EDITAL N.º 01/2009 – SEAD/SESPA – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 31 de janeiro de 2010

NÍVEL SUPERIOR
Cargo: ENFERMEIRO
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática,
05 de Meio Ambiente, 05 de Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado e 20 de Conhecimentos
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:30h e
término às 12:30h (horário de Belém).
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 40.
4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde Pública, o candidato
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/2009-SEAD/SESPA.

LÍNGUA PORTUGUESA
PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05, LEIA O EXCERTO
DO TEXTO “O LUGAR DE CADA PALAVRA”, DE ALDO BIZZOCCHI.

O lugar de cada palavra
Perguntar o que os signos significam é o primeiro passo
para quem quer entender o mundo

Aldo Bizzocchi
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Para que servem as palavras? Essa pergunta pode parecer absurda, mas, se
pararmos para refletir, veremos que as palavras são nossa principal conexão com o
mundo. Apenas não podemos conceber aquilo que não podemos nomear. As palavras
são os signos que mais diretamente representam nossa visão de mundo. É evidente
que palavras podem ser decompostas em signos menores, mas não pensamos nem
nos expressamos por radicais ou afixos: são as palavras que estão na memória,
estocadas para serem postas em discurso. E nem todas - talvez uma minoria - podem
ser traduzidas por outros signos, desenhos, gestos, ruídos.
Nem todas as palavras representam "coisas" do mundo exterior à linguagem:
palavras puramente gramaticais como preposições, conjunções e artigos são o cimento
que une os tijolos da comunicação, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios.
Estes são chamados de palavras lexicais, cheias ou exteroceptivas porque nos
remetem ao "mundo", a vivências físicas ou mentais que abstraímos e guardamos na
mente sob a forma de conceitos. Já as palavras gramaticais são chamadas de vazias
ou interoceptivas porque não representam conceitos, só exercem funções na própria
língua, como conectar ou substituir palavras cheias.
A economia proporcionada pela linguagem articulada consiste no fato de que
podemos usar um número finito, embora relativamente grande, de signos para dar conta
de um número de vivências concretas que tende ao infinito.
Além de Platão, outros pensadores, como Kant, Frege, Russell e Wittgenstein
se fizeram a pergunta "O que os signos significam?". Essa é talvez a mais importante
questão da filosofia da linguagem.
Trata-se de constatar que não podemos conhecer o mundo em que vivemos
sem a mediação dos signos. Alguns filósofos chegaram mesmo a supor que a própria
realidade é uma ilusão criada pela linguagem e, portanto, o conhecimento em si é
simplesmente impossível.
Aliás, as únicas formas de conhecimento a priori, que independem da
experiência, são a lógica e a matemática, justamente dois exemplos de linguagem
formal. Ou seja, podemos lidar com a linguagem sem a realidade, mas não podemos
lidar com a realidade sem a linguagem.
[com adaptações]
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11913

01. Pode-se afirmar que o texto acima é um(a)
(A) crônica informativa em que o autor fornece informações sobre o léxico e a gramática da
língua.
(B) editorial predominantemente descritivo, dada a ênfase na descrição do léxico da língua
portuguesa.
(C) artigo expositivo-argumentativo em que o autor argumenta em favor de uma tese sobre a
função da linguagem
(D) panfleto organizado dialogicamente, no qual se estabelece um diálogo explícito com o leitor
por meio do uso da primeira pessoa do plural.

02. O autor do texto, Aldo Bizzocchi,
(A) acredita que a realidade é uma ilusão criada pela linguagem.
(B) considera que a priori as palavras independem da experiência.
(C) julga impossível traduzir a linguagem por meio de outros signos, desenhos, gestos, ruídos.
(D) defende a ideia de que a linguagem permite ao homem conhecer a realidade e relacionar-se com
ela.

03. Julgue os itens abaixo:
I. A forma verbal “se fizeram” (linha 21) expressa ação contínua iniciada no passado.
II. A inversão da ordem dos termos em “nossa principal conexão” (linha 2) alteraria o sentido
do enunciado.
III. A construção “chegaram mesmo a supor” (linha 24) alude ao extremismo das ideias de
certos filósofos.
IV. Em “são o cimento que une os tijolos da comunicação” (linhas 10-11), ocorre uso figurado
de palavras.
V. No trecho “Nem todas as palavras representam ‘coisas’ do mundo exterior à linguagem:
palavras puramente gramaticais como preposições, conjunções e artigos são o cimento
que une os tijolos da comunicação, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios”
(linhas 9-11), predomina a função metalinguística.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e V.
(B) I, II e III.
(C) III, IV e V.
(D) I, II, III e IV.

04. Quanto às relações coesivas, é incorreto afirmar que o(a)
(A) conjunção “portanto” (linha 25) sinaliza uma conclusão.
(B) expressão “ou seja” (linha 29) retifica a informação anterior.
(C) advérbio “aliás” (linha 27) introduz um elemento importante ao raciocínio do autor.
(D) vocábulo “já” (linha 14) introduz, na explanação do autor, um elemento novo que se opõe ao
anterior.
05. No que concerne às noções de sintaxe, é correto afirmar que a oração
(A) “em que vivemos” (linha 23) restringe o sentido do termo anterior.
(B) “para dar conta de um número de vivências concretas” (linhas 18-19) expressa direção,
destino.
(C) “se pararmos para refletir” (linhas 1-2) estabelece uma relação de causalidade com a oração
anterior.
(D) “mas não podemos lidar com a realidade sem a linguagem” (linhas 29-30) acrescenta um
comentário de pouca importância à explanação do autor.
INFORMÁTICA
06. O conjunto de ícones localizado no centro da coluna direita do menu “Iniciar” do Windows XP
permite a configuração de vários aspectos no mesmo, com exceção do(a)
(A) Painel de Controle
(B) Internet
(C) Conectar-se
(D) Impressoras e aparelhos de fax

07. A pasta especial que o Windows XP utiliza para o processo de exclusão de arquivos ou pastas do
disco rígido do computador é a
(A)
Itens Excluídos
(B)
Removida
(C)
Apagados
(D)
Lixeira

08. O Microsoft Internet Explorer 6 permite que determinados fabricantes de programas agreguem
funções ao navegador para expandir as suas funcionalidades (plug-ins). Para acessar esta opção, o
usuário precisa selecionar o Menu _____________ e executar a opção “Gerenciar de Complementos...”.
(A)
Ferramentas
(B)
Exibir
(C)
Arquivo
(D)
Editar

09. Representa o conteúdo de um site que pode ser fornecido automaticamente para o navegador,
possuindo conteúdo atualizado com freqüência e publicado por um site:
(A) Webpage
(B) Research
(C) Feed
(D) OneNote

10. No Windows Explorer, a janela “pastas” exibe os diversos volumes (por exemplo: A: ; C:) existentes
no seu computador. Ao clicar no volume “C:” aparecerá um conjunto de “pastas” com um sinal de mais
(+) localizado a sua frente, indicando a
(A)
existência apenas de arquivos na pasta
(B)
inexistência de arquivos na pasta
(C)
inexistência de subpastas na pasta
(D)
existência de subpastas

MEIO AMBIENTE
11. Os poluentes formados na atmosfera por meio de reações que ocorrem em razão da
presença de certas substâncias químicas e de determinadas condições físicas são
classificados como
(A) naturais
(B) primários
(C) combinados
(D) secundários
12. Para fins de fixação de valores da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA),
considera-se empresa de grande porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a
(A) R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
(B) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
(C) R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)
(D) R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
13. Os recursos arrecadados em função de multas por descumprimento da legislação
ambiental deverão ter revertidos, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu total, para aplicação
(A) em programas de pesquisa em ciência e tecnologia, contemplando a questão ambiental.
(B) em ações de educação ambiental no local de origem da ocorrência da infração.
(C) na recuperação de áreas degradadas no local de origem da ocorrência da infração.
(D) em atividades de controle, de preservação e de conservação ambiental.

14. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução nº 32, de 15 de outubro de
2003, divide o Brasil em
(A) 10 regiões hidrográficas
(B) 12 regiões hidrográficas
(C) 13 regiões hidrográficas
(D) 15 regiões hidrográficas

15. A prática de nova infração ambiental da mesma natureza cometida pelo mesmo agente no
período de três anos constitui reincidência classificada como
(A) específica
(B) genérica
(C) agravante
(D) atenuante
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO
16. No que concerne ao processo administrativo disciplinar aplicável no âmbito do Governo do Estado
do Pará, considere:
I. Qualquer pessoa que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao
acusado ampla defesa.
II. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do
cargo, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração.
III. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis,
designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
IV. As reuniões da comissão serão registradas em memorandos que deverão detalhar as deliberações
adotadas.
Estão incorretos os itens:
(A) I, II e IV, somente
(B) II, III e IV, somente
(C) I, III e IV, somente
(D) I, II e III, somente

17. Não constitui forma de provimento do servidor público:
(A) a recondução
(B) a reversão
(C) a retrocessão
(D) a reintegração

18. Acerca da remoção, da transferência e da redistribuição, considere:
I. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo
de igual denominação e provimento, de outro órgão, mas no mesmo Poder.
II. A transferência é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de
outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
III. A redistribuição é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro
cargo de igual denominação e provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.
Estão incorretos:
(A) os itens I e II
(B) os itens I e III
(C) os itens II e III
(D) todos os itens

19. No que concerne ao tempo de serviço do servidor público estadual, não se considera como de
efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de
(A) falecimento de um irmão
(B) prestação de serviço obrigatório por lei
(C) desempenho de emprego em autarquia federal, quando colocado regularmente à disposição
(D) processo administrativo, posto que culpado
20. O pagamento de gratificações constitui direito assegurado no estatuto que rege o exercício
profissional dos servidores públicos do Estado do Pará. Porém, não serão concedidas gratificações
(A) pelo exercício da docência em atividade de treinamento
(B) a título de representação
(C) pela participação em viagens e serviços
(D) pelo exercício da função
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Durante a consulta de enfermagem, uma nutriz com um bebê de três meses de idade em
aleitamento materno exclusivo referiu sua preocupação em mantê-lo, haja vista que iria retornar ao
trabalho no mês seguinte. A enfermeira, com base nas recomendações do Ministério da Saúde, orientou
a mãe sobre a seguinte medida para a manutenção do aleitamento materno após o retorno ao trabalho:
(A) amamentar o bebê com freqüência quando estiver em casa, inclusive à noite
(B) realizar ordenha, evitando desprezar os primeiros jatos para melhorar a qualidade do leite
(C) praticar a ordenha do leite, de preferência com o auxílio de bomba, iniciando o estoque 10 dias
antes do retorno ao trabalho
(D) após a ordenha do leite o mesmo deverá ser conservado no freezer ou congelador por 30 dias

22. Um adolescente, acompanhado de sua mãe, compareceu ao atendimento de rotina na unidade
básica de saúde, tendo, na ocasião, manifestado o desejo em não compartilhar os assuntos tratados
durante a consulta com sua mãe. O profissional de saúde garantiu que as informações colhidas durante
o atendimento não seriam repassadas aos seus pais. Desse modo, foi respeitado um dos princípios
fundamentais na atenção à saúde do adolescente relacionado à
(A) privacidade
(B) acessibilidade
(C) confidencialidade e sigilo
(D) autonomia

23. As teorias de enfermagem proporcionam um pensamento crítico para orientar a análise clínica e a
solução de problemas pelo enfermeiro. Baseado neste contexto, quando um enfermeiro analisa e
interpreta os dados para determinar as necessidades de autocuidado do paciente, déficits de
autocuidado e a capacidade de autocuidado para administrar uma doença, ele está utilizando, na
prática, a
(A) Teoria de Roger
(B) Teoria de Orem
(C) Teoria de Nightingale
(D) Teoria de King

24. Diante de um paciente em pós-operatório de toracotomia que apresenta como diagnóstico de
enfermagem eliminação traqueobrônquica ineficaz relacionada ao comportamento pulmonar e dor, o
enfermeiro deve traçar um plano assistencial visando à melhoria da eliminação por vias aéreas e
obtenção de uma via aérea permeável. Neste contexto, é correto afirmar que
(A) deve ser evitada a aspiração endotraqueal em pós-operatório mediato de toracotomia
(B) o paciente deve ser orientado a não tossir e nem realizar respirações profundas no pós-operatório
mediato para evitar atelectasia
(C) a drenagem postural, percussão e vibração devem ser evitadas no pós-operatório, mesmo que o
paciente apresente risco de complicações pulmonares
(D) O enfermeiro deve auscultar ambos os lados do tórax para determinar alterações nos sons
respiratórios

25. O processo de enfermagem tem-se tornado cada vez mais uma ferramenta essencial para uma
assistência de qualidade prestada pelo enfermeiro. O objetivo do Processo de enfermagem é
diagnosticar e tratar respostas humanas a problemas de saúde reais ou potenciais, permitindo ao
enfermeiro a busca de resultados por meio de um processo planejado. Baseado na assistência de
enfermagem planejada através das várias etapas do processo de enfermagem, marque a alternativa
correta:
(A) O raciocínio diagnóstico compreende atribuir significado aos sinais físicos e sintomas mensuráveis
do paciente, não importando o comportamento do cliente.
(B) A análise e interpretação dos dados exigem que o enfermeiro valide os dados, reconheça modelos
ou tendências, compare dados com padrões sadios e então tire conclusões diagnósticas.
(C) A ausência de características definidoras não impede que o diagnóstico de enfermagem proposto
seja rejeitado e o enfermeiro faça o plano assistencial sem incorrer em riscos na sua prescrição.
(D) Os enfermeiros escrevem metas e resultados esperados para orientar a seleção e utilização das
intervenções de enfermagem e para focalizar as mudanças no diagnóstico de enfermagem.

26. O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi criado pelo Ministério da Saúde
com o objetivo de reduzir a morbi-mortalidade da mulher e tem como atuação, além de outros âmbitos,
a assistência no ciclo gravídico puerperal: pré-natal, parto e puerpério. Desse modo, com base no
atendimento pelo enfermeiro na consulta pré-natal, é correto afirmar que
(A) quando a data da última menstruação é conhecida, para saber a data provável do parto, conta-se no
calendário o número de semanas a partir do último dia da última menstruação até a data da
consulta.
(B) caso a data da última menstruação seja desconhecida, porém a gestante afirme que foi no meio do
mês de fevereiro, o enfermeiro deve considerar o dia 5 (cinco) do referido mês para calcular a data
provável do parto.
(C) quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, o enfermeiro deve considerar
a altura uterina, posicionar o valor na curva de crescimento uterino e solicitar ultra-sonografia para
confirmação.
(D) quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, o enfermeiro considera a
altura uterina e solicita ultra-sonografia e exames laboratoriais para confirmação da data provável do
parto.

27. Uma gestante no 4º mês, com 27 anos de idade, compareceu à consulta de pré-natal em uma
unidade municipal de saúde. O enfermeiro que a atendeu analisou sua carteira de vacinação e
constatou que a paciente estava em dia com a vacina Dupla tipo adulto (dT), pois a mesma havia
recebido todas as doses por ocasião do pré-natal do seu primeiro filho, há 06 anos. Nesse caso, e de
acordo com o calendário de vacinação do adulto e do idoso, a conduta do enfermeiro seria
(A) encaminhar a gestante para receber duas doses da vacina dT, sendo uma dose no 6º e a outra dose
no 8º mês
(B) encaminhar a gestante para receber uma dose de reforço da dT, tendo em vista que a última dose
recebida foi há mais de 05 anos
(C) reiniciar o esquema de vacinação da dT, com as três doses, haja vista que a última dose recebida
foi há mais de 05 anos
(D) não recomendar nenhuma dose da vacina dT à gestante, em virtude da mesma se encontrar com o
esquema de vacina completo
28. O senhor M.J.P., após ter assistido a uma propaganda na televisão sobre os sinais e sintomas de
hanseníase, procurou uma unidade municipal de saúde relatando formigamentos e câimbras no
membro superior direito. Após a realização do exame dermatoneurológico, o médico do Programa de
Hanseníase não detectou lesões cutâneas e suspeitou de hanseníase neural pura. Nesse caso, e
seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a conduta adequada do profissional seria
(A) encaminhar o paciente a um hospital de referência, para confirmação do diagnóstico
(B) iniciar imediatamente o tratamento com esquema multibacilar, com base na avaliação clínica
(C) solicitar primeiramente duas baciloscopias de pele e depois instituir o tratamento para a hanseníase
multibacilar
(D) encaminhar o paciente a uma unidade de referência para confirmação do diagnóstico

29. De acordo com a organização da assistência domiciliar para pessoa idosa na atenção básica, é
necessário que a equipe de saúde da família saiba identificar a necessidade da assistência domiciliar
para esta faixa etária. Para este tipo de assistência, é necessária uma avaliação clínica juntamente com
o grau de dependência para realização das atividades diárias. Dentro desse contexto, marque a
alternativa correta em relação à forma de identificação da necessidade de assistência domiciliar ao
idoso:
(A) Para este tipo de assistência, os idosos devem ser egressos apenas de internação hospitalar e
nunca egressos de internação domiciliar.
(B) Nos idosos, essa necessidade de assistência pode ser identificada por meio de visitas do agente
comunitário.
(C) A assistência domiciliar pode ser identificada por solicitação do próprio usuário, não sendo permitida
a solicitação por vizinhos ou familiares.
(D) Os idosos somente podem ser identificados para este tipo de assistência por profissionais de saúde.

30. A educação para saúde está inserida como um fator de relevância no cuidado de enfermagem, uma
vez que determina como indivíduos e famílias são capazes de ter comportamentos que conduzem a um
ótimo autocuidado. Os programas de ensino têm mais possibilidade de êxito se as variáveis que afetam
a adesão do indivíduo a esses programas forem identificadas e consideradas no plano de ensino do
autocuidado. Diante desse fato, marque entre as alternativas abaixo, o grupo coerente de variáveis que
podem influenciar no grau de adesão a um esquema terapêutico:
(A) variáveis demográficas como idade, gênero, recusa da doença e status sócio-econômico
(B) variáveis da doença, como gravidade, alívio dos sintomas diante do esquema terapêutico e condição
sócio-econômica
(C) variáveis psicossociais, como atitudes perante o profissional de saúde, aceitação ou recusa da
doença e crença religiosa ou cultural
(D) variáveis do esquema terapêutico, como a complexidade do esquema, desconforto dos efeitos
colaterais e crença cultural

31. Um idoso de 70 anos, após ter sofrido um acidente automobilístico e fraturado a perna direita e o
braço esquerdo, foi submetido à cirurgia em um hospital de referência em traumatologia. Após alta
hospitalar, o médico o encaminhou para a assistência de atendimento domiciliar do Sistema Único de
Saúde (SUS), com vistas aos procedimentos fisioterapêuticos; contudo, o serviço não dispunha de
fisioterapêutas. Neste caso, e conforme a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, foi ferido o
Princípio do SUS relacionado à
(A) integralidade
(B) igualdade
(C) participação
(D) informação

32. Um paciente de 35 anos foi atendido em uma Unidade de Saúde com história de poliúria, fadiga,
náuseas e polifagia; após exames laboratoriais, foi confirmado diabetes tipo 2. Diante dessa situação, o
profissional de saúde instituiu um plano terapêutico para esse tipo de diabetes, o qual abrange, dentre
outras ações, o controle glicêmico. Sobre esse controle, é correto afirmar que abrange a
(A) farmacoterapia e o tratamento de complicações crônicas
(B) mudança de estilo de vida e o tratamento de complicações agudas
(C) aplicação de insulina diária em local muito exercitado
(D) mudança de estilo de vida e a farmacoterapia

33. As parturientes, no âmbito do Sistema Único de Saúde, têm o direito à presença de um
acompanhante indicado por elas durante todo o período do trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato. Esse direito é garantido pela Lei de número
(A) 11.108, de 07 de abril de 2005
(B) 8.142, de 28 de dezembro de 1990
(C) 9.836, de 23 de setembro de 1999
(D) 10.424, de 15 de abril de 2002

34. Para o atendimento de saúde das populações indígenas, foi instituído o Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena em todo o território nacional, como componente do Sistema Único de Saúde. O
financiamento desse Subsistema caberá à
(A) FUNAI
(B) Comissão de Saúde Indígena
(C) Instituições-não governamentais
(D) União

35. O Sr. M.S.D. foi atendido pelo profissional de saúde do Programa de Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) em Unidade de Saúde, referindo presença de corrimento uretral e disúria leve.
Após anamnese e exame físico, foi realizada bacterioscopia pela coloração de Gram de amostras
uretrais, cujo resultado apresentou ausência de diplococos Gram negativos intracelulares. Nesse caso e
com base nas recomendações do Programa Nacional de DST e Aids, a conduta do profissional seria
tratar
(A) tricomoníase
(B) só clamídia
(C) vaginose bacteriana
(D) gonorréia

36. A mensuração da qualidade da assistência de enfermagem pode auxiliar no encaminhamento para
uma enfermagem científica, através da auditoria. No Brasil, a auditoria vem tomando impulso nos
últimos anos, porém ainda necessita de arranjos que melhor adaptem o processo à nossa realidade.
Marque a alternativa correta quanto ao tipo de auditoria:
(A) A auditoria concorrente pode ser realizada pela entrevista com o próprio funcionário logo após a
prestação do cuidado, levando-o à reflexão e servindo como material de auditoria.
(B) Na auditoria operacional, deve-se levar em conta a avaliação feita pelo cliente e sua família,
observando a percepção destes quanto ao cumprimento de tarefas da equipe multidisciplinar.
(C) O cumprimento da prescrição médica e a interferência das condutas de enfermagem na terapêutica
médica é realizada pela auditoria retrospectiva junto à equipe médica.
(D) Na auditoria retrospectiva, os dados obtidos serão revertidos em benefício do paciente e não em
benefício da assistência de maneira geral.

37. Ao longo de sua prática profissional, o enfermeiro vem assumindo cada vez mais posições
administrativas. Portanto, esse profissional tem exercido, entre outras atividades, a administração de
materiais em suas unidades de enfermagem. Com relação à administração de recursos materiais nas
unidades de enfermagem, marque abaixo a afirmativa correta:
(A) A provisão dos materiais pode ser definida como um levantamento das necessidades da unidade de
enfermagem, identificando a quantidade e a especificidade destes materiais para suprir estas
necessidades.
(B) As características da clientela, como faixa etária, sexo, profissão, condições sócio-econômicas e
patologias mais freqüentes, influem na provisão dos materiais quanto à sua durabilidade.
(C) A previsão de material também está ligada à qualidade do material no que diz respeito à
durabilidade, presumindo um gasto maior ou menor deste material.
(D) No sistema de reposição de materiais por tempo, esta ocorre em épocas pré-determinadas, em que
as cotas são repostas de forma parcial, sendo a forma de reposição mais utilizada na enfermagem.

38. Os modelos estruturais organizacionais são inúmeros e diferem para cada organização em função
dos objetivos propostos, do tamanho da organização, da conjuntura que atravessa e da natureza dos
serviços que presta. Quanto aos tipos de estrutura de uma organização, podemos considerar correta a
alternativa:
(A) O tipo de estrutura organizacional que apresenta como característica a autoridade funcional e que
tem como base, entre outras, a descentralização das ações chama-se estrutura de organização
linear.
(B) A organização linear não obedece ao princípio da hierarquia, que determina os chamados “órgãos
de linha”, no qual ocorre a descentralização das decisões no topo da hierarquia.
(C) Na organização linha-acessória, os órgãos de linha são os órgãos de apoio e os órgãos de
assessoria são os órgãos de execução, em que ambos mantêm relação entre si.
(D) Na forma matricial, os dois principais fluxos de autoridade são chamados fluxo vertical e fluxo
horizontal, o primeiro originado dos vários administradores funcionais e o segundo, da autoridade do
projeto

39. Considera-se como normas um conjunto de regras ou instruções que permitem fixar procedimentos,
métodos, organização, e que são utilizados no desenvolvimento de atividades. Pode-se afirmar ainda
que elas são guias que definem as ações de enfermagem. De acordo com os critérios para elaboração
das normas, mantidos pela Associação Brasileira de Enfermagem, é correto afirmar que
(A) traduzem objetivos e descrevem a previsão de materiais de consumo e permanente
(B) devem basear-se em teorias e práticas atualizadas e estabelecer metas para melhorias
(C) devem conter a filosofia e os objetivos do serviço de enfermagem
(D) apresenta em sua composição a descrição das linhas hierárquicas

40. A enfermagem atual trabalha continuamente com o processo de mudança de acordo com a
flexibilidade nos serviços de enfermagem. Diante disso, pode-se afirmar que a mudança é um ato ou
processo onde ocorre alteração de uma situação existente, implicando em rompimento de hábitos e
costumes. Qual das alternativas abaixo está relacionada a mudanças na dimensão institucional do
serviço de enfermagem?
(A) aplicação de novos métodos de trabalho e de planejamento da assistência de enfermagem
(B) liderança e coordenação de grupos de trabalho
(C) introdução de novos equipamentos e materiais
(D) estabelecimento de normas, rotinas e procedimentos de enfermagem

