Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco
Concurso Público Nº 001/2012

ENFERMEIRO PSF

Nome:____________________________________________________________________

Nº de Inscrição:______________

INSTRUÇÕES

1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado
para a correção de suas respostas.

3.

DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

4.

Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas),
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos;

5.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.

6.

Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA.

7.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.

8.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.

9.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída,
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a
sua exclusão do concurso.
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
O casamento dos pequenos burgueses
Ele faz o noivo correto
E ela faz que quase desmaia.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia
Até que a casa caia.
Ele é o empregado discreto.
Ela engoma o seu colarinho.
Vão viver sob o mesmo teto
Até explodir o ninho
Até explodir o ninho.
Ele faz o macho irrequieto.
E ela faz crianças de monte.
Vão viver sob o mesmo teto
Até secar a fonte
Até secar a fonte.
Ele é o funcionário completo.
E ela aprende a fazer suspiros.
Vão viver sob o mesmo teto
Até trocarem tiros
Até trocarem tiros.
Ele tem um caso secreto.
Ela diz que não sai dos trilhos.
Vão viver sob o mesmo teto
Até casarem os filhos
Até casarem os filhos.
Ele fala em cianureto.
E ela sonha com formicida.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que alguém decida
Até que alguém decida.
Ele tem um velho projeto.
Ela tem um monte de estrias.
Vão viver sob o mesmo teto
Até o fim dos dias
Até o fim dos dias.
Ele às vezes cede um afeto.
Ela só se despe no escuro.

ASCONPREV
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Vão viver sob o mesmo teto
Até um breve futuro
Até um breve futuro.
Ela esquenta a papa do neto.
E ele quase que faz fortuna.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a morte os una
Até que a morte os una
Até que a morte os una.
BUARQUE, Chico: Ópera do malandro

QUESTÃO 1
Só há um enunciado contrário ao que o texto
expressa. Assinale-o:
a) O texto relata a trajetória parcial de um
casamento entre pequenos burgueses.
b) No texto, predomina um pensamento
burguês marcado pelo machismo e pelo
patriarcado.
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por
chavões ou frases feitas.
d) Há uma insinuação por parte do narrador
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto
tanto quanto o homem.
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de
simulação.
QUESTÃO 2
“Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia.”
A expressão assinalada confere ao contexto a
relação semântica de:
a) adição
b) explicação
c) temporalidade
d) causalidade
e) conclusão
QUESTÃO 3
Apenas uma alternativa contém
grafadas corretamente. Marque-a:

palavras

Página 1 de 10

Prefeitura Municipal de Cabrobó/PE
Concurso Público Nº 001/2012

a) excitável – excipiente – excessão –
excentricidade
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência
c) superstição – advinhação – suscitar –
conversão
d) siquer – privilégio – possue – recue
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo
QUESTÃO 4
Não se sabe __________ os jovens que estavam
_________ apaixonados e que estão casados
_______ vários anos ainda vivem tão
____________e discutem ___________.
Marque
a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas acima:
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS.
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS
d) POR QUE / BASTANTE / A / MAL / DE MAIS
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS
QUESTÃO 5
Só há uma opção em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico
b) ruím – raízes – genocídio – tênue
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito.
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa em que a pontuação está
INCORRETA:
a) Na natureza, os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros.
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
na natureza, atacam uns aos outros.
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos
outros por necessidade de sobrevivência.
d) Os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros na
natureza.
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
atacam uns aos outros, na natureza.
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QUESTÃO 7
Identifique a alternativa cuja concordância
verbal está incorreta.
a) Vai fazer dez anos que os burgueses se
casaram.
b) Exigiram-se documentos originais.
c) Pode haver novos casamentos de burgueses
d) Necessita – se de documentos originais.
e) Deve existir novos surtos da doença.
QUESTÃO 8
Considere estas frases:
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro
II- Informaram o casal que o casamento será
nulo.
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito.
IV- Não me esqueci o compromisso firmado
entre nós.
V – Há pessoas com quem não simpatizamos.
Assinale a alternativa que contém os números
das frases de regência verbal correta:
a) I - III e V
b) II e IV
c) I- IV e V
d) III – IV e V
e) II – III e IV
QUESTÃO 9
Indique
a
alternativa
que
completa
adequadamente os espaços das frases a seguir
quanto à concordância nominal:
Os pequenos burgueses, estando ___________
preocupados, organizam eles ________ a festa
do casamento para a qual convidam
____________ pessoas.
Para os não convidados é __________ entrada
no recinto da festa.
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO
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QUESTÃO 10
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa em que o significado do
radical destacado está incorreto:
a) democracia (DEMO) poder
b) nevralgial (ALGIA) dor
c) ignição (IGNI) luz

d) bélico (BELI) guerra
e) cronograma (CRONO) tempo.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100
anos de duas grandes personalidades artísticas
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e
a sua arte. Os artistas são:
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré
d) Patativa de Assaré e Cartola
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais

Cientistas encontram a “Partícula de Deus”.
Manchetes como essa foram anunciadas nos
meios de comunicação, fundamentadas no
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior
acelerador de partículas do mundo, no último
dia 4 de julho. Segundo os cientistas:
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim
batizada em homenagem ao físico que a previu;
II-O bóson de Higgs é importante porque explica
como o átomo adquire massa e, assim, compõe
toda a matéria
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável,
que os cientistas puderam apenas capturar o
rastro de sua existência.
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgscientistas-enco...,16/7/2012

Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I e II
c) I e III
d) Apenas III
e) II e III

QUESTÃO 12
QUESTÃO 14
Analise as assertivas abaixo apresentadas:
I- O processo eleitoral norte-americano é
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o
Republicano.
II- No processo eleitoral norte-americano o
presidente da República não é eleito pelo voto
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado
colégio eleitoral, composto por delegados
estaduais. São os delegados estaduais que são
escolhidos pelos eleitores.
III- O Partido Republicano tem o elefante como
símbolo e o vermelho como cor.
Assinale a (as) alternativa (s) correta(s)
a) Todas as assertivas estão incorretas
b) Apenas a III está correta
c) Apenas a I está correta
d) I e II estão corretas
e) Todas as assertivas estão corretas

ASCONPREV

Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar:
a) A Síria, embora passe por graves conflitos
internos, não é um protagonista da Primavera
Árabe.
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma
onda revolucionária de manifestações e
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio
e Norte da África, provocada pela crise
econômica e pela falta de democracia.
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no
Egito, foi um evento da Primavera Árabe.
d) Um dos momentos capitais da Primavera
Árabe foi a violenta derrubada do poder do
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia.
e) No Iêmen, manifestações populares pela
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos
da Primavera Árabe.
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QUESTÃO 15
Uma onda de protestos contra o sistema
financeiro internacional se espalhou por vários
países desde o ano passado. Chamado na
Europa de “____________” e nos Estados
Unidos de “___________”, O movimento é uma
reação contra, entre outros fatores, os cortes de
gastos públicos feitos pelos governos para
combater a recessão pela qual passa a
economia ocidental desde 2008.
Analise o texto e marque a alternativa que
completa, respectivamente, as lacunas nele
apresentadas.
a) Esquecidos,Ocupe wall Street
b) Indignados, Ocupe wall Street
c) Indignados, Ocupe Stock Market
d) Insultados ,Insurrection
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA

LEGISLAÇÃO SUS
QUESTÃO 16
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde.
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo
Ministério da Saúde, sendo que o Governo
Federal é o principal financiador da rede pública
de saúde.
III – 10% das receitas da União devem ser gastas
com saúde.
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas
receitas para o financiamento da saúde.
São verdadeiras as seguintes afirmativas:
a) I e III;
b) Apenas a II;
c) I e IV;
d) II e IV;
e) Apenas a III.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa incorreta:
a) Todos os estados e municípios devem ter
conselhos
de
saúde
compostos
por

ASCONPREV

ENFERMEIRO PSF
representantes dos usuários do SUS, dos
prestadores de serviços, dos gestores e dos
profissionais de saúde.
b) O município é o principal responsável pela
saúde pública de sua população. A partir do
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor
municipal passa a assumir imediata ou
paulatinamente a plenitude da gestão das ações
e serviços de saúde oferecidos em seu território.
c) A porta de entrada do sistema de saúde deve
ser preferencialmente a atenção básica (postos
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde
da Família, etc.).
d) Não há hierarquia entre União, estados e
municípios, mas há competências para cada um
desses três gestores do SUS.
e) Todas as afirmativas são falsas.
QUESTÃO 18
Sobre a responsabilidade do governo municipal
na área de saúde, assinale a alternativa
incorreta.
a) A estratégia adotada no país não reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
b) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
estado na área de saúde.
c) O município formula suas próprias políticas de
saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.
d) O governo municipal não é o principal
financiador da rede pública de saúde.
e) O município coordena e planeja o SUS em
nível municipal, respeitando a normatização
federal e o planejamento estadual.
QUESTÃO 19
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a
alternativa correta:
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
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universal, igualitário e gratuito, para os que não
tiverem condições de pagar, às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
b) São de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito
internacional.
c) O sistema único de saúde será financiado,
com recursos do orçamento da previdência
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes.
d) Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
e) Todas estão incorretas.
QUESTÃO 20
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080,
de 19 de setembro de 1980, assinale a
alternativa incorreta.
a) Os Municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver, em conjunto, as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente
ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
c) Serão criadas comissões intersetoriais de
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios
e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil.
d) Deverão ser criadas comissões permanentes
de integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito
da União, pelo Ministério da Saúde.

ASCONPREV
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem, é
correto afirmar:
a) A Enfermagem é exercida privativamente
pelo Enfermeiro, pelo Auxiliar de Enfermagem,
pelo Técnico de Enfermagem e pelo Parteiro.
b) Cabe exclusivamente ao enfermeiro,
observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas;
c) É função do enfermeiro, executar partos,
mesmo com distórcia.
d) Planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência,
devem ser privativos de todos os integrantes da
equipe de Enfermagem.
e) O titular do diploma ou do certificado de
enfermeira e a titular do diploma ou do
certificado de enfermeira obstétrica ou de
obstetriz, ou equivalente, nunca poderá exercer
a profissão no Brasil, quando conferidos por
escolas estrangeiras.
QUESTÃO 22
O Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem leva em consideração a
necessidade e o direito de assistência em
enfermagem da população, os interesses do
profissional e de sua organização. Com base na
RESOLUÇÃO COFEN Nº 311/2007, dentre as
atribuições do profissional de Enfermagem, não
é dever deste profissional:
a) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade,
resolutividade,
dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade.
b) Fundamentar suas relações no direito, na
prudência, no respeito, na solidariedade e na
diversidade de opinião e posição ideológica.
c) Comunicar ao COREN e aos órgãos
competentes, fatos que infrinjam dispositivos
legais e que possam prejudicar o exercício
profissional.
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d) Ter acesso às informações, relacionadas à
pessoa, família e coletividade, necessárias ao
exercício profissional.
e) As alternativas A e B estão corretas.
QUESTÃO 23
A triagem classifica o paciente no estado de
emergência em várias categorias que
representam o nível de prioridade, com as
necessidades de tempo específicas para a
avaliação e o tratamento posterior. Sabendo da
importância desse trabalho ou com base nos
conceitos de urgência e emergência, marque a
alternativa verdadeira:
a) Dificuldade ou parada respiratória classificase como uma urgência, visto que as condições
apresentadas indicam alta prioridade.
b) Dor torácica aguda com dispneia ou cianose
configura uma emergência, visto que estas
condições são graves, mas não perigosas.
c) Dor crônica em região dorsal não caracteriza
uma emergência, pois estas condições têm
prioridade mínima.
d) Traumatismo craniano caracteriza uma
urgência e precisa ser atendido no período
entre 20 minutos e 3 horas.
e) Estado de pânico agudo não é considerado
urgência.
QUESTÃO 24
A Hepatite C é uma doença com infecção
assintomática ou sintomática, até a forma
fulminante. Com base nos conhecimentos sobre
esta patologia, assinale a alternativa incorreta:
a) Dentre os sinais e sintomas, estão presentes
cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, artralgia,
náusea e vômito.
b) A icterícia, colúria e hipocolia fecal podem
estar presente nos pacientes com Hepatite C.
c) O agente etiológico é um vírus de RNA.
d) O modo de transmissão ocorre
principalmente por ingestão de água
contaminada, por via parenteral e sexual.
e) A doença pode se tornar crônica podendo
haver cirrose-hepática.

ASCONPREV
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QUESTÃO 25
Central de Material Esterilizado (CME) é o
conjunto de áreas destinadas à recepção,
limpeza, preparo, esterilização, guarda e
distribuição do material a todos
os
departamentos de um hospital. Sabendo-se dos
cuidados destinados a esses materiais, assinale
a alternativa correta:
a) Material semi-crítico entra em contato com a
mucosa íntegra.
b) Área crítica é o ambiente onde existe menor
probabilidade de transmissão de infecção.
c) Limpeza é o processo que elimina a maioria
ou todos os microorganismos, patogênicos ou
não, em sua forma vegetativa.
d) Esterilização é o processo que utiliza agentes
químicos, físicos e físico-químicos, mas não
elimina todo tipo de microorganismo.
e) Material não-crítico entra em contato com
feridas infectadas.
QUESTÃO 26
Feridas consistem na interrupção na
continuidade de um tecido corpóreo. Dentre os
fatores que retardam a cicatrização das feridas,
a alternativa incorreta é a:
a) Lesão úmida
b) Idade avançada
c) Tabagismo
d) Desnutrição
e) Doenças crônicas
QUESTÃO 27
As funções relativas à administração de recursos
materiais devem ser executadas pelo
Enfermeiro, com o objetivo de aperfeiçoar a
assistência ao cliente/paciente e as condições
de trabalho da equipe de saúde. Sobre as
funções do Enfermeiro na administração do
serviço, marque a alternativa verdadeira:
a) Previsão consiste na reposição de materiais
necessários para a realização das atividades da
unidade.
b) Organização é definida o levantamento das
necessidades da Unidade de Saúde, sendo
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identificada a quantidade dos materiais
necessários.
c) Controle envolve desde a quantidade
(consumida) a qualidade, a conservação e
possíveis reparos. Há também a proteção contra
roubos dentro da organização.
d) Provisão consiste na maneira como o
Enfermeiro vai dispor os materiais na Unidade.
e) Controle consiste na reposição de materiais
necessários para a realização das atividades da
unidade.
QUESTÃO 28
Nutrição Parenteral Total, segundo BRUNNER
(2002; 816), é uma nutrição administrada por
via endovenosa. Sabendo-se dos cuidados a
serem tomados com esse tratamento, marque a
alternativa
que
apresenta
possíveis
complicações:
a) Deslocamento do cateter, presença de sinais
flogísticos e hematúria.
b) Sepse, hemotórax e embolia gasosa.
c) Anemia, prurido e hipevitaminose.
d) Pneumotórax, infecção local e uremia.
e) Vertigem, febre e hipóxia.

ENFERMEIRO PSF
e) Pacientes Multibacilares apresentam três
lesões.
QUESTÃO 30
Apendicite é a inflamação do apêndice, pequena
projeção a qual se localiza abaixo da válvula
iliocecal. Sobre essa patologia, assinale a
alternativa correta.
a) O tratamento consiste na remoção cirúrgica,
a qual pode ser realizada em uma cirurgia
eletiva.
b) Náuseas, êmeses e apetite exacerbado são
alguns dos sintomas apresentados.
c) Peritonite é uma das complicações de
apendicite e uma das indicações desse quadro é
o número elevado de leucócitos no hemograma
(leucopenia).
d) Dor abdominal que se manifesta
principalmente do lado esquerdo e na parte alta
do abdômen. É uma dor pontual, contínua e
localizada, fraca no início, mas que vai
aumentando de intensidade;
e) Todas as alternativas estão incorretas.
QUESTÃO 31

QUESTÃO 29
Segundo o Ministério da Saúde, Hanseníase é
uma doença infecciosa, crônica, de grande
importância para a saúde pública devido à sua
magnitude e seu alto poder incapacitante,
atingindo principalmente a faixa etária
economicamente ativa. A respeito dessa
patologia, marque a alternativa correta.
a) Pacientes Paucibacilares apresentam até
quatro lesões.
b) Caracteriza-se por ser uma doença que não
tem cura e por apresentar lesões na pele, nos
olhos, mãos e pés.
c) A principal via de eliminação do bacilo se dá
pelo indivíduo doente de hanseníase e a porta
de entrada no organismo passível de ser
infectado é o contato físico.
d) Apresenta pouco potencial para provocar
incapacidades físicas, as quais podem evoluir
para deformidades.
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Pneumonia é a inflamação dos pulmões que
pode ser causada por vírus, bactérias ou por
fungos. A respeito desse problema, marque a
alternativa correta.
a) Pneumonia comunitária é adquirida fora do
ambiente hospitalar ou que se manifesta nas
primeiras 72 horas de internação.
b) Pneumonia hospitalar é aquela adquirida
após 48 horas de internação.
c) Um tipo não muito grave de pneumonia é a
causada por aspiração.
d) Febre alta, disposição para atividades físicas,
sudorese, expectoração e pulso lento são alguns
dos sinais e sintomas da patologia.
e) Em caso de desenvolvimento de hipóxia,
devido à pneumonia, não se faz necessário
administração de oxigênio suplementar, pois
isso não trará grandes problemas ao paciente.
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QUESTÃO 32
Cada procedimento cirúrgico requer que o
paciente esteja acomodado em uma posição
específica. É função da equipe de enfermagem,
verificar o tipo de cirurgia a ser realizada e
posicionar o paciente corretamente. Com base
nisso, marque a alternativa correta.
a) Posição trendelenburg é a variação do
decúbito dorsal em que a parte superior do
dorso deve estar abaixada e os membros
inferiores elevados.
b) Posição litotômica é utilizada para cirurgia
genital ou retal. Nesta posição, o dorso
encontra-se elevado e os membros inferiores
rebaixados.
c) Na posição decúbito ventral, o corpo do
paciente deve estar bem alinhado, o dorso e a
coluna devem estar em contato com o colchão.
d) Posição fowler é aquela em que o paciente
encontra-se deitado. A cabeça e os pés devem
estar rebaixados.
e) A posição sims é aquela em que o paciente
encontra-se de pé. Posição usada para exames
neurológicos
e
certas
anormalidades
ortopédicas.
QUESTÃO 33
Feridas são soluções de continuidade dos
tecidos, decorrentes da lesão por agentes
mecânicos,
térmicos,
químicos
e/ou
bacterianos. Existem três formas pelas quais
uma ferida pode cicatrizar. Sabendo que a
enfermagem exerce um importante papel no
cuidado das feridas, assinale a alternativa
correta.
a) Cicatrização por primeira intenção é o tipo de
cicatrização que ocorre quando as bordas não
são apostas ou aproximadas, havendo perda
mínima de tecido, ausência de infecção e
mínimo edema.
b) Cicatrização por segunda intenção designa a
aproximação das margens da ferida (pele e
subcutâneo) após o tratamento aberto inicial.
Isto ocorre principalmente quando há presença
de infecção na ferida, que deve ser tratada
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primeiramente, para então ser suturada
posteriormente.
c) Cicatrização por terceira intenção é aquela
em que ocorre perda excessiva de tecido com a
presença ou não de infecção. A aproximação
primária das bordas não é possível. As feridas
são deixadas abertas e se fecharão por meio de
contração e epitelização.
d) Dentre os fatores que podem alterar a
capacidade do paciente de cicatrizar com
eficiência uma ferida é o uso de
corticosteroides, de quimioterápicos e de
radioterápicos.
e) Mais de uma alternativa está correta.
QUESTÃO 34
Segundo o Ministério da Saúde, Diabetes é uma
gama de doenças metabólicas caracterizadas
por hiperglicemia e associadas a complicações,
disfunções e insuficiência de vários órgãos,
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro,
coração e vasos sanguíneos. Com relação à
Diabetes, assinale a alternativa correta.
a) O termo Diabetes tipo 2 indica destruição da
célula beta que eventualmente leva ao estágio
de deficiência absoluta de insulina, quando a
administração de insulina é necessária para
prevenir cetoacidose, coma e morte.
b) O termo diabetes tipo 1 é usado para
designar uma deficiência relativa de insulina. A
administração de insulina nesses casos, quando
efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas
controlar o quadro hiperglicêmico. A
cetoacidose é rara e, quando presente, é
acompanhada de infecção ou estresse muito
grave.
c) Diabetes Gestacional é a hiperglicemia
diagnosticada na gravidez, de intensidade
variada, geralmente não se resolvendo no
período pós-parto e retornando anos depois em
grande parte dos casos.
d) Os sintomas clássicos de Diabetes são: anúria,
polidipsia, inapetência e perda involuntária de
peso.
e) Pela maior complexidade do cuidado,
pacientes, portadores de Diabetes do tipo I, são
em geral acompanhados por especialista
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endocrinologista. O encaminhamento deve ser
imediato, com o cuidado de evitar demora no
atendimento, pois, eles apresentam risco
elevado de descompensação metabólica.
QUESTÃO 35
Esquistossomose, também conhecida como
“doença dos caramujos”, é uma doença
infecciosa parasitária provocada por vermes do
gênero Schistosoma, inicialmente assintomática,
que pode evoluir até as formas clínicas
extremamente graves. Com base nesta
patologia, assinale a alternativa correta.
a) É doença de notificação compulsória nas
áreas não endêmicas.
b) É doença de veiculação hídrica, cuja
transmissão ocorre quando o indivíduo
suscetível entra em contato com águas
superficiais
onde
existam
caramujos,
hospedeiros intermediários, liberando ovos.
c) A forma infectante larvária que sai do
caramujo tem o nome de miracídio.
d) As larvas penetram no homem (hospedeiro
definitivo) por meio da pele e/ou mucosas e,
mais frequentemente, pela cabeça, quando em
contato com água contaminada.
e) A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS)
não é responsável pelo acompanhamento do
paciente após a alta, para controle de cura ou
detecção de complicações advindas da doença.
QUESTÃO 36
A Bomba de Infusão é um grande auxílio no
controle de volume infundido. Porém, nem
sempre está disponível para o uso. Dessa forma,
a Enfermeira Sheyla precisa administrar 1 litro
de Soro Glicosado a 5%, de 6 em 6 horas.
Quantas gotas por minuto deverão correr,
aproximadamente?
a) 55 gotas por minuto.
b) 56 gotas por minuto.
c) 36 gotas por minuto.
d) 39 gotas por minuto.
e) 13 gotas por minuto.
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QUESTÃO 37
O diagnóstico da gravidez deve ser baseado na
história, no exame físico e nos exames
laboratoriais. Existem alguns sinais e sintomas
que podem auxiliar no momento do diagnóstico.
Dentre as alternativas que caracterizam os sinais
de certeza de gravidez, marque a alternativa
correta:
a) Presença de movimentos fetais ativos, que
começam entre a 16ª e 20ª semana de
gestação.
b) Amenorreia.
c) Enjoo matinal
d) Aumento do volume e da sensibilidade das
mamas.
e) Sonolência.
QUESTÃO 38
O Aleitamento Materno pode ser considerado
uma prática natural, decorrente do parto,
voltada para nutrir o bebê. Sobre o aleitamento
materno, é correto orientar a mãe que:
a) A composição do leite é diferente no início e
no final da mamada. No início da mamada
contém mais constituintes hidrossolúveis como:
vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas,
enzimas e hormônios. À medida que vai
mamando e no final da mamada, o leite é mais
rico em gorduras e vitaminas lipossolúveis e, por
isso, tem mais calorias. Assim sendo, é
importante que o bebê mame completamente o
primeiro peito antes de se lhe oferecer o
segundo peito. Na mamada seguinte, deve-se
oferecer a mama que ficou mais cheia.
b) No aleitamento materno deve-se sempre
oferecer as duas mamas na mesma mamada
porque as mamas devem se esvaziadas
igualmente, pois não há diferença na
composição do leite, ou seja, sua composição é
igual do início ao final.
c) No aleitamento materno deve-se oferecer
sempre uma mama apenas, para esvaziá-la
completamente, pois não há diferença na
composição do leite do início ao final, e não se
deve deixar que o bebê estabeleça o “regime
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livre” para mamar, ou seja, é necessário instituir
horários pré-estabelecidos.
d) Há leite considerado “fraco” sendo que,
nesses casos, deve-se orientar que se utilizem as
mamadeiras e se substitua o leite materno por
leite de vaca engrossado com farinha de trigo
que é o mais indicado, e instituir horário préestabelecido rigoroso, pois o bebê sente mais
fome nestes casos.
e) No aleitamento de gêmeos, as mães nunca
devem ser orientadas a amamentar porque
ocorre desgaste da mãe, estresse e há prejuízo
às crianças porque o leito torna-se “fraco”.
Então orientar para se utilizar mamadeiras, leite
de vaca engrossado com maizena e horário préestabelecido rigoroso para oferecer as
mamadeiras.
QUESTÃO 39
A vacinação é o primeiro passo real da medicina
preventiva: a vacinação responde à necessidade
de prevenir e modificar as doenças, e
representa uma tentativa fundamental feita
pela medicina nessa direção. Segundo o
Calendário Básico de Vacinação do Ministério da
Saúde, a seguinte vacina deve ser aplicada ao
nascer:
a) Contra a hepatite B e contra a poliomielite.
b) BCG subcutâneo e tetravalente.
c) Contra hepatite C e contra pneumococos.
d) Contra a hepatite B.
e) Tríplice bacteriana e contra a febre amarela.
QUESTÃO 40
M.A.V., G1P0A0, compareceu à primeira
consulta de enfermagem no dia 20/09/2012. Ao
ser interrogada pela enfermeira sobre a data da
última menstruação (DUM), M.A.M afirmou ter
ocorrido em 12/07/2012. Qual a data provável
do parto (DPP) dessa gestante?
a) 02/05/2013
b) 19/04/2013
c) 20/07/2013
d) 23/06/2013
e) 15/05/2013

ASCONPREV

Página 10 de 10

