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TÉCNICO EM ENFERMA
GEM
ENFERMAGEM

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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Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e
pouco nos importarmos com sua qualidade de vida, daqui a 30 ou 50 anos. “A terra não nos pertence. Ela foi
emprestada de nossos filhos”, advertia um cacique indígena americano, há mais de um século.
Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a
promover o desequilíbrio natural.
Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.
Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o aquecimento global tem provocado, a cada ano,
150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres
ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o
ano anterior.
A Mãe Natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser
espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos:
“se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno” – diria ela.
“A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos. De reconhecer que
chegamos ao limite do irreversível, do irreparável”, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de
40 países, reunidos em fevereiro de 2007.
Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões,
secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não
apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se
com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs nem
pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano.
Jacir J. Venturi
Disponível em: http://www.geometriaanalitica.com.br/artigos/Assuntos%20Gerais/
a_natureza_nao_mais_se_defende.pdf. Acesso em: 10 dez. 2009.

QUESTÃO 01
Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra ou expressão em negrito NÃO está adequadamente interpretada de
acordo com seu sentido no texto.
A)

“O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios.” (linhas 17
e 18) = provocador

B)

“De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas
também proativa”. (linhas 18 e 19) = de agonia

C)

“Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.”
(linha 06) = catástrofes

D)

“Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos – a
promover o desequilíbrio natural.” (linhas 04 e 05) = consideramos

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
A)

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comunicado de Paris foram criados com o objetivo de proteger os
homens contra a vingança da Mãe Natureza.

B)

Zelar pela saúde e bem-estar de nossos filhos é uma maneira de fazer com que eles tenham consciência ambiental.

C)

O homem altera o equilíbrio natural e, como consequência disso, a Mãe Natureza reage de forma primitiva.

D)

Para que a mãe natureza não sofra com as agressões humanas, é necessário que os governos e as ONGS se
solidarizem com a morte dos ursos polares, por exemplo, pois isso significa desenvolver a consciência ambiental.
Língua Portuguesa
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QUESTÃO 03

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

O texto representa experiências vividas, situadas no tempo.

B)

O texto apresenta diferentes formas de conhecimento, com o objetivo de convencer o leitor.

C)

O texto discute problemas sociais controversos, sustentando a opinião do autor.

D)

O texto prescreve ações que devem ser empreendidas para se regular comportamentos.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa INCORRETA.
Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada,
porque
A)

à medida que a natureza é agredida, mais cataclismos ocorrem.

B)

as agressões ao ambiente são proporcionais aos cataclismos provocados pela natureza.

C)

quanto mais a natureza é agredida, mais ocorrem cataclismos.

D)

os cataclismos são desastres naturais que ocorrem sem a interferência humana.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.
Em: “Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os
únicos a promover o desequilíbrio natural.”, o único termo que pode ser usado, substituindo os dois pontos e mantendo
a relação de sentido estabelecida pelas duas proposições é:
A)

entretanto

B)

porque

C)

e

D)

para

Língua Portuguesa
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ÉTICA
QUESTÃO 06
Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.
A)

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.

B)

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

C)

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

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)

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

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)

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.

Ética
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QUESTÃO 09

É vedado ao servidor público, EXCETO:
A)

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

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)

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.

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

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.

B)

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.

C)

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

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 SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

B)

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

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

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)

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.

B)

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

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

-

( ) Direção Nacional

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

) Direção Estadual

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

2–1–3

B)

3–2–1

C)

2–3–1

D)

1–3–2

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

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

B)

Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

C)

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

D)

Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
Nos termos da Lei nº 7.498/86, são atividades do Técnico em Enfermagem:
A)

Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

B)

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.

C)

Executar ações assistenciais de enfermagem que não sejam privativas do enfermeiro.

D)

Executar ações de tratamento simples.

QUESTÃO 17
De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, definidos na Lei nº 8.080/90, a integralidade ocorre
quando há:
A)

oferta dos mesmos serviços de saúde pública para toda a população que habita ou circula pela cidade.

B)

organização dos municípios de forma a atender qualquer pessoa nos serviços de saúde públicos sem discriminação.

C)

articulação de um conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de
complexidade do sistema.

D)

união de esforços financeiros, materiais e humanos de todas as esferas do governo para proporcionar assistência
médica.

QUESTÃO 18
Segundo o Decreto nº 94.406, de 8 de Junho de 1987, o Técnico em Enfermagem exerce atividades auxiliares, de
nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe executar tratamentos especificamente prescritos ou
de rotina, além de outras atividades de enfermagem, como:
A)

realizar consulta de enfermagem e elaborar as ações de assistência de enfermagem.

B)

ministrar medicamentos por via intratecal.

C)

realizar o parto normal, cuidar da puérpura e do recém-nascido.

D)

prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 19
Leia as seguintes frases sobre as responsabilidades e deveres do profissional de Enfermagem, segundo a resolução
do COFEN 311/2007:
I

-

Assegurar ao cliente uma assistência livre de danos decorrentes de negligência e imprudência.

II

-

Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do
desenvolvimento da profissão.

III

-

Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido
individualmente ou em equipe.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta.

A)

III é verdadeira, I e II são falsas.

B)

I é verdadeira, II e III são falsas.

C)

I, II e III são verdadeiras.

D)

I, II e III são falsas.

QUESTÃO 20
Considere as afirmações sobre os períodos cirúrgicos
I

-

O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até o término da cirurgia.

II

-

A partir do momento em que o paciente é colocado na mesa cirúrgica inicia-se o período trans e intra-operatório,
que termina com a saída do cliente do centro cirúrgico.

III

-

O período pré-operatório divide-se em mediato e imediato.
Assinale a alternativa correta.

A)

I é falsa, II e III são verdadeiras

B)

I e III são falsas, II é verdadeira

C)

II e III são falsas, I é verdadeira

D)

III é falsa, I e II são verdadeiras

QUESTÃO 21
Quantas gotas deverão correr, em um minuto, para administrar 1.000 ml de soro glicosado (SG) a 5% de 6 em 6
horas?
A)

58 gotas

B)

54 gotas

C)

56 gotas

D)

52 gotas

Conhecimentos Específicos
8

Concurso Público Simplificado - FAEPU

TIPO 1

QUESTÃO 22
Foram prescritos 40 UI de Insulina Regular por via SC e não há seringa própria disponível no hospital, há apenas a de
3 ml e agulhas 10x5. Nesse caso, qual deve ser o procedimento correto?
A)

Administrar 0,4 ml de insulina e, se necessário, rediluir.

B)

Adminstrar 0,5 ml de insulina e observar sinais de hipoglicemia.

C)

Não administrar a insulina na falta de seringa apropriada.

D)

Não administrar a insulina com a agulha 10x5.

QUESTÃO 23
É necessário administrar 4mg de Decadron (dexametasona) EV de 4/4 horas. Na clínica, há, disponíveis, ampolas
de Decadron de 1 ml a 0,4%. Qual o volume da medicação a ser administrada?
A)

20 ml

B)

02 ml

C)

10 ml

D)

01 ml

QUESTÃO 24
Foram prescritos 1.000 ml de SG a 10% a um paciente e, na clínica, há somente 1.000 ml de SG a 5% e ampolas
de 20 ml de glicose a 50%. Qual deve ser o procedimento correto?
A)

Não administrar se, na clínica, o soro prescrito não está disponível.

B)

Desprezar 100 ml do SG a 5% e acrescentar 5 ampolas e meia de glicose a 50%.

C)

Não é possível colocar a glicose no frasco, pois o volume não permite.

D)

Desprezar 100 ml do SG a 5% e acrescentar 5 ampolas de glicose a 50%.

QUESTÃO 25
Em relação às medidas de proteção a agentes biológicos, determinadas pela Norma Regulamentadora 32, do Ministério
do Trabalho, é correto afirmar.
A)

Todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatórios exclusivos para higiene das
mãos, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira de abertura sem contato manual.

B)

A higienização das vestimentas utilizadas em centros cirúrgicos, serviços de tratamento intensivo e de doenças
infectocontagiosas deve ser de responsabilidade do trabalhador.

C)

Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis por seu descarte, sendo necessário
o reencape e a desconexão manual de agulhas.

D)

O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos, calçados totalmente fechados e o consumo de alimentos
nos postos de trabalho, sendo permitidas apenas bebidas como café.
Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta, de acordo com a Norma Regulamentadora 32, do Ministério do Trabalho, no que diz
respeito aos resíduos gerados pelos serviços de saúde.
A)

O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de modo que não haja contato com outras partes
do corpo, permitindo-se seu arrasto.

B)

Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento de resíduos de saúde devem ser preenchidos até
capacidade.

C)

Cabe ao empregador capacitar os trabalhadores, inicialmente e de forma continuada, sobre a segregação,
acondicionamento e transporte de resíduos, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual.

D)

Para os recipientes de coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 10 cm
abaixo do bocal.

¾ de sua

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que indica corretamente a medida de prevenção de infeccção no ambiente hospitalar.
A)

Isolar pacientes idosos, uma vez que são mais susceptíveis à infecção.

B)

Considerar a punção periférica, como procedimento que apresenta alto risco para o paciente.

C)

Evitar que o paciente se alimente sempre que julgar necessário, sendo a obesidade um fator de risco.

D)

Evitar manipulação do paciente no leito, prevenindo ruptura da pele e penetração de micro-organismo.

QUESTÃO 28
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 (Lei Paulo Delgado), é INCORRETO afirmar:
A)

O tratamento em regime de internação deve ser estruturado para oferecer assistência integral ao paciente, incluindo
assistência médica, social, psicológica, e ocupacional.

B)

O tratamento deve apresentar como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio.

C)

A internação psiquiátrica deve ser realizada mediante laudo médico que caracterize seus motivos.

D)

É permitida a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 29
A diarréia apresenta-se como uma das principais intercorrências relacionadas à nutrição enteral. Assinale a alternativa
que apresenta corretamente as causas possíveis para essa complicação.
A)

Administração rápida da dieta, posicionamento inadequado da sonda, estase gástrica, ingestão inadequada de líquidos.

B)

Intolerância à lactose, estase gástrica, entrada de ar pela sonda, posicionamento inadequado da sonda.

C)

Administração rápida da dieta, contaminação por bactéria, intolerância à lactose, dieta concentrada.

D)

Dieta concentrada, entrada de ar pela sonda, falta de fibras na dieta, contaminação por bactéria.

QUESTÃO 30
A precaução de contato é indicada para pacientes colonizados ou infectados por micro-organismos veiculados por
contato direito ou indireto. Além das medidas de precaução padrão, a precaução de contato também inclui:
A)

Uso de avental na possibilidade de contato com material infectante; uso de máscara tipo N95 pelo profissional ao
prestar o atendimento ao paciente; uso exclusivo de artigos e equipamentos pelo paciente.

B)

Uso exclusivo de artigos e equipamentos pelo paciente; transporte do paciente com máscara cirúrgica comum; uso
de máscara cirúrgica comum por todas as pessoas que entrem no quarto no período de transmissão da doença.

C)

Quarto privativo ou comum para aqueles pacientes que apresentem a mesma doença ou micro-organismo; uso
exclusivo de artigos e equipamentos pelo paciente; manutenção do paciente no quarto, evitando sua saída.

D)

Transporte do paciente com máscara tipo N95; uso de avental na possibilidade de contato com material infectante;
quarto privativo ou comum para pacientes que apresentem a mesma doença ou microorganismo.

QUESTÃO 31
O Ministério da Saúde (MS) considera que, na atualidade, fatores como o aumento da expectativa de vida e o avanço
tecnológico, aliados às inovações terapêuticas, favorecem tanto o processo de reabilitação do doente agudo como um
melhor controle do doente crônico. Segundo o MS, atualmente, podemos considerar o Infarto Agudo do Miocárdio e os
Acidentes Vasculares Cerebrais como:
A)

Doenças agudas.

B)

Episódios agudos de condições crônicas.

C)

Doenças crônicas.

D)

Episódios crônicos de doenças agudas.
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QUESTÃO 32
A Portaria 2.616/98, de 12/05/98, do Ministério da Saúde, estabelece a classificação das cirurgias em limpas,
potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Associe as classificações das cirurgias apresentadas na
coluna da esquerda, com as definições da coluna da direita.
I

-

Cirurgia Limpa

II

-

Cirurgia Potencialmente Contaminada

III

-

Cirurgia Contaminada

IV -

Cirurgia Infectada

(

)

Realizada em tecido recentemente traumatizado
e aberto, de difícil descontaminação, com
processo inflamatório, mas sem supuração.

(

)

Realizada em tecido estéril ou de fácil
descontaminação, na ausência de processo
infeccioso local, sem penetração nos tratos
respiratório, digestório e urinário, em condições
ideais de sala de cirurgia.

(

)

Realizada em tecido de difícil descontaminação,
na ausência de supuração local, com penetração
nos tratos respiratório, digestório ou urinário, sem
contaminação significativa.

(

)

Realizada em tecido com supuração local, tecido
necrótico e feridas traumáticas sujas.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da esquerda.
A)

III – I – II – IV

B)

II – I – III – IV

C)

II – IV - III – I

D)

IV – III – II – I

QUESTÃO 33
O Ministério da Saúde (cadernos do aluno) define disúria como:
A)

micção com sangue

B)

micção dolorosa

C)

micção com pus

D)

micção ausente

QUESTÃO 34
Em relação ao Diabetes Mellitus, é correto afirmar:
A)

Diabetes tipo 2 manifesta-se de maneira abrupta e atinge principalmente crianças e adolescentes.

B)

Diabetes tipo 1 é característico da fase adulta, ocorrendo preferencialmente em indivíduos obesos.

C)

No Diabetes tipo 2, as pessoas geralmente são magras e não possuem história da doença na família.

D)

Diabetes tipo 1 atinge principalmente crianças e adolescentes, necessitando de uso de insulina, controle de dieta e
atividades físicas.
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QUESTÃO 35
Sobre os cuidados em relação ao Pré-Diabético, pode-se afirmar:
A)

Deve-se preferir meias de algodão; usar sapatos confortáveis; andar sempre calçado, mesmo dentro de casa.

B)

A calosidade dos pés deve ser cortada com lâmina; usar meias de nylon; fazer uso de sapatos fechados sempre.

C)

Os pés devem ser examinados na busca de alterações; lavar os pés com água quente e sabão; usar sapatos abertos.

D)

Os pés devem ser lavados com água morna e sabão neutro, secando-os bem, de preferência, ficar sem usar sapatos
em casa.

QUESTÃO 36
Referente aos estágios emocionais relacionados à proximidade da morte, identificados por Kübler Ross, podemos
considerar que:
A)

Depressão é o estágio em que a pessoa apresenta momentos de revolta, inveja e ressentimento, voltando sua
hostilidade para a equipe de saúde e familiares.

B)

Barganha é um período em que a pessoa entra em um silêncio interno, impondo barreiras que dificultam o contato
pela equipe de saúde.

C)

Negação é a reação apresentada quando a pessoa toma conhecimento da gravidade de sua doença, passando a
reagir com perplexidade, como uma defesa temporária.

D)

Raiva é um estágio em que o paciente realiza acordos por um pouco mais de tempo, fazendo promessas para a
equipe de saúde, familiares ou Deus.

QUESTÃO 37
Em relação à Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), é INCORRETO afirmar que:
A)

É necessária a verificação do peso e pressão arterial em cada consulta de pré-natal, devendo ser realizado o registro
desses valores no cartão da gestante.

B)

A DHEG consiste num quadro de hipertensão, acompanhado ou não de edema e proteinúria, podendo evoluir para
convulsão e coma.

C)

Os edemas de face e de mãos são sinais de alerta para DHEG, podendo estar associados ao aumento da pressão
arterial.

D)

A DHEG aparece após a oitava semana de gestação, como um quadro de hipertensão arterial acompanhado de
diabetes gestacional.
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QUESTÃO 38

Segundo o Ministério da Saúde, o paciente com diagnóstico de hipertensão arterial pode apresentar os seguintes
sintomas:
A)

Escotomas e sudorese.

B)

Cefaléia matinal e dor no peito.

C)

Cefaléia occipital e escotomas.

D)

Tremores e sudorese.

QUESTÃO 39
A avaliação do Recém-nascido deve começar no momento do nascimento, utilizando a Escala de Apgar, na qual são
observados alguns sinais, EXCETO:
A)

Acuidade visual, coto umbilical e frequência cardíaca.

B)

Frequência cardíaca, esforço respiratório e tônus muscular.

C)

Esforço respiratório, irritabilidade reflexa e cor.

D)

Tônus muscular, irritabilidade reflexa e frequência cardíaca.

QUESTÃO 40
Sobre os sistemas de informações de interesse para a vigilância epidemiológica, é correto afirmar:
A)

O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) reúne as informações obtidas com os atendimentos ambulatoriais, em
unidades básicas de saúde.

B)

O Sistema de Informações sobre Nascidos-Vivos (SINASC) permite conhecer o número de crianças que nascem por
ano e região, também como características de saúde da mãe e recém-nascido.

C)

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) é alimentado por dados contidos nas autorizações de internações
hospitalares e relatos contidos nos prontuários dos pacientes.

D)

O Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) reúne dados relativos aos óbitos ocorridos, possibilitando o
conhecimento da distribuição dos óbitos por faixa etária, sexo, causas e outros.
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