INSTRUÇÕES
Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos
referente ao cargo a que você está concorrendo:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –– Questões de 101 a 130
• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.
• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição
simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha
de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.
LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.
¾

A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você
não ganha o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada,
0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você
acertou.

¾

A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você
não ganha nem perde nada.

2. Folha de Respostas
• Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e
para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.
• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente
com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para
esse fim.

• O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da
Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 101 a 130

Para cada questão, de 101 a 130, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,75 (menos setenta e
cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

QUESTÕES 101 e 102
Para garantir a melhoria dos cuidados de enfermagem junto à comunidade, é dever
do Enfermeiro possuir saberes específicos na área da Saúde, especialmente inteirando-se
das políticas de saúde existentes.
Nesse sentido, é correto afirmar:

Questão

101

Ambiência, na Saúde, refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, entendido como espaço
social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar atenção acolhedora,
resolutiva e humana.

Questão

102

A Vigilância Sanitária tem como única responsabilidade o controle sanitário dos serviços de
saúde em portos, aeroportos e fronteiras, fiscalizando as suas instalações físicas, os
equipamentos, as tecnologias, os ambientes e os processos envolvidos em todas as fases
de produção de bens e produtos e acompanhando a destinação de seus resíduos, do
transporte e da distribuição dos produtos referidos.

QUESTÕES 103 e 104
A ética é inerente à vida humana e sua importância é bastante evidenciada na vida
profissional, porque cada um tem responsabilidades individuais e também sociais, que
envolvem pessoas que dela se beneficiam.
Nesse sentido, é correto afirmar:
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Questão

103

Em Enfermagem, infração ética é a ação ou omissão que implique desobediência ao Código
de Deontologia de Enfermagem, podendo ser classificada como leve, civil ou criminal.

Questão

104

De acordo com o Decreto no 94.406, de 08/06/1987, que dispõe sobre o exercício profissional
de Enfermagem, são funções consideradas privativas do Enfermeiro a consulta de enfermagem,
a prescrição da assistência de enfermagem e os cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.

QUESTÕES 105 e 106
A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – é composta dos dados do
paciente e dos procedimentos adotados pelo Enfermeiro na sua assistência ao paciente,
ou seja, histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição, evolução e relatório de enfermagem.
A SAE deve ser registrada no prontuário do paciente e implementada em toda instituição de
Saúde, pública e privada.
Sobre os procedimentos do Enfermeiro, pode-se afirmar:

Questão

105

Prescrição de Enfermagem é o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que
direciona e coordena a assistência de enfermagem aos pacientes, de forma coletiva e
contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da
saúde.

Questão

106

No prontuário do paciente, devem ser feitos os registros de todos os dados necessários ao
diagnóstico e tratamento, servindo de documento para fins legais e permitindo pesquisas
na área da Saúde, sem fornecer, contudo, dados estatísticos acerca do movimento hospitalar,
no que se refere à taxa de ocupação.

QUESTÕES 107 e 108
Como profissional da área de Saúde, o Enfermeiro deve observar as políticas de
biossegurança, para que os riscos nos estabelecimentos de Saúde sejam reduzidos, tanto
para pacientes e profissionais quanto para o meio ambiente.
Nesse sentido, é correto afirmar:

UFBA / UFRB – 2009 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – Enfermeiro / Superior – 2

Questão

107

Para as Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST –, é recomendada a notificação
compulsória apenas para os casos de Sífilis em gestante, de Sífilis congênita, de AIDS e de
infecção pelo vírus HIV em gestantes e crianças expostas, já para as outras DST é
recomendada a notificação universal baseada em síndromes, via SINAN.

Questão

108

A Herpes é uma DST caracterizada pelo aparecimento de pequenas úlceras — cujo agente
transmissor é um vírus (HSV-2) — e pode ser curada com tratamento adequado.

QUESTÕES 109 e 110
Na administração de uma unidade hospitalar de atendimento a pacientes clínicos,
planejar, dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e avaliar são ações necessárias para
melhoria da qualidade do serviço de enfermagem prestado.
Diante disso, pode-se afirmar:

Questão

109

O Processo de Acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das
Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e, principalmente, de educação
permanente dos seus profissionais, sendo fundamental que tais organizações manifestem
interesse em ser avaliadas pela instituição acreditadora.

Questão

110

Na gestão participativa, a possibilidade de relações igualitárias não permite a
complementariedade das potencialidades dos participantes, existindo distribuição de
poderes, autonomia e responsabilidades.

QUESTÕES 111 e 112
Em sua atuação em centro cirúrgico, é necessário que o Enfermeiro possua o
conhecimento científico e técnico na área dos cuidados cirúrgicos, devendo sempre se
atualizar e/ou se aperfeiçoar para proporcionar aos enfermos cuidados seguros e eficientes,
evitando erros que podem ser fatais.
Para tanto, é preciso saber o seguinte:

Questão

111

Os pacientes submetidos a anestesia raquidiana devem ser mantidos em decúbito dorsal
horizontal, por um período de 6 a 8 horas, para prevenir complicações respiratórias e
circulatórias.
UFBA / UFRB – 2009 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – Enfermeiro / Superior – 3

Questão

112

Os principais cuidados de enfermagem a ser observados no pré-operatório consistem em
remover próteses, administrar medicação pré-operatória, oferecer apoio emocional, iniciar
oxigenoterapia e puncionar acesso venoso profundo.

QUESTÕES 113 e 114
Os enfermeiros que atuam nos serviços de emergências devem possuir conhecimentos
e habilidades acerca da assistência de enfermagem em todas as faixas etárias e nas mais
diversas situações clínicas e cirúrgicas.
Nesse sentido, é correto afirmar:

Questão

113

Um dos objetivos da atenção às urgências é a garantia da universalidade, da equidade e da
integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas,
psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas com as causas externas — traumatismos não
intencionais, violências e suicídios.

Questão

114

O atendimento pré-hospitalar consiste em atender os portadores de quadros agudos, de
natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, que ocorre fora do ambiente hospitalar, podendo
ser definido como a assistência prestada em um primeiro nível de atenção à saúde, sendo
também fundamental para garantir o suporte e a sobrevivência das pessoas vitimadas por
quadros de maior gravidade.

QUESTÕES de 115 a 120
No prontuário de um paciente, há a seguinte prescrição médica: 500ml de Soro Fisiológico
(SF) a 0,9%, no período das 14 às 20h; 100ml de Bicarbonato de Sódio a 10%, em 30 minutos,
usando-se a bureta; Keflin (Cefalotina) 120mg EV, de 6/6h (tem-se fr/amp – 1gr), diluído em
10ml de AD; Heparina 2500 UI SC, de 12/12h (tem-se fr/amp de 5ml com 5000 UI/ml).
Sobre essa prescrição, é correto afirmar:

Questão

115

Para administrar 500ml de SF a 0,9%, no período prescrito, deve-se planejar um gotejamento
de 28 gotas/minuto.

Questão

116

Deve-se instalar o Bicarbonato de Sódio para 250 microgotas/minuto, a fim de administrá-lo
conforme a prescrição médica indicada.
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Questão

117

Para 120mg do Keflin, conforme prescrito, deve-se aspirar 1,2ml do medicamento.

Questão

118

Para administrar 2500 UI da Heparina prescrita, deve-se aspirar 1ml da solução dessa
substância.

Questão

119

A terapia digitálica aumenta a força de contração miocárdica e beneficia a frequência cardíaca
e, para que não ocorram alterações no ritmo cardíaco, como bradicardia, contrações
ventriculares e bigeminismo, essa terapia é contraindicada quando o paciente se apresentar
com uma faixa de batimentos entre 80 a 90 batimentos/minuto.

Questão

120

Os broncodilatadores, como a Teofilina e o Isoproterenol, são administrados para dilatar as
vias respiratórias, combatendo o edema da mucosa brônquica e também o espasmo muscular,
o que reduz a obstrução da via respiratória.

QUESTÕES de 121 a 130
Um profissional qualificado para o exercício da Enfermagem, com base no rigor
científico e intelectual e pautado em princípios éticos, deverá reconhecer situações
emergenciais e ser capaz de intervir nos casos de saúde-doença mais prevalentes no perfil
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões
biopsicossociais dos seus determinantes e atuando, com senso de responsabilidade social
e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.
A esse profissional também compete distinguir o seguinte:

Questão

121

Entre as doenças cardiovasculares, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Infarto Agudo
do Miocárdio (IAM) são as mais prevalentes, sendo que, na faixa etária de 30 a 69 anos,
essas doenças são responsáveis por 65% do total de óbitos, atingindo a população adulta
em plena fase produtiva.

Questão

122

Em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva, a hipertensão
arterial é definida quando se tem a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e, a
diastólica maior ou igual a 70mmHg.
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Questão

123

O Diabetes mellitus (DM) tipo 2 resulta, primariamente, da destruição das células
betapancreáticas, apresentando tendência à cetoacidose, ocorrendo em cerca de 5 a 10%
dos diabéticos, enquanto o DM tipo 1 resulta, em geral, de graus variáveis de resistência à
insulina e de deficiência relativa de secreção de insulina, ocorrendo em 90% dos pacientes
diabéticos.

Questão

124

Uma das atribuições do Enfermeiro na atenção ao idoso é realizar consulta de enfermagem,
incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, solicitando
exames complementares e prescrevendo medicações, sempre que necessário, conforme
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas
as disposições legais da profissão.

Questão

125

Aleitamento materno é o conjunto de processos — nutricionais, comportamentais e
fisiológicos — envolvidos na ingestão, pela criança, do leite produzido pela própria mãe,
seja diretamente no peito ou por extração artificial, sendo recomendado, de forma exclusiva,
até os 6 meses de idade e, de maneira complementar, até os 2 anos ou mais.

Questão

126

As mulheres constituem o grupo populacional com risco elevado para o desenvolvimento
do câncer de mama, que têm os seguintes fatores de risco: história familiar, idade, obesidade,
menarca tardia, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, multiparidade,
exposição a radiações ionizantes, terapia hormonal e ingestão regular de álcool.

Questão

127

A morbidade por Difteria, Coqueluche e Tétano acidental vem decaindo com a vacinação
contra essas doenças, o que deve ser realizado logo na infância, aos 8 meses de idade,
com reforço aos 2 anos.

Questão

128

A adolescência é uma fase em que o ser humano está, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em “condição peculiar de desenvolvimento” e, porque as mudanças biológicas,
psicológicas e sociais ainda não estão bem estruturadas, a superposição da gestação
acarreta sobrecarga física e psíquica, principalmente para as adolescentes entre 10 e 15
anos de idade, o que aumenta a vulnerabilidade aos agravos materno-fetais e psicossociais.
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Questão

129

A quimioterapia objetiva principalmente eliminar as células cancerígenas que formam o
tumor, tendo uma ação sistêmica no organismo do ser humano, ou seja, atingir somente as
células que formam o tumor, uma vez que as estruturas normais se renovam constantemente,
como a medula óssea, os pelos e a mucosa do tubo digestivo, não sendo afetadas pela
ação dos quimioterápicos.

Questão

130

O Modelo de Kübler-Ross propõe uma descrição de cinco estágios discretos pelos quais as
pessoas passam ao lidar com a perda, o luto e a tragédia e, segundo esse modelo, os
pacientes com doenças terminais, juntamente com seus familiares, vivenciam esses estágios
na seguinte ordem: negação, barganha, raiva, depressão e, finalmente, aceitação.
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