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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1- Este caderno de prova contém 40 questões objetivas.
2- Além do caderno de prova, você receberá uma folha de respostas para as questões objetivas.
3- Não será fornecida outra folha de respostas . Ao recebê-la, confira os dados nela contidos
(número de inscrição, nome e identidade). Em caso de dados incorretos, avise o fiscal.
4- Não haverá tempo adicional para o preenchimento da folha de respostas; isto deverá ser
feito dentro do período determinado para a realização da prova.
5- O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal.
Aquele que for flagrado com este tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova
anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes,
nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
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Existe uma receita certa para o sucesso? Sim, existe. E, melhor ainda, cada um de nós possui os ingredientes
básicos para cozinhar um sucesso de dar água na boca dos outros. Uns mais, alguns menos, mas não há ninguém
que, algum dia, não tenha parado para observar o próximo e se admirar: “Como é que ele conseguiu tanto com tão
pouco?” Porque, basta observar, os bem-sucedidos não parecem possuir nenhum ingrediente mágico ou sobrenatural.
E a resposta é mais simples do que parece: o segredo do sucesso não está na lista de ingredientes, mas no modo
de preparo. É nesse contexto que uma pergunta tão banal e tão repetida — “Você está preparado?” — assume sua
real importância: “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?”
Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a
criatividade, a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do
sucesso, segundo os especialistas em culinária executiva. Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não
adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais e ao mesmo tempo. Há sempre uma sequência e
uma proporção, e os quituteiros de mão-cheia são os que aprenderam que existe uma receita apropriada para cada
ocasião. Se a dosagem for errada, o resultado fica intragável.
Pausa para um aperitivo. Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê? Porque a palavra
ingrediente veio daí mesmo, de “passo”. Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só
que a gente nem percebe mais o passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo), “degrau” (um
passo acima), “retrógrado” (que anda para trás), “congresso” (marchar junto), e até o “dégradé” (cor que vai mudando
a cada passo). Dessa salada surgiria o verbo latino ingredi, “caminhar para dentro” e seu derivado, ingrediente, “o
que entra”.
Mas se trata do que entra no passo certo. Eu trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente,
quer dizer “um passo contra”) e notei que esse ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações,
enquanto em outras era totalmente dispensável. Na hora da avaliação de desempenho, alguns funcionários eram
elogiados por sua agressividade, enquanto outros, tão agressivos quanto, eram criticados. E o segundo grupo ficava
sem entender bulhufas, achando que estava sendo perseguido pela chefia. Na verdade, o que as empresas avaliam
nunca é o ingrediente em si — no caso, a agressividade —, mas sim o produto final — o resultado. A mesma coisa
acontece quando comemos um bolo: se um ingrediente sobressai, é porque ele foi mal calculado. E aí passa a
comprometer o todo.
Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira. O
mais comum é o profissional usar sempre o mesmo ingrediente, na mesma proporção, não importa a ocasião. Ou
então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma coisa” —
ou seja, mais ingredientes. Não é a quantidade que faz uma receita de sucesso. É o discernimento. Sucesso é, por
exemplo, ter um vasto estoque de criatividade e de ambição, mas saber que há momentos em que o mais recomendável
é fazer um simples arroz com feijão.
Disponível em: <http://www.ucg.br/site_docente/adm/francisco_jose/pdf/
liderancaechefia/pdf/ArtigosdeMaxGehringer.pdf>. Acesso em 15 jan. 2010.

QUESTÃO 01
Ingrediente pode ser definido como palavra de origem latina que significa “passo”. De acordo com o texto, entretanto,
esse termo pode ser entendido como:
A)

número fechado de seis características – ousadia, perseverança, liderança, criatividade, ética e espírito de equipe –
que temos de perseguir para sermos bem sucedidos.

B)

elemento concreto imprescindível para a fórmula do sucesso.

C)

aquilo que as pessoas bem sucedidas usam na sequência e na proporção certas.

D)

elemento-chave a partir do qual uma empresa, por exemplo, avalia o desempenho do funcionário.
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QUESTÃO 02

De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa correta.
A)

Em:” Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só que a gente nem percebe mais o
passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo)...”, o autor lança mão de um recurso argumentativo
para explicar a origem da palavra ingrediente.

B)

Em:” Ou então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma
coisa”, as aspas foram empregadas para fazer sobressair o que foi dito.

C)

Em: “Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê?”, o autor utiliza-se de uma pergunta como forma
de se aproximar do leitor e levá-lo a concordar com ele sobre o que dirá na sequência do texto.

D)

Em:” ... trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente, quer dizer “um passo contra”) e notei que esse
ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações, há exemplificação da opinião do autor.

QUESTÃO 03
Assinale a ÚNICA alternativa, em que a expressão ou termo destacado NÃO foi identificado corretamente.
A)

“Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses
iguais...” = ingredientes do sucesso

B)

“Como é que ele conseguiu tanto com tão pouco?” = não há um referente determinado.

C)

“Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?” = leitor

D)

“Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira.” =
grau de agressividade.

QUESTÃO 04
Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a criatividade,
a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do sucesso, segundo os
especialistas em culinária executiva.
Ao utilizar a expressão em destaque o autor demonstra:
A)

Falta de compromisso com a informação.

B)

Dúvida acerca da informação.

C)

Concordância com os especialistas.

D)

Desconfiança para com os especialistas.

QUESTÃO 05
Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais
e ao mesmo tempo.
Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado, o termo mas, no trecho acima
A)

tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por e, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

B)

tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por entretanto, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.

C)

tem sentido aditivo e pode, portanto, ser substituído por porém, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

D) tem sentido explicativo e pode, portanto, ser substituído por porque, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.
Língua Portuguesa
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QUESTÃO 06
Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.
A)

O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

B)

O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C)

Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

D)

A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

QUESTÃO 07
Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

B)

A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

C)

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

D)

A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO 08
São deveres do servidor público, EXCETO:
A)

Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

B)

Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

C)

Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

D)

Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

Ética
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QUESTÃO 09

É vedado ao servidor público, EXCETO:
A)

Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

B)

Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

C)

Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D)

Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

QUESTÃO 10
Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.
A)

Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

B)

A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

C)

As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

D)

A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 11
Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:
A)

As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

B)

As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

C)

A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

D)

As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

QUESTÃO 12
Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:
I

-

A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II

-

Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III

-

O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.
Assinale a alternativa correta.

A)

Somente III é verdadeira.

B)

I, II e III são verdadeiras.

C)

I e III são verdadeiras.

D)

I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO 13
Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

B)

No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

C)

A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

D)

A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.
I

-

Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica.

( ) Direção Municipal

II

-

Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica.

(

III

-

Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de

( ) Direção Nacional

) Direção Estadual

vigilância sanitária e epidemiológica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.
A)

1–3–2

B)

3–2–1

C)

2–1–3

D)

2–3–1

QUESTÃO 15
Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:
A)

Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

B)

Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

C)

Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

D)

Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
A pena de cassação do direito ao Exercício Profissional é aplicável quando o enfermeiro
A)

praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou outro ato que infrinja postulados éticos e legais.

B)

publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente, sem sua autorização.

C)

pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.

D)

usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de
vantagem.

QUESTÃO 17
Zaide, Diretora de Enfermagem de um hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde, em visita ao setor de
maternidade, constatou que a enfermeira-chefe vinha permitindo a presença de um acompanhante indicado pela própria
parturiente, durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Nessas condições, sabendo-se que a
parturiente é assistida pelo SUS, vale dizer que, de acordo com a Lei nº 8.080/90, Zaide
A)

deve questionar a enfermeira-chefe, pois o acompanhante só poderia ter sido indicado pelo médico plantonista.

B)

não deve questionar a enfermeira-chefe, mas aconselhá-la a não permitir a permanência do acompanhante pelo
menos durante o trabalho de parto.

C)

deve questionar a enfermeira-chefe, pois o acompanhante só poderia ter sido indicado por assistente social devidamente
habilitado.

D)

não deve questionar a enfermeira-chefe, pois o procedimento é totalmente regular e legal, sendo obrigação do hospital
aceitar o acompanhante pelo menos durante o trabalho de parto.

QUESTÃO 18
Segundo a Lei 8.080/90, quando um enfermeiro exerce um cargo de chefia, direção ou assessoramento no Sistema
Único de Saúde, é
A)

obrigatório que cumpra o regime de tempo integral.

B)

indispensável ter formação de especialista em Administração em Saúde.

C)

facultativa a acumulação com outro vínculo empregatício, desde que seja na unidade ensino.

D)

requerido que o enfermeiro resida na comunidade onde se insere a instituição de saúde.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 19

A Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080/90, disciplina o que dispõe
A)

o Estatuto dos Direitos do Consumidor.

B)

a Agência Nacional de Saúde.

C)

a Constituição de 1988.

D)

o Código Sanitário.

QUESTÃO 20
Segundo a Resolução do COFEN nº 358/2009, o processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas, sendo
elas:
A)

Exame físico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.

B)

Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.

C)

Coleta de dados, diagnóstico, prescrição, implementação e avaliação.

D)

Coleta de dados, diagnóstico, organização, implementação e avaliação.

QUESTÃO 21
De acordo com a Resolução COFEN nº 358/2009, na Sistematização da Assistência de Enfermagem, cabe ao
enfermeiro:
A)

apenas o planejamento e a prescrição de enfermagem.

B)

o diagnóstico e a prescrição de enfermagem.

C)

apenas a implantação e a avaliação do processo de enfermagem.

D)

apenas o planejamento e a avaliação do processo de enfermagem.

QUESTÃO 22
A respeito da resolução do COFEN 358/2009, sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assinale
a alternativa correta.
A)

Na SAE, nos casos de assistência domiciliar – Home Care, o prontuário deve ficar com o enfermeiro responsável pelo
atendimento.

B)

A SAE significa sinônimo de prescrição de enfermagem, independentemente do modelo assistencial praticado no
serviço de saúde.

C)

A SAE é obrigatória nas instituições públicas prestadoras de serviços de saúde e facultativa nas privadas.

D)

O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos
e privados, em que ocorre o cuidado de enfermagem.
Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 23
Nos termos da Lei nº 7.498, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, é correto afirmar que ao enfermeiro
compete:
A)

Cuidados de enfermagem diretos a pacientes graves.

B)

Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em rotina aprovada pela instituição de saúde.

C)

Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídios de diagnóstico.

D)

Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes.

Responda a questões de números 24 e 25, baseando-se na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

QUESTÃO 24
Sobre os Direitos à Saúde, fica estabelecido que:
A)

Ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito, pelo médico, de optar pelo
tratamento de saúde que for favorável.

B)

Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito de acompanhante, devendo o órgão de saúde determinar
o período de permanência segundo orientação de Assistente Social habilitado.

C)

Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito de acompanhante, cabendo ao profissional de saúde
responsável, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

D)

Ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito, pela equipe de saúde, de
proibir visitas de familiares e amigos.

QUESTÃO 25
Casos de suspeita de maus tratos contra o idoso devem ser obrigatoriamente comunicados aos seguintes órgãos:
A)

Diretoria Hospitalar e Ministério da Saúde.

B)

Autoridade Policial e Diretoria Hospitalar.

C)

Autoridade Policial e Ministério da Saúde.

D)

Autoridade Policial e Familiares.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 26

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:
A)

Universalidade, equidade e integralidade.

B)

Integralidade, hierarquização e equidade.

C)

Universalidade, resolutibilidade e integralidade.

D)

Equidade, integralidade e resolutibilidade.

QUESTÃO 27
Segundo a Norma Regulamentadora 32, no que se refere às medidas de proteção aos agentes biológicos, é correto
afirmar:
A)

É de responsabilidade do trabalhador a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e serviços de
tratamento intensivo e doenças infectocontagiosas.

B)

Os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada,
adquirida pelo próprio trabalhador.

C)

Os equipamentos de proteção individual devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho,
garantindo o fornecimento ou reposição.

D)

É permitido ao trabalhador deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas
utilizadas em suas atividades laborais.

QUESTÃO 28
A Norma Regulamentadora 32 dispõe os agentes biológicos divididos em classes de risco 1, risco 2, risco 3 e risco
4. Associe as classes de risco da coluna da esquerda, com as definições de agente biológico apresentadas na coluna da
direita.
( ) Risco individual elevado e probabilidade de disseminação, podendo
I - Classe de risco 1
causar doenças graves para as quais nem sempre existem meios
eficazes de profilaxia ou tratamento.
II - Classe de risco 2
( ) Risco individual moderado e baixa probabilidade de disseminação,
III - Classe de risco 3
podendo causar doenças para as quais existem meios eficazes de
IV - Classe de risco 4
profilaxia e tratamento.
( ) Risco individual elevado com probabilidade elevada de disseminação,
podendo causar doenças graves, para as quais não existem meios
eficazes de profilaxia ou tratamento.
( ) Baixo risco individual para o trabalhador e coletividade, com baixa
probabilidade de causar doença ao ser humano.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da numeração da coluna da direita.
A)

IV – II – III – I

B)

II – I – IV – III

C)

II – IV - III - I

D)

III – II – IV – I
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QUESTÃO 29
De acordo com o disposto na Lei n°10.216, de 06 de abril de 2001, referente à proteção e aos direitos das pessoas
portadoras de transtorno mental, é INCORRETO afirmar que:
A)

A internação psiquiátrica voluntária deve ser comunicada ao Ministério Público Estadual, num prazo de 72 horas, pelo
familiar ou responsável legal do paciente.

B)

A pessoa que solicita voluntariamente sua internação deve assinar, no momento de sua admissão, uma declaração
de que optou por esse regime de tratamento.

C)

As internações voluntárias e involuntárias devem ser autorizadas por médico registrado no Conselho Regional de
Medicina do Estado onde se localiza o estabelecimento.

D)

O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

QUESTÃO 30
A Lei n°10.216, de 06 de abril de 2001, referente à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtorno
mental, estabelece que:
A)

Evasão e acidentes serão comunicados às autoridades sanitárias pelo enfermeiro.

B)

O tratamento em regime de internação será estruturado visando a atender as necessidades dos familiares.

C)

Pesquisas científicas para fins terapêuticos poderão ser realizadas sem consentimento do paciente.

D)

O tratamento visará, como finalidade permanente, à reinserção social do paciente em seu meio.

QUESTÃO 31
O enfermeiro chefe da clínica cirúrgica II delega a um técnico em enfermagem que verifique um curativo de um cliente
que se submeteu à cirurgia há poucas horas. De quem é a responsabilidade final, nesta situação, pelo julgamento
utilizado na realização da tarefa?
A)

Quando a delegação é adequada, o técnico em enfermagem é responsabilizado.

B)

O enfermeiro, como chefe de equipe, responde pela omissão ou falta do técnico em enfermagem.

C)

O técnico em enfermagem, pois ele é responsável pela realização da tarefa.

D)

Quando a delegação é adequada, todos os profissionais envolvidos são responsabilizados ou beneficiados.
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QUESTÃO 32

Em razão da complexidade da dor, numerosos fatores influenciam a experiência do indivíduo a essa situação. O
enfermeiro deve considerar todos os fatores para planejar as ações ao paciente com dor. Para Potter e Perry, é correto
considerar como fatores que influenciam a dor:
A)

Idade, estilo de vida e fadiga.

B)

Estilo de vida, ansiedade e cultura.

C)

Idade, ansiedade e cultura.

D)

Fadiga, ansiedade e estilo de vida.

QUESTÃO 33
De acordo com os princípios do Humaniza SUS, definidos pelo Ministério da Saúde, a transversalidade trata-se de:
A)

Co-responsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão.

B)

Concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura de
comunicação intra e intergrupos.

C)

Práticas interdependentes e complementares que precisam ser entendidas para que ocorra a humanização.

D)

Participação do Município e do Estado, em conjunto com a União, buscando um SUS melhor.

QUESTÃO 34
Dentre as diretrizes, definidas no Humaniza SUS pelo Ministério da Saúde, está (ão):
A)

Implementar sistemas e mecanismos de comunicação e informação, contemplando ações voltadas para a promoção
da saúde e qualidade de vida no trabalho.

B)

Implantar, estimular e fortalecer participação ativa dos trabalhadores nas unidades de saúde por meio de colegiados.

C)

Sensibilizar as equipes de saúde ao problema da violência em todos os seus âmbitos de manifestação, especialmente
a violência intrafamiliar (criança, mulher, idoso).

D)

Adequar os serviços ao ambiente, contemplando ações voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida no
trabalho.

QUESTÃO 35
Dentro da ótica da Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS), ampliar as ofertas da Política Nacional de
Humanização aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica/fundamental e hospitalar, com
ênfase nos hospitais de urgência e universitários, visa:
A)

à reformulação do trabalho na sociedade.

B)

à garantia dos direitos dos usuários.

C)

à implantação de novo modelo de saúde.

D)

a um atendimento integral.
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QUESTÃO 36
Analise os principais Diagnósticos de Enfermagem (DE) elaborados para o pós-operatório de Mastectomia:
I

-

DE: Mobilidade Física prejudicada relacionada ao movimento comprometido do braço do lado operado.

II

-

DE: Perfusão tecidual alterada do braço do lado operado ligada ao linfedema.

III

-

DE: Risco de lesão decorrente da retirada das glândulas mamárias.

IV -

DE: Padrões de sexualidade alterados em virtude da perda da mama e diagnóstico de câncer.
Segundo Nettina, são corretos apenas os seguintes diagnósticos de enfermagem:

A)

I, II e IV

B)

I, II e III

C)

II e III

D)

III e IV

QUESTÃO 37
De acordo com Nettina, em crianças, a Hidrocefalia é tratada por meio de vários procedimentos cirúrgicos, dentre
eles podemos citar o de derivação intracraniana e extracraniana. Um dos cuidados de enfermagem se refere à alteração
da perfusão tecidual cerebral relacionada à PIC (pressão intracraniana) aumentada antes da cirurgia, sendo papel do
enfermeiro evitar complicações e comunicar ao médico sinais e sintomas que evidenciam o aumento da PIC. Dentre
esses sinais e sintomas, estão:
A)

Falta de apetite, aumento da cabeça, reflexos hiperativos e convulsões.

B)

Falta de apetite, sonolência, desigualdade pupilar e convulsões.

C)

Irritabilidade, convulsões, reflexos hiperativos e hemorragias retinianas.

D)

Vômito, irritabilidade, aumento rápido do perímetro cefálico e fontanela tensa.

QUESTÃO 38
Para Nettina, na administração de insulina deve-se:
I

- Considerar os diferentes tipos de insulina e seus efeitos.

II

- Certificar-se de que a escala de medida da seringa se compatibiliza com a unidade prescrita.

III

- Misturar a solução por completo, sacudindo o frasco.

IV

- Observar a pele rigorosamente para sinais de irritação que indiquem alergia.

V

- A insulina pode ser congelada.
Sobre as afirmativas acima, pode-se afirmar que:

A)

I, II, IV e V são verdadeiras.

B)

I, II, III e IV são verdadeiras.

C)

IIII, e V são falsas.

D)

III, IV e V são falsas.
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QUESTÃO 39

São sinais e sintomas da hipoglicemia:
A)

Tremor, sudorese, fraqueza e confusão mental.

B)

Poliúria, fadiga, sudorese e confusão mental.

C)

Fadiga, sonolência, sede aumentada e tremor.

D)

Bradicardia, sonolência, sede aumentada e tremor.

QUESTÃO 40
Na pulsoterapia com glicocorticóides intravenosos, pode ocorrer turvação da visão, sudorese e paladar metálico. É
necessário um controle rigoroso da equipe de enfermagem em relação aos seguintes fatores:
A)

Ingesta alimentar e hídrica.

B)

Pressão arterial, respiração e pulso.

C)

Diurese e ingesta hídrica.

D)

Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura.
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