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ATENÇÃO



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



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa,
10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos da Função de opção
do candidato.



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.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 (questões 01 a 03)

01. Analisando-se a charge, é CORRETO afirmar que
A) a flecha continua sendo o meio de se chegar aos corações.
B) os anjos possuem corações que resistem ao amor.
C) as pessoas permanecem de corações abertos como outrora.
D) se percebe uma mudança no comportamento das pessoas.
E) o coração é inquebrável como a pedra.
02. Ao se ler a charge, percebe-se, no 2º balão, a palavra “duros” que está empregada em sentido figurado.
Com que Figura de Linguagem o autor trabalhou?
A) Metáfora

B) Metonímia

C) Eufemismo

D) Antítese

E) Hipérbole

03. Ainda analisando a charge, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) A palavra “das” liga as palavras “corações” e “pessoas”, com valor semântico de posse.
( ) A palavra “duros” se refere a “corações”, atribuindo-lhe uma característica e com ele concordando em número e gênero.
( ) A palavra “demais” acompanha o adjetivo “duros”, modificando-o, com valor semântico de intensidade.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F- F- V

B) F- V- V

C) V- V- V

D) F- F- F

E) V- F- F

Texto 2 (questões 04 e 05)

04. Após a leitura da tira,
A) observa-se que o respeito é praticado por todos os seus personagens.
B) a passividade é algo existente em todos os personagens.
C) todos os personagens apresentam perfis de agressividade.
D) um dos personagens apresenta domínio sobre si mesmo.
E) dois dos personagens são adeptos da conduta harmoniosa.
05. Analisando-se o texto, percebem-se alguns termos acentuados.
Sobre a acentuação gráfica, analise os itens a seguir:
I.
O termo “você” recebe acento por ser um oxítono terminado em E, seguindo a mesma regra gramatical do termo mês.
II. O termo “você” é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em E.
III. Os termos “otário” e “remédio” são acentuados pela mesma razão: paroxítonos terminados em ditongo.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I.

B) II.

C) III.

D) II e III.
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E) I e II.

Texto 3 (questões 06 e 07)

06. Por meio dessa imagem, o autor
A) critica a verdade, ressalvando que a dor é sua única consequência.
B) faz referência à dor como resultado da verdade, algo praticado por todos os homens nos dias atuais.
C) corrobora a ideia de que a verdade dói e é por meio dela que se chega ao fundo do poço.
D) revela que, apesar de provocar dores, a verdade conduz à liberdade.
E) apresenta a seringa como algo que cura.
07. Ao se ler a imagem, é CORRETO afirmar que
A) a palavra “mas” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de conclusão.
B) a vírgula separa as orações assindéticas.
C) o termo “dói” é acentuado por ser um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto.
D) o elemento coesivo “mas” pode ser substituído por “logo”, uma vez que seu valor semântico é de contraste.
E) a vírgula poderia ser omitida.
Texto 4 (questões de 08 a 10)
Ética, Compromisso e Honestidade
Frei Nilo Agostini
Não bastam palavras, é preciso vivê-las.
Não basta fé, é preciso praticá-la.
Ética é para ser vivida, não é enfeite!
Urge sermos responsáveis, aliando compromisso e honestidade.
Isto requer respeito das pessoas, coerência nas relações, transparência em tudo o que fazemos.
A ética identifica direitos, sem fugir dos deveres; desmascara os ídolos e seus fetiches; combate a corrupção; enxerga as pessoas
no face a face e defende a vida.
A ética aponta sempre para o valor da dignidade humana, valorizando o ser humano em todas as suas dimensões, por inteiro;
leva-nos a proteger o fraco e a promover os pobres, numa inclusão de todos no banquete da vida.
Disponível em: http://falandocomasestrelas.blogspot.com.br/2012/12/etica-compromisso-e-honestidade.html
08. Na expressão “face a face”, não existe a crase porque é constituída de palavras repetitivas.
Em qual das alternativas abaixo o acento indicador da crase também não deve ser utilizado?
A) Não sejamos insensíveis à dor alheia.
B) Tudo vale à pena quando se tem a ética como prática cotidiana.
C) Chegamos à escola para ouvir a palestra sobre ética.
D) A vida à qual aspiro é baseada na ética e na honestidade.
E) Pedi informações à secretária sobre ética, honestidade e compromisso.
09. De acordo com o texto,
A) a ética identifica apenas direitos, defendendo a vida.
B) a ética valoriza a dignidade humana, negando a exclusão dos pobres e dos fracos no banquete da vida.
C) as palavras devem ser apenas literalmente pronunciadas.
D) a fé é algo não praticado por aqueles que valorizam a dignidade humana.
E) defender o fraco e valorizar os pobres são ações praticadas com vistas à exclusão no banquete da vida.
10. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:
Em “...; leva-nos a proteger o fraco...”, o pronome se encontra depois do verbo, havendo a ênclise.
Em “A ética identifica direitos, sem fugir dos deveres...”, os verbos admitem a mesma regência, ou seja, ambos pedem
complemento regido de preposição.
III. Em “Não bastam palavras...”, o verbo concorda com o termo “palavras.”
I.
II.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I e III.

B) I e II.

C) II e III.
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D) II.

E) I, II e III.

CONHECIMENTOS DO SUS
11. Em relação ao Título VIII, Capítulo II, Seção II, da Constituição Federal da República, assinale a alternativa que corresponde
aos Artigos que tratam da saúde dos brasileiros:
A) 197 – 199 – 200 – 201 – 202
B) 196 – 197 – 199 – 201 – 203
C) 195 – 198 – 199 – 200 – 201

D) 198 – 199 – 200 – 201 – 202
E) 196 – 197 – 198 – 199 – 200

12. A Constituição Federal da República, em seu Título VIII, Capítulo II, Seção II, à qual política de saúde no Brasil deu origem?
A) À vacinação contra a poliomielite
B) Ao SUS
C) Ao Programa de Agentes Comunitários em Saúde – PACS

D) Ao Programa de Saúde da Família - PSF
E) Ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF

13. Em relação à Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo e assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas.
( ) A Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.
( ) Essa Lei regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
( ) De acordo com a Lei, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V – V – F

B) F – F – F

C) F – F – V

D) F – V – F

E) V – V – V

14. A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, de acordo com o inciso I, do artigo 198, da Constituição Federal, sendo
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, EXCETO
A) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
B) no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
C) no Distrito Federal, pelo Ministério da Saúde.
D) no âmbito dos Estados, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
E) no Arquipélago de Fernando de Noronha, pela Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco.
15. Em relação à NOB 96, assinale a alternativa CORRETA.
A) Tem como objetivo 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) Tem o objetivo de organizar os serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências
D) Regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS.
E) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
16. Em relação aos princípios do SUS, assinale a alternativa CORRETA.
A) Universalidade, pessoalidade e legalidade.
B) Universalidade, integralidade e equidade.
C) Igualdade, legalidade e pessoalidade.

D) Universalidade, pessoalidade e equidade.
E) Equidade, territorialização e pessoalidade.

17. Em relação à implantação do Programa de Saúde da Família no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Saúde da Família como política nacional de atenção básica.
B) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991.
C) O Programa foi lançado no ano seguinte à Constituição Federal, ou seja, em 1989.
D) Foi implantado em 1989 embora, sua implementação só tenha acontecido 2 anos depois.
E) Foi lançado através da Lei 8080/90.
18. Em relação ao acesso ao Sistema Único de Saúde, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.
( ) O nível secundário resolve de 10 a 15% dos problemas de saúde - são os Centros de Especialidades.
( ) No Nível terciário de atenção à saúde estão os hospitais de referência e resolvem os 5% restantes dos problemas de saúde.
( ) A Atenção Básica é a porta de entrada do sistema de saúde e deve ser capaz de resolver de 80 a 85% dos problemas
apresentados pela população.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V – V – F

B) F – F – F

C) V – F – V
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D) F – V – V

E) V – V – V

19. A direção do SUS em nível nacional é exercida pelo (a)
A) Presidenta da República.
B) Ministério da Saúde.
C) Senado.

D) Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
E) Ministério da Saúde e da Seguridade Social.

20. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange
I.
Diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
II. Promoção e proteção à saúde.
III. Controle e garantia de qualidade de medicamentos.
Está(ão) CORRETA(S)
A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, apenas.

E) II, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir infecções relacionadas à saúde.
Sobre higienização das mãos, leia as afirmativas abaixo e assinale (V) nas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) As mãos se constituem como a principal via de transmissão de microorganismos durante a assistência prestada aos pacientes. A
pele das mãos abriga, apenas, uma população de microorganismos: os pertencentes à microbiota residente.
( ) A microbiota residente coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das
mãos com água e sabão, sendo eliminada mais facilmente com o uso de uma solução antisséptica.
( ) As taxas de infecção e resistência microbiana aos antimicrobianos são maiores em Unidades de Terapia Intensiva devido a
vários fatores: maior quantidade de trabalho, presença de pacientes graves, tempo de internação prolongado, maior quantidade
de procedimentos invasivos bem como maior uso de antimicrobianos.
( ) Tem como objetivo remover sujidade, suor, oleosidade, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a
transmissão de infecção veiculada ao contato, bem como reduzir infecção causada pelas transmissões cruzadas.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, V, F

B) V, V, V, F

C) F, F, V, V

D) V, V, V, V

E) F, V, F, F.

22. Ao verificar os sinais vitais (SSVV) de um paciente adulto internado na clínica médica, o Técnico de Enfermagem identificou
taquicardia, tendo sido identificado frequência cardíaca de
A) < 70 bat/min
B) < 50 bat/min
C) 60 bat/min

D) > 120 bat/min
E) 80 bat/min.

23. Ainda sobre SSVV, leia as afirmativas abaixo:
I.

A manutenção da temperatura corporal depende de fatores fisiológicos e comportamentais. Para a temperatura corporal manterse constante e dentro da faixa normal, a relação entre a perda e a produção de calor deve ser mantida. Essa relação é regulada
por mecanismos cardiovasculares e neurológicos.
II. A hipertensão arterial é considerada um dos principais fatores de risco cárdio e cerebrovascular. A presença de hipertensão
duplica o risco cardiovascular, sendo o primeiro fator de risco para acidente vascular cerebral.
III. Ao verificar uma pressão arterial, o Técnico de Enfermagem registrou a PA em 150 x 70 mmHg. Essa pressão é classificada
como hipertensão estágio 1.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II, apenas.

E) I e II, apenas.

24. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e assinale (V) nas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) A via intramuscular é usada para administrar suspensões aquosas e soluções oleosas, garantindo sua absorção a curto prazo.
( ) A 1a via de escolha é a vastolateral, seguida do glúteo e após o deltoide, exceto em vacina.
( ) A via subcutânea é utilizada com frequência, na aplicação de medicamentos; em tratamento de longa duração, em pósoperatórios, na profilaxia de ocorrências vasculares obstrutivas. O volume indicado para essa via é de 0,1 a 2,0ml.
( ) A região do dorso da mão, veias basílicas, cefálicas e metacarpianas dorsais são locais indicados para punções localizadas
periféricas.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, V, V, V

B) F, V, V, V

C) F, F, F, V
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D) V, F, F, V

E) F, V, F, F.

25. Sobre o cálculo e a administração de medicamentos, leia as afirmativas abaixo:
I.
II.

Está prescrito voltaren 50 mg IM. No serviço, há disponíveis ampolas de voltaren 75 mg/3ml. Serão aspirados 1,5ml.
Está prescrito Benzetacil 800.000 UI IM profunda. No serviço, disponibiliza-se FA de Bezentacil 1.200.000 para diluir em 4ml
de AD. Serão aspirados 2,66 ml.
III. Está prescrito Rocefin 650 mg EV. No serviço, disponibiliza-se FA de Rocefin 1,0 gr diluir em 8 ml de AD. Serão aspirados 5,2
ml.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) III, apenas.

E) I e III, apenas.

26. Está prescrito soro fisiológico a 0.9% 400 mL de EV de 4/4 horas. Quantas gotas serão infundidas por minuto?
A) 33 gotas/min

B) 66 gotas/min

C) 21 gotas/min

D) 14 gotas/min

E) 42 gotas/min

27. Artigos críticos são aqueles, que têm contato direto ou indireto com áreas estéreis do corpo, independente de serem mucosas ou
tecidos epiteliais. Assinale a alternativa que registra esses artigos.
A) Seringas e agulhas, fios de sutura e sonda vesical de demora.
B) Fio de sutura, mamadeiras e bicos, medicamentos orais.
C) Dieta enteral, pias e vasos sanitários, sonda vesical de demora.
D) Mesa de exame, seringas e agulhas, mamadeiras e bicos.
E) Fios de sutura, mesa de exames, medicamentos orais.
28. Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) representam um risco potencial à saúde e ao meio ambiente. São classificados em
função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente. Em relação aos RSS, relacione a 2a
coluna de acordo com a 1a.
GRUPO A

( )

Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de
suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, como reagentes de laboratório,
resíduos contendo metais pesados.

GRUPO B

( )

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados
aos resíduos domiciliares, como sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas
administrativas.

GRUPO C

( )

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, como serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.

GRUPO D

( )

Materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas, espátulas.

GRUPO E

( )

Engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos, que, por suas características de maior
virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, como placas e lâminas de laboratório, tecidos,
bolsas transfusionais contendo sangue.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) A, C, D, E, B

B) C, A, B, D, E

C) B, D, A, C, E

D) B, D, C, E, A

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

29. Sobre cateterismo gástrico e entérico, leia as afirmativas abaixo:
I.

A sondagem nasogástrica está indicada para pacientes que apresentarem distensão abdominal, hipertimpanismo e em pósoperatório de cirurgias abdominais e grandes cirurgias.
II. A sonda nasogástrica é contraindicada em câncer de esôfago com obstrução nas coagulopatias e nos traumas faciais.
III. Para instalar a sonda nasogástrica, o paciente deve ser colocado em decúbito dorsal; em seguida, o técnico de enfermagem
calça as luvas estéreis. Esse procedimento dispensa a lavagem das mãos; em seguida, realiza a medicação e marcação do
dispositivo.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I e II.

C) III.

D) II e III.

E) I e III.

30. Quanto a feridas, leia as afirmativas abaixo e assinale (V) nas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) As feridas podem ser classificadas como: superficiais, intermediárias e profundas. As profundas atingem a epiderme e a derme
intermediária.
( ) Um bom fornecimento de sangue e, consequentemente, de oxigênio para ferida são elementos essenciais para uma boa
cicatrização.
( ) A infecção afeta a cicatrização na medida em que os microorganismos invasores irão capturar nutrientes e oxigênio
necessários ao tecido em processo de cicatrização.
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( ) As lesões agudas levam mais tempo que o usual para cicatrizar por causa das condições fundamentais, tais como pressão,
diabetes mellitus, má nutrição bem como imunodeficiência ou infecção.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, V, V, V

B) V, F, F, V.

C) V, V, F, F.

D) F, F, F, V.

E) F, V, V, F.

31. Sobre hemotransfusão, é CORRETO afirmar que
A) antes de ser administrado, o sangue deve ser aquecido em banho-maria em bacia inox.
B) para infusão de sangue e hemocomponentes, podem ser utilizados transfusos de macrogotas comuns disponíveis na enfermaria.
C) é obrigatória a realização de exames pré-transfusionais, como: prova cruzada, tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpos irregulares.
D) o concentrado de hemácias deve ser armazenado em temperatura <4 0 C.
E) são condições para ser doador: ter entre 14 e 55 anos e ter mais de 45 Kg.
32. A maior parte dos acidentes com idosos acontece em casa; mesmo os menos graves podem debilitar a saúde do idoso, uma vez que
seu organismo já não tem a capacidade de rápida recuperação. Sobre acidentes com idosos, leia as afirmativas abaixo e assinale
V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Quedas representam um sério problema para os idosos e estão associadas a elevados índices de doenças, mortalidade e redução
da capacidade funcional. As lesões traumáticas em idosos representam um terço dos atendimentos nos hospitais do País.
( ) A maior parte dos acidentes ocorre no trajeto banheiro-quarto-banheiro, sendo os homens os mais acometidos, por serem mais
susceptíveis à osteoporose.
( ) São medidas para minimizar esses acidentes: adaptação ao meio ambiente, realizando pequenas mudanças para a casa se tornar
mais segura e uso de dispositivos de auxílio à marcha, como bengalas, andadores e cadeira de rodas.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, V.

B) F, F, F.

C) V, V, F.

D) V, V, V.

E) F, F, F.

33. O choque hipovolêmico é caracterizado por hipoperfusão aguda sistêmica levando à hipóxia tecidual e à disfunção de órgãos
vitais, ligado inicialmente à perda de volume circulante. Sobre choque hipovolêmico, assinale (V) nas afirmativas Verdadeiras e
(F) nas Falsas.
( ) Tipo de choque raro que pode ser subsequente à hemorragia com perda plasmática isolada.
( ) Acontece quando existe uma redução no volume intravascular de 15 a 25%. Perda de 750 a 1.300 ml de sangue em uma pessoa
de 70 Kg.
( ) São complicações do choque hipovolêmico: danos cerebrais renais, edema pulmonar e hipoalbuminemia.
( ) A reposição líquida do choque acontece por meio de cristaloides e coloides.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F, F, F, F.

B) F, V, V, F.

C) V, V, F, F.

D) F, V, V, V.

E) F, V, F, V.

34. De acordo com o potencial de contaminação das cirurgias, assinale (V) nas afirmativas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) Inserção de marca-passo definitivo é considerada cirurgia limpa, uma vez que é realizada em tecido estéril, passível de
descontaminação, sem haver processo infeccioso local.
( ) As cirurgias potencialmente contaminadas são realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosas, em
tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou de difícil descontaminação na ausência de processo infeccioso
local.
( ) São cirurgias classificadas como contaminadas: vascular, ortopédicas, plásticas e de mediastino.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, F.

B) V, V, F.

C) V, V, V.

D) F, F, F.

E) F, F, V.

35. Relacione a 2a coluna de acordo com a 1a de acordo com o grau de urgência.
A. Emergência

( )

O paciente requer rápida atenção. Indicação da cirurgia entre 24 e 30 horas. Ex:
Apendicectomia.

B. Urgência

( )

O tratamento cirúrgico proposto pode ser programado. Ex: Mamoplastia.

C. Necessária

( )

O paciente requer atenção imediata e corre risco de vida. A indicação da cirurgia é sem
demora. Ex: Hemorragias.

D. Eletiva

( )

O paciente precisa ser operado, porém há o tempo hábil para o planejamento cirúrgico. Ex:
Catarata.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) A, B, D, C.

B) B, A, C, D.

C) C, D, A, B.
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D) D, A, B, C.

E) B, D, A, C

36. Sobre ostomias, é CORRETO afirmar que
A) o dispositivo das ostomias deve ser trocado rotineiramente, após o banho diário.
B) o manuseio dos dispositivos nos ostomizados deve ser realizado com luvas estéreis.
C) as bolsas de ostomias devem ser trocadas apenas nos horários do balanço hídrico, para facilitar o registro de enfermagem.
D) o esvaziamento da bolsa, o registro do aspecto e o volume drenado dependerão da rotina do setor e do volume drenado.
E) toda vez que for realizar a lavagem do estoma, no caso de fezes pastosa, é obrigatória a retirada da bolsa coletora.
37. Qual a sequência lógica das 4 fases fundamentais para realizar cirurgias?
A) Diérese, hemostasia, exérese e sínteses.
B) Análise, exérese, síntese e sutura.
C) Diérese, corte, síntese e exérese.
D) Hemostasia, exérese, diérese e síntese.
E) Análise, diérese, hemostasia e sutura.
38. Paciente em pós-operatório de cirurgia torácica encontra-se com traqueostomia. Aspiração de vias aéreas é procedimento
necessário e rotineiro. Sobre aspiração de secreções, assinale (V) nas afirmativas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) As aspirações de secreções só devem ser realizadas, quando prescritas no plano de cuidados de enfermagem, de acordo com a
rotina do serviço.
( ) Um dos objetivos da aspiração de secreção é coletar amostra para exame diagnóstico.
( ) A manutenção das vias aéreas sem secreções é essencial para garantir a eficácia das trocas gasosas e a prevenção de
complicações pulmonares.
( ) Toda aspiração deve ser realizada com instilação de solução salina, independente da presença de “rolha”.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, V, F, F.

B) F, V, F, F.

C) F, V, V, F.

D) F, F, F, V.

E) V, F, V, V.

39. Em relação a drenos torácicos, leia as afirmativas abaixo:
I.

Os drenos torácicos são utilizados no pós-operatório de cirurgia torácica e trauma de tórax e pneumotórax ou hemotórax com o
objetivo de promover reexpansão pulmonar.
II. O ar e os fluidos deslocam-se sempre de um nível mais baixo para um mais alto, portanto os frascos coletores devem ser
mantidos sempre no nível inferior ao tórax.
III. Os sistemas de drenagem podem ser de selo de água e valvulares. No sistema de selo d’água, uma das extremidades deve ser
mergulhada num fluido contido em um frasco.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I e III, apenas.

C) II, apenas.

D) III, apenas.

E) I, apenas.

40. Sobre o Código de Ética de Enfermagem, leia as afirmativas abaixo e assinale (V) nas Verdadeiras ou (F) nas Falsas.
( ) É responsabilidade e dever do profissional de enfermagem prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer
natureza.
( ) São proibições estabelecidas no Código de Ética: provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação
em como provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
( ) A suspensão é a proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período superior a 60 dias, não sendo necessária
divulgação em publicações oficiais.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, F.

B) F, F, F.

C) F, V, V.
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D) V, V, F.

E) V, V, V.

