•

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista
1

4

7

10

13

16

19

Imagino o artista num anfiteatro
Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela
Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca
Como contrapesos de um sorriso
Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta
O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta
Dança o tempo sem cessar, montando
O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito
No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória
E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor
A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.
B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.
C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.
D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.
QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).
A
B
C
D

Afagou-lhe os cabelos com amor.
A luz sempre lhe afugenta o sono.
O marido sempre lhe nega a resposta.
Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado
A
B
C
D

composição por justaposição.
derivação imprópria.
derivação prefixal.
derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).
A
B
C
D

A atriz arrebatou a cena e dançou.
A beleza do lugar arrebatou sua alma.
A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a
A
B
C
D

“artista”.
“feitio”.
“tempo”.
“lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.
A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.
B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.
C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.
D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.
QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como
A
B
C
D

substantivo.
adjetivo.
advérbio.
verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo
A
B
C
D

imaginar.
alcançar.
divisar.
lobrigar.
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Texto para as questões 9 e 10
O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões
que envolvem o contexto amazônico.

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas
aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com
valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da
celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,
não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há
tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.
José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.
In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta
no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul.
A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem
contestações dos vizinhos.
B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres
humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos
governos subnacionais e nacional.
B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a
questão ambiental.
C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da
biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande
preocupação dos habitantes da região e do Brasil.
D A produção de conhecimento científico de ponta e
tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos
centros científicos e pelas universidades da região.
QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.
Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e
privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale
a opção correta relativamente a esse tema.

econômica e política de empreender projetos produtivos
voltados para a integração.
C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem
um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.
D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da
França em capacidade de patrocinar os custos totais da
integração na região, sem riscos de debates internos e com
recursos para bancá-los.
QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,
segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de
acordo com os dados de 2005.
B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB
do ano anterior.
C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,
diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.
D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos
últimos anos, particularmente quando comparada às
economias da China e da Índia.
QUESTÃO 13

opção correta.
A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

As relações entre sociedade e educação, no Brasil
contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A
respeito desse tema, assinale a opção correta.

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.
B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de
investimento energético, como o primeiro leilão para
construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais
dinâmica de integração sul-americana.
C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de
valores e políticas.
D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do
desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição
primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no
esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na
oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no
destino social dos educandos.
B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que
dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as
partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.
C As universidades públicas federais contribuem modestamente
para o desenvolvimento nacional e para a produção de
pesquisa científica das ciências básicas.
D A formação do cientista brasileiro vem progredindo
quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 16

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção
correta.
A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do
computador.
B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de
imagens e permite defini-las como papel de parede.
C O backup do Windows XP é um programa que permite
compactar arquivos em diversos formatos.
D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os
programas definidos como favoritos no momento da iniciação
do computador.
QUESTÃO 15

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

a opção correta.

Atenciosamente,

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram
executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e
as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.
A A palavra Atenciosamente, está alinhada à direita na página.
B Ao se clicar a ferramenta

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção
do menu

; pressionar a tecla

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

e arrastá-la.

C A ferramenta

permite salvar o documento em edição.

.
D Ao se clicar a ferramenta

D Ao se clicar a ferramenta

«.

, a palavra selecionada ficará

em negrito.

Configurar página

clicar a ferramenta

, serão definidas cores para o

, o texto selecionado ficará

subscrito.

fundo das células.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6
(IE6), assinale a opção correta.

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994
— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet.
B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

do Estado do Pará.

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do
Brasil.
C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de
segurança avançados contra todo tipo de vírus.

A O

servidor

responde

civil,

penal

e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.
atribuições.
QUESTÃO 18

B Acerca de servidor não aprovado em estágio
probatório, é apropriado afirmar que ele será
demitido.
C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do
servidor.
D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos
casos da prática de infração administrativa de
natureza grave.
QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos
funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio
experimental a que se submete o servidor público em
Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

exercício.

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.
A assiduidade, disciplina e liderança
A A ferramenta

é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

, a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão
D O campo

B disciplina, responsabilidade e popularidade

produtividade e responsabilidade
.

indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço

.

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade
de iniciativa, liderança e cortesia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Acerca dos aspectos relacionados aos cuidados domiciliares em

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao gerenciamento dos

atenção a um paciente com anemia perniciosa, assinale a opção

resíduos de serviços de saúde (RSS).

correta.
A A cada visita domiciliar é importante avaliar a integridade da
pele, estado mental, sinais vitais, peso, queixas de dispnéia e
dor torácica.
B A necessidade de ajuda máxima para a deambulação constitui
critério de inclusão ao tratamento domiciliar de pacientes com
anemia perniciosa.
C Caso sejam prescritas injeções intramusculares de reposição
de vitamina, deve-se orientar a família a aplicá-las sempre na
mesma região do corpo do paciente.

I

As bolsas transfusionais com resíduo de sangue apresentam
baixo risco biológico e estão classificadas no grupo D,
conforme legislação vigente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).

II Os cuidados com os RSS são importantes para se evitar
infecção, que ocorre mediante a inter-relação dos seguintes
fatores: presença do agente, dose de infectividade, resistência
do hospedeiro, porta de entrada e via de transmissão.

D Durante a visita domiciliar, devem-se identificar sinais e

III Na elaboração, implantação e desenvolvimento do programa

sintomas de complicações do quadro clínico do paciente e

de gestão dos RSS, devem estar envolvidos vários setores,

enfatizar a importância de se evitar, em sua dieta, alimentos

como os de higienização e limpeza, a comissão de controle de

ricos em proteínas e ferro.

infecção hospitalar e(ou) as comissões de biossegurança.

QUESTÃO 22

Um homem de 64 anos de idade atendido no setor de
emergência de um hospital queixava-se de dor no peito. Relatou,

IV No transporte interno de RSS em carros de coleta, dispensa-se
a identificação com símbolos correspondentes ao riscos dos
resíduos neles contidos.

na consulta, que, naquele dia, por volta das quatro horas da
manhã, acordou com súbita dor precordial, em aperto, de forte

Estão certos apenas os itens

intensidade, irradiada para a face medial do membro superior
esquerdo, em dormência, para o dorso, associada a sudorese fria

A I e III.

e profusa, palidez cutânea e sensação de morte iminente, com

B I e IV.

duração de cerca de 40 minutos, que cedeu após medicações de
emergência. Após o diagnóstico médico de infarto agudo do
miocárdio, o paciente foi submetido a terapia trombolítica.

C II e III.
D II e IV.
QUESTÃO 24

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
Acerca da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola — vacina
A O paciente deve ser colocado em decúbito lateral direito e
receber medicações pelas vias intramuscular e venosa,

tríplice —, assinale a opção correta, com base no Programa
Nacional de Imunização.

garantindo-se mais de um acesso venoso.
B Devem-se observar no paciente a existência de sinais e

A A vacina tríplice é composta por bacilos vivos atenuados.

sintomas de sangramento e monitorar disritmias agudas,

B A via de administração da vacina tríplice é a subcutânea.

hipotensão e reação alérgica.

C Devem ser aplicadas duas doses da vacina tríplice: a primeira,

C Os sinais vitais do paciente devem ser verificados e ele deve
ser orientado a manter-se com a cabeça em posição mais
baixa em relação aos membros inferiores.
D Devem ser administrados ácido acetilsalicílico para o alívio
da dor e a furosemida para aumentar a diurese.

aos 9 meses de idade, e a segunda, 2 meses após.
D A aplicação dessa vacina é contra-indicada para mulheres que
se recuperem de parto ou aborto, bem como para adolescentes
e aquelas que pretendam engravidar.
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QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir com base no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem (CEPE).
I

É considerada negligência a atitude da equipe de enfermagem
que deixa, por descuido, um paciente internado permanecer,
durante horas, em uma cama molhada.
II Considere-se que, durante uma consulta em ambulatório, um
enfermeiro tenha aplicado um questionário e tirado algumas
fotos de lesões de pele de um paciente, sem esclarecer que se
tratava de pesquisa científica. Nessa situação, o enfermeiro
não infringiu as normas do CEPE visto que, no caso de
pesquisa não invasiva, não se faz necessária a autorização do
paciente.
III O enfermeiro que pleiteia um cargo ocupado por outro colega
utilizando-se de concorrência desleal está descumprindo o
CEPE.
IV Um enfermeiro que aceita manter seu nome como supervisor
em uma casa de saúde do interior do país, sem estar
exercendo as atividades de enfermagem, pode sofrer
penalidades, pois sua ação está em desacordo com o CEPE.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 26

Acerca dos aspectos ligados à prevenção de infecções
relacionadas a acessos vasculares, assinale a opção correta.
A Solventes orgânicos não devem ser aplicados na pele antes da
inserção de cateteres destinados à nutrição parenteral, os quais
devem ser utilizados para um único fim.
B Todos os cateteres venosos periféricos devem ser irrigados
rotineiramente com solução heparinizada, a fim de se evitar
obstrução da via.
C Considere-se que um paciente apresente sinais e sintomas de
infecção sistêmica associados aos sinais de hiperemia,
drenagem de secreção e dor no local de inserção do cateter.
Nessa situação, o cateter venoso deve ser substituído,
utilizando-se, no mesmo acesso, um fio guia.
D Ao se instalar qualquer acesso venoso, deve-se dar
preferência aos extensores e conexões de múltiplos lumens ou
do tipo tree way, por serem eles os mais recomendados no
que se refere a controle de infecções.

Texto para as questões 27 e 28
Um jovem de 18 anos de idade foi hospitalizado por
apresentar queixas de cefaléia importante acompanhada de febre
alta havia três dias. O exame físico realizado pelo enfermeiro
evidenciou rigidez de nuca, lesões purpúricas extensas sobre a
face e os membros superiores, além de sinal de Kernig positivo.
Durante o exame físico, o paciente tossiu diretamente no rosto do
enfermeiro, que não usava proteção facial. Após avaliação clínica
e laboratorial, foi diagnosticada meningite meningocócica. No
curso da internação, o paciente apresentou desorientação,
comprometimento da memória e letargia, quadro que evoluiu para
o coma. Verificou-se, ainda, choque séptico e coagulação
intravascular disseminada.
QUESTÃO 27

Considerando o quadro clínico descrito acima, assinale a opção
correta.
A Infere-se, pela descrição feita, que, no exame físico inicial do
paciente, todos os movimentos de flexão do pescoço foram
realizados sem queixas de dor.
B A família deve ser informada de que a condição do paciente
indica bom prognóstico.
C O sinal de Kernig, evidenciado em teste utilizado para
avaliação da irritação meníngea, caracteriza-se pela flexão
involuntária dos joelhos e quadris no estímulo de flexão do
pescoço do paciente.
D No caso apresentado, devem ser avaliados continuamente os
sinais vitais, o estado neurológico do paciente e suas
condições de oxigenação.
QUESTÃO 28

Considerando, ainda, a situação apresentada e os aspectos ligados
à transmissão de infecção, é correto afirmar que o(a)
A antibioticoprofilaxia está indicada para o enfermeiro que
realizou o exame físico do paciente.
B paciente continua transmitindo a doença, mesmo após ter
iniciado o tratamento com o antibiótico específico, por até
três semanas.
C adoção de precauções padrão é suficiente para se evitar a
contaminação dos profissionais de saúde que cuidam do
paciente em apreço, desde a sua admissão.
D infecção do paciente foi causada pela bactéria conhecida
como Haemophilus influenzae.
QUESTÃO 29

Acerca da assistência de enfermagem durante o parto normal,
assinale a opção correta.
A O segundo período clínico do parto vai do início da dilatação
até a dilatação completa do colo uterino.
B A última fase do parto sofre influência dos seguintes fatores:
paridade, freqüência, intensidade e duração das contrações
uterinas e diâmetros fetais e pélvicos.
C Durante a primeira fase do trabalho de parto, é importante
avaliar a dinâmica uterina e os batimentos cardiofetais.
D É proibida a deambulação da mãe em qualquer fase do
trabalho de parto.
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QUESTÃO 30

Uma criança com 4 anos de idade foi internada com
quadro de pancreatite aguda. Ela apresentava também lesões
simétricas, redondas, de coloração marrom, profundas, com
diâmetro entre 8 mm e 10 mm, com perda de tecido nos dois pés.
Essa criança, que desfruta de condições adequadas de moradia,
pertence a uma família de classe média. A mãe trabalha fora a
maior parte do tempo, e o pai, recentemente ficou desempregado
e é alcoólatra. A equipe de saúde suspeita que a criança foi vítima
de agressão física.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Levando-se em conta o posicionamento do pâncreas em
crianças dessa idade, pode-se afirmar que a pancreatite dessa
criança não teve origem traumática.
B Não existem indícios que justifique a hipótese de agressão
física suscitada pela equipe de saúde.
C Considerando a classe social da criança, é correto concluir
que não houve violência.
D As lesões nos pés indicam que ocorreram queimaduras
intencionais nessa parte do corpo.
QUESTÃO 31

Assinale a opção correta acerca do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN).
A É um sistema que permite o registro dos óbitos ocorridos em
todo o território nacional e tem como instrumento
padronizado para a coleta de dados a declaração de óbito.
B Objetiva processar dados de doenças não-compulsórias e
conta com o apoio técnico de centrais incipientes de
processamento de dados.
C O banco de dados desse sistema permite que sejam calculadas
a incidência, a prevalência, a letalidade e a mortalidade no
que tange às doenças transmissíveis de notificação
obrigatória.
D Os municípios que não possuem computadores estão
impossibilitados de participar do SINAN, ficando os seus
dados fora do cadastro da base de dados desse sistema.
QUESTÃO 32

Na consulta de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro,
é utilizada a metodologia científica com a finalidade de
implementar medidas de enfermagem que contribuam para a
promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e
reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Acerca
desse assunto, assinale a opção correta.
A O diagnóstico de enfermagem é o julgamento do enfermeiro
e está estruturado com base nas premissas do diagnóstico
médico.
B A hierarquia das necessidades humanas de Maslow é o
principal e único indicador para o direcionamento das
prioridades a serem estabelecidas na consulta de enfermagem.
C Na consulta de enfermagem, os objetivos devem ser
estabelecidos centrados nas ações de enfermagem.
D É necessário identificar intervenções que possam prevenir ou
minimizar as causas subjacentes ou os fatores de risco do
problema de saúde.

QUESTÃO 33

Acerca das substâncias pisicoativas estimulantes do sistema
nervoso central, assinale a opção correta.
A O uso agudo da cocaína produz efeitos semelhantes a um
estado hipomaníaco, ou seja, manifestação de euforia,
sensação de aumento de energia, aumento da auto-estima e
diminuição da fadiga.
B O ecstasy, que tem eliminação rápida, pode causar quadros de
confusão, depressão e paranóia nas primeiras horas de uso.
C As anfetaminas são usadas exclusivamente por via oral.
D Existem medicações específicas no tratamento da abstinência
à cocaína que são muito eficazes.
Texto para as questões de 34 a 36
Uma mulher de 47 anos de idade foi internada em um
hospital apresentando queixas de parestesias e dores nos
membros inferiores, que há aproximadamente 1 mês impediam o
seu repouso noturno, acometendo mais o membro inferior
esquerdo (MIE). Há uma semana havia passado a ter dificuldades
importantes de locomoção, tendo que se apoiar nas paredes. Tem
como antecedentes o tabagismo desde a adolescência, etilismo
interrompido há dez anos e tuberculose. Apresentava-se
consciente, orientada, anictérica, emagrecida e com edema em
membros inferiores; sinal de Romberg positivo, marcha
escarvante. Apresentou também hiporreflexia esquerda com força
muscular preservada. Após alguns dias de internação, apresentou
abcesso na região interna do braço em que foi feita uma incisão
cirúrgica e instalado um dreno. Tal ferida apresenta cerca de 5 cm
de extensão com 1 cm de profundidade e há saída de secreção
purulenta em grande quantidade. Tem apresentado episódios de
febre alta.
QUESTÃO 34

Assinale a opção correta acerca da sintomatologia apresentada
pela paciente descrita no texto.
A A marcha apresentada pela paciente pode ser assim descrita:
as pernas são posicionadas bem separadas, bem elevadas e
batidas com força no chão a cada passo; o calcanhar bate no
chão.
B O teste de Romberg é utilizado para avaliação da
propriocepção e, como, no caso apresentado, o resultado foi
positivo, conclui-se que a paciente perdeu a estabilidade
quando, de pé, com os pés juntos, fechou os olhos.
C As reações reflexas da paciente estão exacerbadas.
D As parestesias apresentadas pela paciente constituem
diminuições do tônus e provocam flacidez dos membros, com
tendência a mostrarem excursões anormais quando
movimentados.
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QUESTÃO 35

Com relação aos cuidados adequados de enfermagem a serem
prestados à mencionada paciente, assinale a opção correta.

QUESTÃO 38

Com relação aos cuidados de enfermagem psiquiátrica, são
considerados, respectivamente, um fator de risco e um estressor:

A memória remota e intolerância.
A É necessário cientificá-la da necessidade da imobilidade, a
fim de que as condições neurológicas não se agravem.
B O edema dos membros inferiores deve ser tratado com a
posição do leito em Trendelenburg invertida.
C O curativo deve ser mantido aberto para que haja mais
aeração e possam ser melhor drenadas as secreções.
D A temperatura corporal deve ser monitorada e, quando estiver
aumentada, devem ser administrados medicamentos prescritos

B nível de renda e preconceito.
C esteriótipo e sexo.
D sistema de crença e memória imediata.
QUESTÃO 39

Uma enfermeira deve administrar, por via parenteral,
duas injeções em uma paciente de 42 anos de idade, obesa.
As medicações preparadas consistem de uma seringa que contém
5 mL de solução da benzilpenicilina benzatina, a ser aplicada por
via intramuscular, e uma seringa que contém 0,25 mL de

e(ou) limitadas as roupas de cama, quando indicado.
heparina, a ser administrada por via subcutânea. Nessa situação,
QUESTÃO 36

No caso da referida paciente, o processo de cicatrização da ferida
e o tipo de dreno utilizado, respectivamente, são cicatrização por

os locais mais adequados para a realização das injeções prescritas
por via intramuscular e subcutânea, são respectivamente,

A glúteo e face interna do antebraço.
B deltóide e face lateral da coxa.

A segunda intenção e dreno de Penrose.

C glúteo e abdome.

B primeira intenção e dreno de Penrose.

D abdome e região do antebraço.

C terceira intenção e dreno duodenal.
D remodelação e dreno em selo d’água.

QUESTÃO 40

Acerca da vigilância sanitária, assinale a opção correta.

QUESTÃO 37

A Hospitais sentinelas são instituições que permitem as
A composição paritária, por representantes do governo estadual,

internações, durante o dia, de pacientes com doenças

indicados pelo secretário de estado da saúde e por secretários

transmissíveis.

municipais de saúde indicados pelo órgão de representação do
conjunto dos municípios do estado, caracteriza as comissões de

B A hemovigilância se preocupa em monitorar exclusivamente
os incidentes transfusionais imediatos.
C As principais contribuições dos sistemas de vigilância são as
subnotificações, notificações incompletas e as informações

A intergestores tripartites (CIT).

não representativas.

B intergestores regionais (CIR).

D São elementos da vigilância sanitária a coleta, análise e

C intergestores bipartites (CIB).

interpretação do material para exame e a disseminação

D vigilância em saúde (CVS).

sistemática e continuada dos resultados obtidos.
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