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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um homem de 64 anos de idade, há dez dias internado
na clínica médica de um hospital, após ter sofrido acidente
vascular cerebral, ficou impossibilitado de realizar algumas
atividades do dia-a-dia, como vestir-se sozinho, realizar a higiene
corporal, deambular, locomover-se da cama para a cadeira e
alimentar-se. O quadro desse paciente evoluiu com elevação da
pressão arterial, freqüência cardíaca e respiratória, sudorese na
palma das mãos, desconforto gástrico e diminuição do apetite.

Com referência ao caso clínico acima apresentado e à luz das
concepções teóricas de enfermagem, julgue os itens a seguir.

51 Segundo Dorothea Orem, o enfermeiro estabelece as
exigências terapêuticas de auto-cuidado que deverão ser
instituídas durante determinado período para a satisfação de
requisitos de auto-cuidado. 

52 Preocupações acerca da adaptação do paciente e de
mudanças a serem feitas para o desempenho de atividades
que permitam o controle do seu dia-a-dia são propostas
condizentes com o referencial técnico de Levine.

53 No caso clínico em questão, a busca em conjunto,
enfermeiro e paciente, de metas a serem alcançadas, com
comunicação clara e execução de atividades necessárias para
o bem-estar, são medidas a serem dotadas, segundo Imogene
King.

54 No modelo proposto por Maslow, as necessidades humanas
básicas (NHB) mais afetadas e, portanto, as que devem ser
primeiramente trabalhadas, são aquelas que se encontram no
topo da pirâmide, as de nível mais elevado, conforme a
teoria de NHB.

55 Tendo como parâmetro os modelos que explicam a resposta
ao estresse, é correto afirmar que a evolução do paciente
referido no caso clínico em apreço deixa claro a presença de
indicadores fisiológicos do estresse. 

56 O julgamento de enfermagem, no que se refere à
identificação dos estressores intra, inter e extrapessoais, é
fundamental quando se utiliza o referencial de Betty
Newman. Nesse caso, o planejamento envolverá o
estabelecimento de prioridades que facilitem os
comportamentos adaptativos.

Atualmente, para a eficiência de suas atividades, os enfermeiros
devem ser capazes de integrar as habilidades de liderança e
administração. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

57 Considerando os pressupostos da teoria situacional de
liderança, é correto afirmar que um líder deve assumir o
estilo democrático, se desejar um ambiente saudável entre
seus liderados.

58 O administrador que se compromete com o serviço, tem uma
visão a longo prazo e jamais delega poder a outros é um líder
transformacional.

59 Devido às rápidas transformações do mundo, as habilidades
necessárias para um líder eficiente são dinâmicas e mudam
constantemente.

Julgue os itens que se seguem acerca de imunizações e do
Programa Nacional de Imunização (PNI).

60 As vacinas preconizadas pelo PNI e disponibilizadas a toda
clientela infantil, gratuitamente, incluem todas as vacinas
recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a
vacina meningocócica conjugada, a vacina contra a hepatite
A e a pneumocócica heptavalente.

61 As vacinas podem ser aplicadas simultaneamente, em
associação, no mesmo local.

62 Pode-se considerar protegida contra o sarampo toda pessoa
que tenha tido a doença ou que tenha recebido duas doses da
vacina MMR (contra sarampo, rubéola e caxumba)
administradas após um ano de idade.

Alunos de uma escola se envolveram em uma briga de
grupos e dois deles necessitaram de primeiros socorros. Um deles
apresentava dor, edema e deformidade no membro superior
direito. Outro, devido a trauma na articulação do ombro
esquerdo, apresentou uma luxação anterior.

Julgue os itens seguintes, considerando a situação acima
apresentada.

63 Os sinais e sintomas apresentados pelo primeiro aluno
indicam que ele sofreu um trauma no membro superior
direito e a deformidade deve ser avaliada comparando-se os
dois braços, na busca de sinais como ângulo anormal,
protuberância ou descoloração da pele.

64 Após detectado o trauma e resolvidos os problemas que
ameaçam a vida, a prioridade deverá ser para os ferimentos.
As roupas que atrapalham o acesso à lesão devem ser
retiradas ou cortadas, deve-se limpar e aplicar um curativo
se houver ferida aberta e imobilizar os membros afetados.

65 Para o segundo aluno, a primeira medida é alinhar ou
reposicionar as luxações do ombro a fim de garantir um
socorro adequado.

Na administração da assistência e do serviço de enfermagem, a
tomada de decisão é um processo cognitivo complexo. Acerca
desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

66 A utilização de uma grade decisória auxilia a tomada de
decisão, especialmente se muitas opções forem geradas ou
quando se tem um grupo ou comissão auxiliando nesse
processo.

67 O uso de recursos e ferramentas decisórias garante a tomada
da decisão correta, pois esses recursos e ferramentas estão
fundamentados em princípios científicos e podem ser
utilizados em toda condição administrativa. 

68 Se, durante um processo de resolução de problemas, o líder
tiver de tomar decisão contrária aos objetivos
organizacionais empregados, nesse caso, tendo como base a
regra da coerência dos objetivos, a decisão mais adequada é
a partilha, buscando alternativas que proporcionem chegar a
um consenso quanto à solução.
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Julgue os itens seguintes, acerca do recrutamento e de seleção de
pessoal de enfermagem.

69 O mais importante no recrutamento e seleção de pessoal são
as necessidades da organização e a busca de pessoas com o
máximo de talentos.

70 Os critérios seletivos devem contemplar os aspectos éticos
e legais, e as técnicas de seleção devem medir e avaliar a
capacidade técnica e as competências pessoais dos
candidatos.

Um homem de 67 anos de idade deu entrada no serviço
de pronto atendimento de um hospital, apresentando dor torácica
de início súbito e intenso, constritiva, associada a parestesia no
membro superior esquerdo. Ele relatou ter recebido o diagnóstico
de hipertensão arterial há um ano e não ter seguido o tratamento.
Tem história de acidente vascular cerebral hemorrágico. Nessa
internação, procurou o serviço médico após iniciar quadro de dor
intensa, sudorese e náuseas. Foi confirmado um infarto agudo do
miocárdio (IAM) anterior extenso. Evoluiu apresentando
estabilidade hemodinâmica, ritmo cardíaco irregular, com extra-
sístoles ventriculares, freqüência cardíaca de 60 bpm e PA de
130 mmHg × 70 mmHg. Eupnéico, a ausculta respiratória
identificou murmúrios vesiculares fisiológicos. Relata
dificuldades para dormir devido ao ambiente do hospital,  queixa-
se do barulho e da luminosidade. Eliminações normais. Não sabe
apontar os medicamentos de que está fazendo uso e diz não saber
sobre sua doença. 

Diante do quadro clínico acima apresentado, julgue os próximos
itens.

71 A prescrição médica deverá incluir medicamentos por via
intravenosa, sendo indicados, nesse caso, analgésicos,
inibidores de enzima conversora de angiotensina e
estreptocinase.

72 A fim de manter os níveis de saturação de oxigênio entre
96% e 100%, deve-se administrar oxigênio por cateter nasal
com velocidade de fluxo de, no mínimo, 8 L/min.

73 O paciente deve ser mantido em posição de Trendelemburg
sempre que possível, a fim de melhorar a perfusão cerebral.

74 Segundo a Taxonomia II da NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association), o diagnóstico de
enfermagem débito cardíaco diminuído está presente e tem
como característica definidora o IAM.

75 No plano de cuidados de enfermagem, tem-se como meta o
alívio da dor torácica e, como resultado esperado, a
administração de medicamentos analgésicos potentes
prescritos.

76 Constituem dados objetivos coletados durante a
investigação: o ritmo cardíaco irregular, a freqüência
cardíaca, a medida da pressão arterial e a ausculta
respiratória. 

Pacientes hipertensos que são acompanhados no ambulatório
médico necessitam ser periodicamente avaliados e receber
orientações quanto a prevenção, detecção e controle da doença.
Acerca desse tema, julgue os itens de 77 a 79.

77 A detecção de pacientes com a síndrome do avental branco
é particularmente importante ao se realizar a coleta de dados,
a fim de não se rotular erroneamente um paciente como
hipertenso. O uso da monitorização ambulatorial da pressão
arterial (MAPA) tem-se mostrado um método valioso nesses
casos.

78 Para a correta aferição da pressão arterial é importante ter
disponível manguitos de tamanhos específicos para crianças,
adultos normais e adultos obesos. 

79 O acompanhamento deve incluir o controle do tabagismo, da
obesidade, do sedentarismo, do consumo de sal e de bebidas
alcoólicas e o estímulo a uma alimentação saudável, além do
acompanhamento de pacientes com esses problemas por uma
equipe multidisciplinar.

Acerca da consulta de enfermagem a uma mulher que se encontre
no primeiro trimestre de gestação, julgue os itens que se seguem.

80 O enfermeiro deve iniciar a consulta pela avaliação das
condições gerais da gestante, coletando dados que possam
dar subsídios para seu julgamento clínico. 

81 O julgamento clínico do enfermeiro deve focar as condições
de possíveis doenças e nos problemas que a gestante possa
enunciar.

82 Deve-se elaborar um planejamento por escrito, a fim de que
possam ser estabelecidas as intervenções e formuladas metas
a serem alcançadas a curto e a longo prazos.

A administração de recursos materiais nas organizações de saúde,
no setor público ou no privado, representa motivo de atenção
constante. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

83 A administração de materiais envolve a totalidade dos fluxos
de materiais de uma organização e inclui a programação, a
compra, a recepção, o armazenamento, a movimentação e o
transporte interno.

84 Um enfermeiro de uma unidade hospitalar, ao encaminhar ao
almoxarifado a previsão de materiais de consumo, pode
utilizar uma estimativa da cota mensal representada pela
soma do consumo médio mensal e do estoque de segurança.

85 A forma mais indicada para se calcular o estoque de
segurança de materiais nas unidades hospitalares, garantindo
número sempre elevado de materiais, é duplicar a estimativa
de cota mensal.

A 12.ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em
2003, reuniu representações dos organismos governamentais e da
sociedade civil brasileira para discussão e reorganização do
sistema de saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS), embora
represente uma conquista da sociedade brasileira, também
apresenta paradoxos: se de um lado tem-se serviços de excelência
disponíveis a todos os cidadãos, como transplantes, tratamentos
oncológicos, acesso a medicamentos para AIDS, por outro,
nota-se enorme dificuldade de acesso aos serviços básicos, de
urgência, e até mesmo às consultas. Somente enfrentando esses
problemas é que se garantirá a qualidade dos serviços.

Com relação aos princípios e diretrizes do SUS, julgue os itens
de 86 a 89.

86 O princípio da universalidade corresponde ao acesso
garantido aos serviços de saúde para toda a população, em
todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie. O acesso deve estar
garantido a todos os cidadãos brasileiros, independentemente
de vínculo previdenciário ou qualquer tipo de seguro-saúde.

87 O princípio da participação corresponde à igualdade na
assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em
função de situações de risco e condições de vida e saúde de
determinados indivíduos e grupos de população. O poder
público deve oferecer condição de atendimento igual para
todos. O que deve determinar o tipo de atendimento é o grau
de complexidade da doença ou agravo, e não a condição
socioeconômica do usuário.
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88 Segundo o princípio da integralidade, a eficiência na

capacidade de resolução das ações e serviços de saúde, por

meio da assistência integral resolutiva, contínua e de boa

qualidade à população adstrita, no domicílio e na unidade de

saúde, busca identificar e intervir nas causas e fatores de

risco, aos quais a população está exposta.

89 A saúde é um direito fundamental do ser humano. Assim,

deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu

pleno exercício, por meio de políticas econômicas e sociais

que visem a redução de riscos de doenças e de outros

agravos e o estabelecimento de condições que assegurem

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a

promoção, proteção e recuperação da saúde individual e

coletiva. Esse enunciado corresponde ao princípio

denominado saúde como direito.

Com relação à participação e ao controle social em saúde, julgue

os itens seguintes.

90 Os conselhos de saúde foram definidos pela Lei n.o

8.080/1990, pela Lei n.º 8.142/1990 e pelas normas básicas

do SUS (NOB SUS) de 1996 como órgãos de controle

social, fiscal e de auditoria do SUS, juntamente com as

conferências de saúde, nas esferas federal, estadual e

municipal. 

91 Ao conselheiro de saúde compete participar de todas as

etapas do planejamento em saúde de seu estado ou

município, de modo a influenciá-las, criticá-las e

acompanhar sua execução.

92 Por lei, os conselhos de saúde são órgãos deliberativos de

formulação, acompanhamento e fiscalização da execução da

política de saúde.

Com relação à política de saúde no Brasil, julgue os itens a

seguir.

93 A Constituição Federal de 1988 (CF), ao instituir o SUS,

preconizou que todas as suas ações devem ser voltadas para

cumprir o direito de que a saúde é direito de todos e dever

do Estado.

94 A partir da criação do SUS, a política nacional de saúde é

formulada pelo Ministério da Saúde com a participação

direta dos conselhos estaduais de saúde. 

95 A política estadual de saúde serve de referência para definir

as prioridades locais. As políticas municipais são

estabelecidas pelas secretarias municipais de saúde, com a

participação dos conselhos municipais de saúde e das

conferências municipais de saúde. 

96 O conselheiro de saúde participa na formulação das políticas

de saúde, acompanha a implantação das ações estabelecidas,

fiscaliza e controla os gastos, os prazos, os resultados e a

implantação definitiva dessas políticas. 

A Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, traz os

princípios gerais e os fundamentos da Política Nacional de

Atenção Básica. Segundo essa portaria, as atribuições específicas

dos enfermeiros no Programa de Agentes Comunitários de

Saúde (PACS) incluem

97 planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações

desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde (ACS).

98 realizar consultas e procedimentos de enfermagem na

unidade básica de saúde (UBS) e, quando necessário, no

domicílio e na comunidade.

99 acompanhar a relação entre os profissionais da UBS e os da

ACS.

100 solicitar exames complementares e prescrever medicações,

conforme protocolos.

A Lei Orgânica da Saúde, n.º 8.080/1990, garante igualdade de

direitos a assistência à saúde da população, sem preconceitos ou

privilégios de qualquer espécie. Acerca desse assunto, julgue os

itens subseqüentes.

101 A estrutura do SUS é representada pela integração das ações

e serviços públicos de saúde em uma rede regionalizada e

hierarquizada. 

102 A saúde é direito de todos e dever do Estado que deve ser

exercido mediante políticas sociais e econômicas que visem

à redução de risco de doença e de outros agravos. 

As competências do SUS, estabelecidas na CF, incluem 

103 executar ações de saneamento básico.

104 fiscalizar e inspecionar os alimentos.

105 ordenar a formação de recursos humanos.

106 executar e coordenar ações de proteção ao meio ambiente.

O controle científico do crescimento microbiano, iniciado com os

trabalhos de Pasteur, levou os cientistas a acreditarem que os

micróbios eram uma causa possível de doença. No século XIX,

os médicos Semmelweiss e Lister iniciaram as primeiras práticas

de controle microbiano para procedimentos médicos. Com

relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

107 A autoclave, método mais utilizado atualmente para a

esterilização de materiais médicos, utiliza calor seco sob

pressão.

108 Os halogênios, como o iodo e o cloro, são agentes

antimicrobianos efetivos, isoladamente ou como

constituintes de compostos inorgânicos ou orgânicos.
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O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), criado em 1973,
e os conselhos regionais de enfermagem (COREN), em cada
estado do país, têm por finalidade disciplinar o exercício da
profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas
nos serviços de enfermagem. Acerca desse assunto, julgue os
seguintes itens.

109 A fiscalização do exercício profissional das pessoas que
exercem enfermagem em uma instituição de ensino e saúde
inclui, além dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, e as parteiras.

110 Eutanásia, palavra de origem grega, significa morte boa, sem
dor, sofrimento ou angústia. Na área de saúde, tem sido
usada para fins de antecipar a morte. O código de ética
profissional da enfermagem proíbe que o profissional de
enfermagem promova ou coopere na prática destinada a
antecipar a morte do paciente ou dela participe; o código
penal brasileiro considera a prática como homicídio culposo.

Segundo a concepção ontológica, o aparecimento da doença
relaciona-se a fator externo, com existência independente, capaz
de penetrar no organismo sadio e provocar reações e lesões
fisiopatológicas. Fundamenta-se na existência de um único fator
responsável pelo aparecimento da doença, denominado
unicausalidade. A concepção dinâmica procura explicar o
aparecimento da doença a partir do desequilíbrio entre o
organismo e o ambiente. Essa concepção admite que esse
desequilíbrio pode ser atribuído à multicausalidade, ou seja, a
vários fatores ou causas que estejam associados. Acerca desse
assunto, julgue o item abaixo.

111 No período de adaptação à doença crônica, considerando-se
que é um período contínuo, surgem inúmeras necessidades.
Nesse caso, é suficiente que as equipes de enfermagem e de
médicos se mantenham em interação permanente para
administrar a terapêutica e as orientações mais apropriadas
a cada tipo de paciente.

Quando não controladas, as disfunções circulatórias podem gerar
complicações e se transformar nas principais causas de morte.
A história familiar, a idade, o sexo e a raça, associados a fatores
de risco relacionados ao estilo de vida das pessoas, podem
propiciar o aparecimento das doenças denominadas crônico-
degenerativas. Acerca desse assunto, julgue os itens
subseqüentes.

112 A pressão arterial sofre influência de fatores como dieta rica
em sal, gordura, obesidade, tabagismo, estresse,
medicamentos, sedentarismo. Estes fatores são denominados
fatores de risco.

113 As ações de educação em saúde ao paciente portador de
hipertensão arterial devem incluir seus familiares e devem
dar orientações quanto à importância da mudança de hábitos
de vida, de modo que se possa controlar os fatores de risco
modificáveis, como estresse, hiperglicemia, colesterol alto,
sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de sal, álcool,
fumo e drogas ilícitas.

São consideradas como de atendimento de emergência as ações
empregadas para a recuperação do paciente, em que o agravo
à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato.
O atendimento de urgência caracteriza-se pelas ações realizadas
no atendimento ao cliente em que o agravo à saúde não apresenta
risco de vida evidente, mas o paciente necessita de assistência
imediata. Julgue os itens seguintes, relacionados aos cuidados de
enfermagem em situações de urgência, emergência e
intercorrências clínico-cirúrgicas.

114 Na assistência de emergência, é imprescindível avaliar o
nível de consciência do paciente, manter suas vestimentas
livres de compressão anatômica, preservar sua respiração e
circulação.

115 O método mais eficaz de controlar a hemorragia é a
compressão direta do ponto onde ela está ocorrendo,
mantendo-se a compressão por cerca de 6 a 8 minutos, para
que haja coagulação.

Os cuidados com os ambientes hospitalares estão centrados
principalmente nas ações de limpeza, realizadas pelo serviço de
higiene hospitalar, articulado com o serviço de prevenção e
controle de infecção hospitalar, cabendo a este a padronização de
produtos de limpeza, a normatização ou indicação do uso de
germicidas nas áreas críticas e outras, a participação em
treinamentos e orientação técnica à equipe de limpeza, e
participação na elaboração e atualização de manuais a respeito do
assunto. Julgue o item a seguir, a respeito da classificação das
áreas hospitalares.

116 São classificadas como áreas críticas a UTI; os centros
cirúrgico, obstétrico e de recuperação pós-anestésica;
isolamentos; setor de hemodiálise; banco de sangue;
laboratório de análises clínicas; e banco de leite.

As teorias de administração incluem os tipos de estrutura e
organização dos serviços de enfermagem. Com relação aos tipos
de estrutura, julgue o item abaixo.

117 A estrutura de organização funcional fundamenta-se no
princípio da especialização das funções, ao passo que a
organização linear baseia-se na departamentalização por
programas e por projetos.

Para o desenvolvimento de pessoal de enfermagem e um serviço
de boa qualidade, um dos principais aspectos é que o processo
seletivo deve considerar a filosofia e a estrutura da instituição.
Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

118 O critério desempenho deve considerar a consistência ao
longo do tempo, a relevância, a representatividade e a
compatibilidade com outros critérios de desempenho.

119 Na seleção de pessoal, a entrevista é um método bastante
utilizado, devendo-se ter cuidados na sua condução. Apesar
de eficaz, não é recomendada a combinação desse método
com outras estratégias de seleção, porque isso aumenta os
custos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a educação
contínua é um processo que inclui as experiências posteriores ao
adestramento inicial, que ajudam o pessoal a desenvolver
competências importantes para o seu trabalho. Julgue o item a
seguir, acerca da educação em serviço.

120 A educação dos empregados em serviço deve ser um
processo que propicie novos conhecimentos, que capacite
para a execução adequada ao trabalho e que prepare para o
futuro profissional.


