febre amarela. 

(C) Mulher grávida que esteja com a vacina 
antitetânica em dia, mas recebeu sua última 
dose há mais de 05 (cinco) anos, precisa 
receber uma dose de reforço. A dose deve ser 
aplicada no mínimo 20 dias antes da data 
provável do parto.  

(D) A vacina contra Influenza é oferecida 
anualmente durante a Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso. 

(E) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, 
Caxumba e Rubéola) não deve ser 
administrada em mulheres de acima de 12 anos 
de idade.  

 
16 Segundo o Programa Nacional de Imunização, é 
correto afirmar: 
 

(A) A primeira dose da vacina contra a hepatite B 
deve ser administrada na maternidade, nas 
primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O 
esquema básico se constitui de 03 (três) doses, 
com intervalos de 30 dias da primeira para a 
segunda dose e 180 dias da primeira para a 
terceira dose. 

(B) Não pode ser administrada a primeira dose da 
Vacina Oral de Rotavírus Humano antes dos 2 
meses de vida. 

(C) O intervalo mínimo preconizado entre a primeira 
e a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus 
Humano é de 8 semanas. 

(D) A Vacina BCG pode ser administrada a partir do 
nascimento, devendo ser administrado mais 2 
doses de reforço. 

(E) A via de administração da vacina contra febre 
amarela é intramuscular profunda, no vasto 
lateral da coxa; em crianças com mais de dois 
anos de idade, pode ser aplicada na região 
deltoide. Não deve ser aplicada na região 
glútea, pois a adoção desse procedimento se 
associa com menor produção de anticorpos, 
pelo menos em adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 A classificação de artigos usados na assistência ao 
paciente segundo o potencial de transmissão de 
infecção possibilita uma abordagem racional da 
indicação de desinfecção ou esterilização. Segundo 
essa classificação: 
 

I. artigos críticos são utilizados em procedimentos 
invasivos com penetração em pele e em 
mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e 
sistema vascular, incluindo todos os materiais 
diretamente conectados. 

II. os artigos não-críticos têm indicação de 
desinfecção de alto nível, no mínimo, não 
necessitando de esterilização. 

III. artigos semicríticos – entram em contato com 
pele não-íntegra ou mucosas íntegras (mucosa 
colonizada). 

 
Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Todas estão corretas 
(B) Somente I e III estão corretas 
(C) Somente I e II estão corretas 
(D) Somente II e III estão corretas 
(E) Todas estão incorretas 

 
 
18 As cirurgias são classicamente categorizadas 
segundo o seu potencial de contaminação, com o 
objetivo de estimar a probabilidade da ocorrência de 
infecção do sítio cirúrgico. Relacione a 2ª coluna de 
acordo com a primeira. 
 

( 1 ) Cirurgias Limpas 
( 2 ) Cirurgias Potencialmente Contaminadas 
( 3 ) Cirurgias Contaminadas 
( 4 ) Cirurgias Infectadas 

 
(   ) Procedimentos cirúrgicos que envolvem 

aparelho digestivo (Gastrectomia), aparelho 
gênito-urinário (nefrectomia).  

(   ) Feridas traumáticas recentes (fratura exposta há 
menos de 4 horas), ferida com drenagem de 
secreção espessa, não purulenta. 
Colecistectomia com inflamação. 

(   ) Angioplastia, revascularização miocárdica, 
hemorragias sem inflamação, esplenectomia, 
cirurgias plásticas e neurocirurgias. 

(   ) Perfuração intestinal, fratura exposta (há mais 
de 4 horas), presença de secreção purulenta. 

 
A sequência correta é: 
 

(A) 2, 4, 1, 3 
(B) 4, 3, 1, 2 
(C) 2, 3, 1, 4 
(D) 1, 3, 2, 4 
(E) 3, 2, 4, 1 
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19 Graciela, 17 anos, deu entrada no Pronto Socorro. 
Após atendimento médico, foi internada com hipótese 
diagnóstica de meningite. É correto afirmar em relação a 
isolamento: 
 

(A) Se for meningite viral, manter isolamento 
respiratório por 24 horas, apenas. 

(B) Se for meningite bacteriana, manter isolamento 
respiratório por 24 horas, após inicio da 
antibioticoterapia. 

(C) Se for meningite bacteriana, manter isolamento 
respiratório durante todo período que a paciente 
permanecer internada. 

(D) Se for meningite bacteriana, manter isolamento 
respiratório por 72 horas, após inicio da 
antibioticoterapia. 

(E) se for meningite viral, manter isolamento 
respiratório por 72 horas, apenas 

 
20 Durante a anamnese do Sr. Benevides, ao solicitar 
informações sobre a história das doenças e cirurgias em 
sua família, obtiveram-se as seguintes respostas: 
 

I. A mãe retirou o seio por câncer. 
II. Ele fez cirurgia para retirar a vesícula . 
III. O pai retirou o baço. 
IV. A filha retirou o ovário. 

 
Ao fazer as anotações utilizando os termos técnicos 
adequados, o profissional registrou corretamente: 
 

(A) I = mamoplastia; II = colecistectomia; III 
=hepatectomia; IV = ooforectomia 

(B) I = mastectomia; II =vesiculectomia; III = 
esplenectomia; IV = ooforectomia 

(C) I = mastoplastia; II = cistectomia; III = 
esplenectomia; IV = ooforectomia 

(D) I = mastectomia; II = colecistectomia; III = 
esplenectomia; IV = ooforectomia 

(E) I = mastectomia; II = colecistectomia; III 
=laparotomia ; IV = histerectomia 

 
21 Conceitos e definições da saúde e epidemiologia. 
 

(1) Epidemiologia 
(2) Morbidade 
(3) Epidemia 
(4) Endemia 
(5) Patogenicidade 
(6) Virulência 

 
 

(   ) Ocorrência de determinada doença que 
acomete sistematicamente populações em 
espaços característicos e determinados, no 
decorrer de um longo período, (temporalmente 
ilimitada), e que mantém uma incidência 
relativamente constante, permitindo variações 
cíclicas e sazonais. 

(   ) É a capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais, relaciona-se à capacidade de 
produzir toxinas, de se multiplicar. 

(   ) Ocorrência em uma comunidade ou região de 
casos de natureza semelhante, claramente 
excessiva em relação ao esperado. 

(   ) É a capacidade do agente, uma vez instalado, 
de produzir sintomas e sinais (doença). 

(   ) E a ciência que estuda a distribuição e os 
determinantes dos problemas de saúde 
(fenômenos e processos associados) em 
populações humanas. 

(   )É a variável característica das comunidades de 
seres vivos, refere-se ao conjunto dos 
indivíduos que adquirem doenças (ou 
determinadas doenças) num dado intervalo de 
tempo em uma determinada população. A 
morbidade mostra o comportamento das 
doenças e dos agravos à saúde na população. 

 
A sequência correta é: 
 

(A) 4, 6, 3, 5, 1, 2 
(B) 6, 3. 4, 5, 1, 2 
(C) 2, 1, 3, 1, 5, 2 
(D) 4, 5, 3, 6, 2, 1 
(E) 3, 5, 4, 6, 1, 2 

 
 
22 A Resolução COFEN Nº 272/2002, dispõe sobre a 
SAE (Sistematização da Enfermagem). Sobre essa 
resolução é correto afirmar: 
 

(A) A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - SAE deverá ser registrada 
formalmente no prontuário do 
paciente/cliente/usuário, devendo ser composta 
por: Histórico de enfermagem; Exame Físico; 
Diagnóstico de Enfermagem; Prescrição da 
Assistência de Enfermagem; Evolução da 
Assistência de Enfermagem; Relatório de 
Enfermagem 

(B) Nos casos de Assistência Domiciliar - HOME 
CARE - esse prontuário deverá permanecer 
junto à equipe de atendimento domiciliar, em 
sua sede/base, objetivando otimizar o 
andamento do processo, bem como atender o 
disposto no Código de Defesa do Consumidor. 

(C) Prescrição de Enfermagem: É o conjunto de 
medidas decididas pelo Enfermeiro, que 
direciona e coordena a assistência de 
Enfermagem ao paciente de forma 
individualizada e contínua, objetivando a 
prevenção, promoção, proteção, recuperação e 
manutenção da saúde. Essa prescrição só 
poderá ser implantada após aprovação do 
médico. 

(D) Ao enfermeiro compete a implantação, o 
planejamento e a organização do processo de 
enfermagem. Estando inserido em uma equipe 
de enfermagem, o enfermeiro pode delegar aos 
técnicos de enfermagem a responsabilidade 
pela sistematização, mantendo para si a 
responsabilidade de avaliação. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 






Concurso Público - Edital 001/2009 – Prefeitura do Município de Abatiá      2009 

 

ENFERMEIRO PADRÃO 
7 

23 A constatação imediata da PCR (Parada 
Cardiorrespiratória), assim como o reconhecimento da 
gravidade da situação, é de fundamental importância, 
pois permite iniciar prontamente as manobras de 
reanimação. Baseando-se no protocolo de Suporte 
Avançado de Vida, procedimentos iniciais após o 
reconhecimento de uma PCR são: 
 

I. Iniciar suporte básico de vida (ABCD primário). 
II. Solicitar ajuda / desfibrilador / monitor. 
III. Manter a cabeça e o tórax no mesmo plano. 
IV. Colocar a vítima em decúbito dorsal horizontal 

em uma superfície plana e dura. 
 
A sequência correta de atendimento é: 
 

(A) A sequência de atendimento não é relevante. 
(B) I, II, III, IV 
(C) II, I, III, IV 
(D) II, IV, III, I 
(E) IV, I, III, II 

 
24 O Suporte Básico de Vida no atendimento da PCR 
(Parada Cardiorrespiratória) consiste em iniciar 
imediatamente manobras que restituam a oxigenação e 
a circulação em órgãos nobres, seguindo-se uma 
sequência denominada ABCD primário. Acerca disso, 
enumere a segunda coluna com base nas informações 
da primeira coluna. 
 

(1) A 
(2) B 
(3) C 
(4) D 

 
(   ) Boa respiração – ventilação primária não-

invasiva – uso de método de barreira ou bolsa-
válvula-máscara(ambú). 

(   ) Via aérea – abrir a via aérea, desobstruir. 
(   ) Desfibrilação imediata. 
(   ) Compressões torácicas. 

 
A sequência correta é: 
 

(A) 2, 1, 3, 4 
(B) 3, 4, 1, 2 
(C) 2, 1, 4, 3 
(D) 1, 2, 3, 4 
(E) 1, 2, 4, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Com relação ao tratamento de feridas com 
fechamento por primeira intenção, é incorreto afirmar: 
 

(A) O curativo padronizado nas primeiras 24 horas 
é feito com gaze estéril e solução fisiológica 
0,9% uma vez ao dia, ou mais, de acordo com a 
exsudação. 

(B) Após as primeiras 24 horas, se houver 
exsudação, a incisão será mantida com curativo 
fechado. 

(C) A retirada de pontos deverá ser realizada entre 
o 7º e o 8º dia de sutura, considerando-se as 
condições do processo de cicatrização. 

(D) Quando a incisão se apresentar seca, poderá 
ser mantida aberta, e a higienização efetuada 
durante o banho. 

(E) As úlceras de pressão infectadas são 
consideradas como feridas com fechamento por 
primeira intenção. 

 
 







