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PROCESSO SELETIVO

Emprego 3:

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL
CENTRO CIRÚRGICO E CME

TIPO A

MANHÃ
INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome
do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de
respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém trinta questões, corretamente ordenadas de
1 a 30. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e uma única
resposta correta.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao
fiscal de sala mais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o único documento
válido para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de
abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação
não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro
de preenchimento por parte do candidato.
Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta preta. Não
é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
A duração das provas é de três horas. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no
presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA
ETAPA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

DATA
18/5/2009
19/5/2009

Das 9h às 18h

1.º/6/2009

ATENÇÃO
Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.
As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.
Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).
O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL

Conhecimentos
GERAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.
1

5

Questão 1
Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a
opção correta.

“Trinta minutos de atividade física por dia: receita de

(A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função

saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”;

adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é

“Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um

claro, incontestável.

risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;

(B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz

“Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são

um argumento que se contrapõe à idéia defendida no

exemplos de recomendações/advertências veiculadas em

período anterior e poderia ser corretamente substituída

campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas,

por Sendo assim.

além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a

(C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada
com o sentido de conseqüentemente.

mudanças no comportamento individual com vistas à
10

melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando

(D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma

destaque no campo da saúde pública, mas será que são

explicação para a idéia desenvolvida na oração

realmente eficazes?

anterior.

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo
na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua
15

Questão 2

saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa
exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os

pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em

se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e

seguida, assinale a opção correta.

dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os
20

hábitos apontados como principais fatores de risco para

I

– Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a

doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo
contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem,

“campanhas publicitárias”.
II

– Na frase “mas será que são realmente eficazes?”

pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que

(linhas

têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de
25

saúde e de educação a que têm acesso.
Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição

sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das
doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde,
“120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por
ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos
nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os

35

efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no
buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer
de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado
individual.
Quando tomamos o “estilo de vida” como principal

40

fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e
a mera informação como um requisito suficiente para a
mudança de comportamento, deixamos de atentar para o
fato de que avanços significativos e duradouros no campo
da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e

45

das desigualdades sociais e com a preservação do meio
ambiente. A proliferação de slogans como “atividade física é
saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito
de todos e dever do Estado.

12),

está

implícita

a

expressão

“Estratégias desse tipo” (linha 10).
âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os
estudos epidemiológicos” (linha 26).

são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque
não dão conta da complexa interação dos condicionantes

e

III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no

de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não

30

11

A seqüência correta é:
(A) V, V, V.
(B) V, F, V.
(C) F, V, V.
(D) F, V, F.

Questão 3
Acerca

da

pontuação

do

texto,

assinale

a

opção

INCORRETA.
(A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos:
delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar
uma expressão.
(B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o
pensamento do autor.
(C) Na

linha

31,

os

dois-pontos

introduzem

um

esclarecimento.
(D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por

Marcos Santos Ferreira. Saúde: uma questão de estilo de vida? In: Revista
Radis – Comunicação em saúde, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

3

dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo
ao sentido original do texto.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 4
De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– A argumentação do texto é contrária à adoção de
estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública,
uma vez que eles não apreendem a influência da
realidade social dos indivíduos na promoção da
saúde.
II – O desenvolvimento do texto permite concluir que
ações e políticas públicas centradas na informação
para a mudança de estilo de vida garantem resultados
eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças
são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo,
consumo excessivo de álcool, má alimentação e
sedentarismo.
III – De acordo com a argumentação do texto, a saúde
decorre tão-somente de um “estilo de vida” e
depende, portanto, da tomada de decisões dos
indivíduos.
IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto,
apesar da importância do comportamento individual
em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo
de vida” das pessoas não é o único fator de risco
para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois
os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto
sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

Questão 7
Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois
modelos assistenciais, o modelo sanitarista campanhista
e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo
médico-assistencial privatista, hegemônico na década
de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves
problemas.

1.
2.
3.
4.

Questão 5
A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do
texto, assinale a opção correta.

fatores

determinantes

para

o

esgotamento desse modelo:
I

– grave crise financeira, com origem nas fraudes no
sistema de pagamento e faturamento, e desvios
de verbas da previdência para outros projetos do
governo.

II

– aumento dos gastos com internações, consultas
e exames complementares efetuados pelo setor
privado.

III – exclusão de parcelas expressivas da população
e falta de capacidade de alterar os perfis de
morbimortalidade.
IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas,
por meio de medidas adotadas no modelo sanitarista

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

Foram

campanhista.
Estão certos apenas os itens
(A) I, II e III.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) II, III e IV.

(A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser
classificado como crônica jornalística.
(B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo
estarem em linguagem denotativa, há predomínio da
linguagem conotativa.
(C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta
o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com
linguagem predominantemente denotativa.
(D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os

Questão 6

do Distrito Federal:

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas
Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa
legislação, assinale a opção INCORRETA.
(A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação
de vários segmentos sociais que se reúnem para
propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar
na definição da política de saúde.
(B) Na contratação de serviços privados para complementar
o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia
para determinar seu próprio funcionamento.
(C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três
níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter
permanente, compostos com a representatividade de
toda a sociedade.
(D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição
Federal: descentralização, com direção única em
cada esfera de governo; atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da
comunidade.
Processo Seletivo – HRSM/2009

Questão 8

serviços públicos de saúde integram uma rede única e
hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o
previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito

I

– participar na formulação da política de ações de
saneamento básico e de seu controle, integrando-as
às ações e aos serviços de saúde.

II

– oferecer assistência odontológica preventiva e de
recuperação.

III – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na
rede de serviços públicos e atendimento integral à
saúde da criança e do adolescente, por intermédio de
equipe multidisciplinar.
Estão certos os itens
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
4
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Conhecimentos
Específicos

Questão 9
A informação é fundamental para a democratização e
o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas
de informação em saúde de abrangência nacional permitem
o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando
análises comparativas entre os diversos estados, municípios
e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em
todos os níveis de gestão.
Assinale a opção em que são apresentados apenas
sistemas de informação de base de dados nacional.
(A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão
(SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC).
(B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
(SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o
Programa Saúde da Família (SISPSF).
(C) Sistema
de
Informações
sobre
o
Programa
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento
(SISPRENATAL), Sistema de Cadastramento e
Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema
de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN).
(D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do
Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações
de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

Questão 10
Os serviços públicos de saúde têm sido organizados
conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio
da implantação de Normas Operacionais. De acordo
com essas Normas Operacionais, assinale a opção
INCORRETA.
(A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92)
adota o processo de regionalização da assistência como
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e
de busca de maior eqüidade, induzindo a organização
de sistemas ou redes funcionais.
(B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96)
estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão
Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema
Municipal – e para estados – Gestão Avançada
do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema
Estadual.
(C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB
91), editada pela presidência do INAMPS, recémincorporado à estrutura do Ministério da Saúde,
transplanta para os serviços públicos a mesma lógica
de financiamento de pagamento por produção de
serviços com que o INAMPS remunerava os serviços
privados contratados.
(D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93)
passou por uma discussão ampla das regras de
descentralização da gestão do sistema e dos
mecanismos de financiamento. Criou instâncias de
negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível
estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
5

Questão 11
No que se refere à conduta ética dos profissionais de
enfermagem, à luz do Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– É um dever de todo profissional de enfermagem
registrar as informações inerentes ao processo de
cuidar no prontuário do paciente.
II – Em condições iminentes de risco de morte de um
paciente, o profissional de enfermagem poderá
executar a assistência à saúde sem que haja o
consentimento da pessoa ou de seu representante
legal.
III – Entre os princípios éticos que norteiam a pesquisa
clínica, destaca-se a necessidade dos sujeitos serem
voluntários e participantes informados do projeto de
pesquisa.
IV – A infração ética corresponde à inobservância
das normas dos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem e pode envolver penalidades que variam
de advertência verbal até a cassação do direito ao
exercício profissional.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, V, V.
V, V, V, F.
V, F, V, V.
F, F, V, F.

Questão 12
A organização dentro do processo administrativo
do enfermeiro abrange, entre outros aspectos, o
estabelecimento da estrutura para a execução dos
planos. Quanto ao tema e à organização dos serviços de
enfermagem, assinale a opção correta.
(A) Considera-se uma estrutura organizacional eficiente
quando seu delineamento é comunicado com clareza,
existe um mínimo possível de chefes para a realização
das metas, a comunicação é facilitada, as decisões
são tomadas no nível mais primário possível, os
grupos informais são encorajados e futuros líderes são
criados.
(B) Os postulados da teoria organizacional apresentados
por Max Weber apontam a estrutura burocrática na
qual estão enfocadas a hierarquia, a divisão de tarefas
e a necessidade de considerar as relações interpessoais
no sentido de diminuir a rigidez e a impessoalidade.
(C) No quadro organizacional de uma instituição, é possível
identificar as relações informais a partir das linhas
pontilhadas de comunicação.
(D) Na estrutura de uma organização formal, a autoridade
e a responsabilidade representam a obrigação que a
pessoa tem de fazer alguma coisa para outrem e o poder
de comandar os subordinados, respectivamente.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 13
A respeito dos aspectos teórico-práticos ligados aos
sinais vitais, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– A febre remitente é aquela em que a temperatura do
corpo alterna-se com regularidade entre um período
de febre e outro de temperatura normal.
II – O pulso periférico radial pode ser verificado
colocando-se os três dedos médios sobre a artéria
junto ao sulco entre os músculos bíceps e tríceps na
fossa antecubital.
III – A avaliação dos movimentos respiratórios no adulto
envolve a observação dos movimentos torácicos e
abdominais, sendo denominada eupnéia a freqüência
e a profundidade normais da ventilação.
IV – Na técnica de verificação da pressão arterial, o
manguito do esfigmomanômetro deve ser colocado
acima do sítio de pulsação da artéria, tendo como
parâmetro o posicionamento dos tubos conectores,
os quais devem ser mantidos retos, sempre na
posição superior, ao longo do membro utilizado para
a verificação.
A seqüência correta é:
(A) V, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, F, F, F.
(D) F, F, V, F.
____________________________________________
Considere o seguinte caso clínico para responder às
questões de 14 a 16.
Antônio, 34 anos de idade, procurou um serviço de
atendimento público apresentando queixas respiratórias.
Foi submetido a exames e à avaliação médica, após os quais
recebeu o diagnóstico de tuberculose pulmonar positiva.
Foi encaminhado para uma consulta com a enfermeira
da unidade. Durante a consulta, a enfermeira identificou
manifestações clínicas características da doença. A tosse
estava presente, com produção de escarro abundante e
sanguinolento. Após uma avaliação completa da função
respiratória, a enfermeira confirmou o diagnóstico de
enfermagem desobstrução ineficaz de vias aéreas (conforme
a Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da
NANDA Internacional – North American Nursing Diagnosis
Association). Outros dados obtidos durante a consulta
revelaram as condições precárias de vida de Antônio, que
afirmou não ter parentes ou amigos e morar em albergues.
Antônio relatou ainda ser analfabeto e não ter conhecimento
algum sobre a doença ou seu tratamento.

Questão 14
Com relação ao caso clínico descrito, julgue os itens
abaixo, acerca do processo de assistência de enfermagem
ao paciente e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– São manifestações clínicas identificadas pela
enfermeira: tosse persistente, febre, anorexia,
disfagia, poliúria e hematêmese.
II – Na realização do exame físico, a enfermeira identificou
dados objetivos e subjetivos que indicaram disfunção
do aparelho respiratório.
III – O diagnóstico de enfermagem desobstrução ineficaz
de vias aéreas formulado pela enfermeira está
relacionado às secreções excessivas na árvore
traqueobrônquica.
IV – Na elaboração do plano de cuidados do paciente, a
enfermeira deverá estabelecer metas que incluam,
por exemplo, a manutenção de uma via aérea
permeável.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.
2.
3.
4.

Processo Seletivo – HRSM/2009

Questão 15
Assinale a opção correta quanto às ações de enfermagem
a serem instituídas nesse caso clínico.
(A) Orientar o paciente a utilizar medicamentos que
promovam a cessação da tosse, a fim de diminuir o
trabalho respiratório.
(B) Explicar ao paciente como tomar corretamente os
medicamentos, nos horários estipulados, em dias
alternados, sempre após as refeições para evitar
desconforto gástrico.
(C) Ensinar ao paciente sobre a doença, os riscos de
complicações, os riscos de contatos (por ser uma
doença transmissível) e orientá-lo quanto às medidas
básicas de higiene com as secreções.
(D) Aconselhar o abandono do fumo e explicar que não
haverá prejuízos em caso de descontinuidade do
tratamento, devendo ser retomado o esquema original
prescrito tão logo seja possível.

Questão 16
Considerando o caso clínico e as orientações do
Ministério de Saúde acerca da vigilância epidemiológica
da tuberculose, assinale a opção correta com relação
ao(s) método(s) utilizado(s) para a confirmação do
caso.
(A) Foram suficientes o exame clínico, baseando-se nos
sintomas e na história epidemiológica do paciente, e
o exame bacteriológico com duas baciloscopias diretas
positivas.
(B) Apenas o exame clínico, baseando-se nos sintomas
e na história epidemiológica do paciente, e o
exame radiológico de tórax foram suficientes para a
confirmação da doença.
(C) Apenas o exame clínico com história epidemiológica foi
suficiente para a confirmação da tuberculose.
(D) Foi suficiente um exame radiológico de tórax que
indicou imagens sugestivas de tuberculose.

Questão 17
Considerando os aspectos ligados ao dimensionamento
de pessoal de enfermagem, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– Estudos de dimensionamento de pessoal envolvem
a caracterização da instituição nos aspectos de
levantamento quantitativo, tendo pouca relevância o
conhecimento de sua filosofia ou de suas propostas
assistenciais.
II – A clientela atendida pode ser classificada segundo
as necessidades de cuidado, utilizando-se diferentes
critérios, como o de cuidado progressivo ao paciente,
onde se estabelecem cuidados intensivos, semiintensivos, ambulatoriais, domiciliares etc.
III – O resultado do cálculo de pessoal de um determinado
setor de uma instituição A, quando comparado ao
de outra instituição B, é sempre o mesmo quando a
clientela de ambas instituições é semelhante.
IV – A quantidade adequada de pessoal garante uma
enfermagem de qualidade para o serviço e para a
satisfação da clientela atendida.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, F, F.
V, V, F, V.
F, V, V, V.
F, V, F, F.
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Questão 18
Com relação aos primeiros socorros em casos de
queimaduras, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta.
I

– Uma queimadura térmica onde se observa intenso
eritema e bolhas nas regiões da cabeça e do pescoço
deve ser classificada como de terceiro grau, em 9%
do corpo, com dano moderado.

II

– Nas queimaduras identificadas como de primeiro
grau, deve-se aplicar gelo no local a fim de aliviar a
dor e evitar o aprofundamento da queimadura.

III – Fogo, vapor quente, substâncias cáusticas, raios,
fonte de luz intensa e fontes nucleares são exemplos
de agentes causais das queimaduras.
IV – No caso de queimadura química dos olhos, estes
devem ser lavados com água abundante por pelo
menos 15 minutos.
Estão certos apenas os itens
(A) I, III e IV.
(B) II e III.
(C) II, III e IV.
(D) III e IV.

_______________________________________
Considere o seguinte caso clínico para responder às
questões de 19 a 21.
João, 42 anos de idade, foi admitido no prontosocorro de um hospital, apresentando manchas na pele,
com dormência de membros, anestesia dos antebraços e
presença de nódulos eritematosos dolorosos. Os exames
e a avaliação clínica constataram hanseníase da forma
Virchoviana. Foi iniciado tratamento poliquimioterápico
(PQT) multibacilar. João chegou a ficar internado uma vez
devido ao eritema nodoso hansênico.
João encontra-se na sexta semana de tratamento em
visita ao ambulatório. O exame físico revelou ansiedade,
expressão facial de dor e pele ressecada com alteração
de pigmentação. A inspeção do nariz mostrou crostas.
Presença de lagoftalmo inicial direito e madarose. Em
membros superiores, os nervos apresentam-se espessados
e doloridos (radial e ulnar), com perda de sensibilidade da
região palmar e dorsal das mãos. Nos membros inferiores,
há presença de edema com alteração no turgor da pele,
prurido, fissuras, nervos espessados e dolorosos (fibular
e tibial posterior), pés reacionais e anestesia de região
plantar e dorsal de ambos os pés, com presença de calos.
A marcha encontra-se lenta. João fazia uso de sapatos
apertados. Refere dormência de região nasal e de membros
superiores, associada a cãibras e a tremor nas mãos. Relata
também fraqueza e dor decorrente da neurite. Ele realiza as
atividades diárias com limitações.
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Questão 19
Considerando o caso descrito e a assistência de
enfermagem ao paciente, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– Os diagnósticos de enfermagem (da NANDA)
percepção sensorial perturbada (tátil), dor aguda
e integridade da pele prejudicada têm evidências
clínicas que os confirmam.
II – O paciente deve ser orientado para a necessidade de
manter higiene pessoal adequada e pele hidratada,
usar sabonete neutro durante o banho, inspecionar a
pele regularmente, observar a mucosa nasal e limpar
o nariz com soro fisiológico ou água.
III – O diagnóstico da NANDA risco de deambulação
prejudicada deve ser apontado no plano de cuidados,
uma vez que a marcha encontrava-se lenta.
IV – Orientar o paciente a utilizar sapatos confortáveis
– de preferência um número maior –, com duas
meias macias, sem remendos; a inspecionar os
sapatos diariamente, a umedecer os pés com água e
lubrificá-los.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, F, V.
V, V, F, V.
V, V, V, V.
V, F, F, F.

Questão 20
Em relação ao caso clínico descrito, a seqüência correta
que define os achados do exame físico referentes à
lagoftalmo e à madarose é:
(A) protrusão dos globos oculares e perfuração do septo
nasal.
(B) queda da pálpebra superior e lesão da mucosa nasal.
(C) desabamento da pálpebra inferior (aumento do espaço
da fenda palpebral) e ausência de sobrancelhas.
(D) eversão da pálpebra inferior (em posição de ectrópio
causando lacrimejamento) e ausência de cílios.

Questão 21
Considerando o caso clínico apresentado e os aspectos
ligados à doença, assinale a opção correta.
(A) Todo o tratamento PQT do paciente deverá ser realizado
em unidades hospitalares de alta complexidade, com
internação, levando em consideração o fato de se
tratar da forma multibacilar.
(B) Durante o período em que o paciente apresentou
eritema nodoso hansênico foi necessário suspender
o esquema de PQT a fim de minimizar seu estado
reacional.
(C) Como João apresenta a forma multibacilar, pode ser
considerado uma importante fonte de infecção para
outras pessoas.
(D) O quadro clínico apresentado por João, de eritema
nodoso, tem como causa o processo de hiper-reatividade
imunológica em resposta ao antígeno (bacilo). Tais
reações podem ocorrer antes do tratamento, durante
ou até depois da cura do paciente.
Processo Seletivo – HRSM/2009

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL

Questão 22
Um

enfermeiro

Questão 24
necessita

ensinar

aspectos

de

manutenção e promoção da saúde, bem como de prevenção
de doenças, a uma mulher de 20 anos que acabou de dar
à luz um menino saudável. No seu plano de ensino, o
enfermeiro acrescentou informações importantes para que
a mãe cuide adequadamente de si e da criança.
Considerando os itens que devem fazer parte do conteúdo
do plano de ensino elaborado pelo enfermeiro para essa
situação, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale

Considerando as atividades que o enfermeiro realiza
em cada etapa do processo de enfermagem, relacione
a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a
opção correta.
I
II
III
IV
V
(

a opção correta.
(
I

– Incluir tópicos ligados à higiene do bebê, como
ensinar a dar banho e cuidar do cordão umbilical.

II

– Ensinar a importância da vacinação para a prevenção
de doenças, informando sobre as próximas vacinas a
serem feitas.

III – Explicar que cada criança tem seu ritmo próprio
de crescimento e desenvolvimento e que não é
necessário ficar preocupada se a criança não estiver
acompanhando o ritmo das outras.
IV – Orientar a necessidade de buscar ajuda profissional
caso a criança não mantenha o padrão de evacuação
diária, pois pode ser indício de complicações nesse
sistema.
Estão certos apenas os itens
(A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Questão 23
Considerando o Programa Nacional de Imunização,
assinale a opção correta.
(A) O desenvolvimento de ações fora do serviço de saúde,
com a busca dos não vacinados pelas equipes móveis,
é uma forma de organização adotada em vacinação
de bloqueio, não sendo realizada quando se trata de
vacinação de rotina.
(B) A previsão da quantidade de imunobiológicos deve
atender à população-alvo sem desperdícios. Uma vez
estabelecidas as metas, é calculado o quantitativo
levando-se em conta vários aspectos, desde o esquema
básico até a demanda, tendo o cuidado para que as
vacinas não fiquem estocadas na instância local por
mais de três meses.
(C) Embora não existam metas nacionais, quando se
trata da administração de imunobiológicos especiais
a indivíduos imunodeprimidos, os municípios têm
buscado incentivos nas empresas para atender a essa
parte da população.
(D) É uma meta nacional administrar as vacinas contra a
poliomielite, a hepatite B, o sarampo, a febre amarela,
o Haemophilus influenzae tipo B, a vacina tríplice
bacteriana (DTP), a tríplice viral (contra o sarampo, a
caxumba e a rubéola) e a BCG-ID em todas as crianças
com menos de um ano de idade.
Processo Seletivo – HRSM/2009

(
(
(

–
–
–
–
–

Investigação
Diagnóstico
Planejamento
Implementação
Avaliação

) Coleta e examina informações, buscando evidências
de funcionamento anormal, fatores de risco ou pontos
fortes do paciente.
) Realiza intervenções à medida que reavalia, comunica
e registra.
) Faz a pergunta: o paciente atingiu os resultados
esperados?
) Determina as prioridades, estabelece as metas e as
intervenções, individualizando o cuidado.
) Realiza as etapas de análise e síntese para identificar
as inferências.

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, IV, V, III, II.
V, IV, III, II, I.
I, V, IV, II, III.
II, IV, III, V, I.

Questão 25
O processo de enfermagem é um método de cuidado
sistemático que o enfermeiro utiliza para direcionar suas
ações e fundamentar a prática de enfermagem. Acerca
desse assunto, assinale a opção correta.
(A) Durante a coleta de dados, é realizada a entrevista em
que são obtidos os dados subjetivos.
(B) Durante o exame físico do abdome, após a inspeção,
deve ser feita a palpação superficial, em busca de
estruturas anormais.
(C) Os sinais e sintomas identificados durante o julgamento
do enfermeiro darão o direcionamento para as
intervenções a serem instituídas.
(D) Uma meta do plano de cuidados de um paciente
que apresenta uma ferida limpa poderá ser limpar,
monitorar e promover a cicatrização da lesão dentro
de um mês.

Questão 26
Discussões sobre a proposta de trabalho em equipe na
enfermagem surgiram na década de 1950 nos Estados
Unidos e, ainda hoje, o tema está presente no cenário da
profissão. Acerca desse tema, assinale a opção correta.
(A) A escola das relações humanas preconiza que o
homem é um ser social, condicionado pelas demandas
biológicas, sendo motivado por recompensas, o que
reforça os postulados da administração científica de
Fayol.
(B) Para avançar na organização do trabalho em saúde,
deve-se ter em mente que existem hierarquias a
serem respeitadas e que o trabalho em equipe deve
considerar a dependência de algumas ações e a
autonomia de outras.
(C) Para um trabalho em equipe integrado, deve
haver a articulação das ações e a integração dos
agentes, mostrando, assim, a importância da prática
comunicativa e do entendimento mútuo.
(D) A organização do serviço de enfermagem com base
no trabalho em equipe tem como objetivo o cuidado
orientado às tarefas com a máxima economia e
eficácia.
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Questão 27

Questão 29

Um homem de 46 anos de idade que trabalhava no

A cirrose caracteriza-se por alterações na arquitetura

telhado de uma casa sofreu queda da escada e encontra-se

normal do fígado que modificam o funcionamento desse

consciente, com uma fratura exposta no antebraço direito.

órgão, provocando diversos problemas que constituem

Queixa-se de muita dor do lado direito do tórax, respiração

importantes causas de morbimortalidade nos indivíduos.

superficial, tosse e sensação de crepitação.

Considerando os cuidados de enfermagem nas condições
de emergências clínicas relacionadas à cirrose, julgue os

Nessa situação, assinale a opção correta quanto aos

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em

primeiros socorros à vítima.

seguida, assinale a opção correta.

(A) Priorizar a fratura exposta do membro superior,
realizando de imediato a imobilização do membro

I

estão sempre associadas ao quadro de coma, com

afetado.
(B) Avaliar

cuidadosamente

as

condições

gerais

vertebral e fratura de costelas, para a qual está
indicada uma tipóia e enfaixamento.
(C) Tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo
buscando, à medida que o paciente for suportando, o
retorno do membro ao seu lugar natural.
(D) Manter

o

acidentado

em

repouso,

acalmá-lo

e

providenciar gelo para a aplicação direta na lesão a
fim de minimizar a dor.

assinale a opção correta.

ligados à limpeza da unidade, à adequação da
socialização

e

da
do

do

ventilação,
paciente,

modelo

de

ao

está

conforto
aplicando

enfermagem

e
os
de

Nightingale.
II

e

uremia

urinárias,
podem

hipocalemia,

ser

fatores

desidratação

precipitantes

da

encefalopatia hepática e devem ser pesquisados nos
pacientes que os apresentarem.
III – Está

indicada

tratamento

limitação

da

da

constipação

ingesta
aos

protéica

pacientes

e

que

apresentam encefalopatia hepática aguda.
IV – O paciente com varizes esofágicas hemorrágicas
atendida,

devido

às

instabilidades

A seqüência correta é:
(A) F, F, F, V.

– Um enfermeiro, ao se preocupar com os aspectos

pressupostos

– Infecções

hemodinâmicas.

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,

à

II

prontamente

A respeito das teorias de enfermagem, julgue os itens

luminosidade

hiperativos.

está sob uma condição clínica aguda, que deve ser

Questão 28

I

perda da consciência e reflexos tendinosos profundos

do

acidentado, devido aos riscos de trauma na coluna

– As manifestações clínicas da encefalopatia hepática

– Conforme os pressupostos do modelo de sistemas
de Newman, fatores ambientais, de natureza intra,
inter ou extrapessoal que perturbam a estabilidade
do sistema são considerados estressores, podendo
penetrar tanto nas linhas de defesa normais quanto
nas flexíveis, com resultado positivo ou negativo.

III – Ao empregar intervenções de enfermagem que se

(B) F, F, V, V.
(C) F, V, V, V.
(D) V, V, F, F.

Questão 30
Com relação ao paciente hospitalizado com quadro de
obstrução intestinal, assinale a opção correta.
(A) Na obstrução causada por paralisia do músculo
intestinal, o paciente apresenta cólicas e dor contínua,
ausência na eliminação de flatos, ausência de defesa
abdominal e diminuição dos ruídos peristálticos.

baseiam na conservação da integridade do paciente

(B) O paciente que chega com um tempo prolongado

em cada um dos domínios de conservação (de energia,

de obstrução deve ser mantido em observação, com

da integridade estrutural, da integridade pessoal e

dieta branda e aumento da ingestão hídrica, até que o

da integridade social), o enfermeiro estará adotando

quadro venha a ser confirmado.
(C) O tratamento cirúrgico do paciente é empregado

pressupostos da teoria de Dorothy Johnson.
de

quando todas as medidas clínicas não surtirem efeitos.

autocuidados de desvios da saúde de um paciente com

A orientação pré-cirúrgica é fundamental, e o paciente

artrite reumatóide, está aplicando os conhecimentos

deve ser tranqüilizado quanto à baixa probabilidade de

desenvolvidos por Roy.

ser necessária confecção de colostomia em casos de

IV – O

enfermeiro,

ao

identificar

os

requisitos

obstruções do intestino grosso.
A seqüência correta é:

(D) O paciente com uma obstrução de intestino delgado
deve

9

ser

monitorado

constantemente.

Medir

(A) V, F, F, V.

rigorosamente o débito urinário, realizar balanço

(B) F, V, V, F.

hidroeletrolítico, avaliar e medir o débito nasogástrico,

(C) V, F, V, F.

controlar e monitorar a reposição de eletrólitos e de

(D) V, V, F, F.

líquidos.
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