Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife
Concurso Público 2008
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Cargo Enfermeiro / Nível Superior

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

QUESTÃO 03

Quando é verão no Recife e as acácias
se preparam para voar, tudo é abril nos
corações:
os que o amam sentem desmanchandose na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol
enquanto o rio soluça ferido de luz
carregado de paisagens mansas e
pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o
amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de
nós
pesado de vivos e mortos também
ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e
intacto:
porque é abril no Recife e abril nos
corações
e as acácias se desmancham em flor e
começam a voar.

A única informação equivocada sobre as relações de sentido
entre as idéias do texto 1 é:
A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam
para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações
que se coordenam por adição e indicam o tempo em que
“tudo é abril nos corações”.
B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de
as acácias se prepararem.
C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo
simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na
boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o
rio soluça ferido de luz”.
D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de
vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo
e intacto”, há uma relação antagônica, marcada
lingüisticamente pela conjunção “mas”.
E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do
poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio
soluça ferido de luz”.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não
evidencia, claramente e por si só, a função poética da
linguagem é:
A)
B)
C)
D)
E)

“é verão no Recife”
“as acácias se preparam para voar”
“tudo é abril nos corações”
“o rio soluça ferido de luz”
“o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:
I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
III. a despeito dos seus problemas, é amada.
Está (ão) correta (s) a (s) informação (ões):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
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Texto 2
Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de
convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a
mulher e embrutece o homem.
O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a
população canta “beber, cair e levantar”, ou “dinheiro na mão e calcinha no chão”? O que adianta o governo estadual criar novas
delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam
as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e
violenta? (...)
E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução
escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões
emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que
se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de
atuação, esses abusos?
Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois
de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a
música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se
inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró
é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em
absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o
próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)
Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não,
meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico
Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é
possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!
Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras
festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a
mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.
Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio
Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das
Flores! Eu quero o meu sertão de volta!
Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.
(
(
(
(
(

(

) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão
de um grupo organizado.
) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe
social e questiona a aplicação da lei.
) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com
mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do
velho”.
) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

F – F – V –V – V –V
F–V–F–V–V–V
V–V–V–V–V–V
F–F–F–F–F–F
V – F – F – V –V – V
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QUESTÃO 05
QUESTÃO 08

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?
A) “...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja”
B) “O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos...”
C) “...o que se escuta é música de péssima qualidade...”
D) “Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem
entendem...”
E) “Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos.”
QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?
A) “... com a CONIVÊNCIA da maioria das prefeituras e
rádios do interior...”
•
CUMPLICIDADE
B) “...letras que INCITAM à violência sexual...”
• ESTIMULAM
C) “... não COÍBEM, dentro de suas áreas de atuação, esses
abusos...”
• IMPEDEM
D) “... matriz sexual CHULA...”
• FALSA
E) “... praticassem um ESTELIONATO poético...”
• FRAUDE

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva
contraria idéias defendidas no texto?
A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura
sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade
em todos os espaços de convivência.
B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas
próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos
favorecidos, mas também aqueles com maior poder
aquisitivo.
D) Ainda que essas bandas se digam de “forró eletrônico”, a
música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
E) Como usam indevidamente o nome forró para a música
que fazem, esses conjuntos musicais praticam um
estelionato poético.

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto
original implica erro é:
A) “Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo
sertão de Pernambuco...”
B) “E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge
apenas os menos favorecidos...”
C) “Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros,
Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró...”
D) “...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas
bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um
estelionato poético...”
E) “Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje,
formou-se uma geração que se acostumou com o lixo
musical!”
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CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a
alternativa incorreta:

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS,
numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
Primeira Coluna

Segunda Coluna

1. Integralidade

( )

Igualdade da atenção à saúde, sem
privilégios
ou
preconceitos,
devendo disponibilizar recursos e
serviços de forma justa, de acordo
com as necessidades de cada um.

2. Universalidade

( ) É garantido ao usuário ações de
promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, com garantia de
acesso a todos os níveis de
complexidade do sistema.

3. Eqüidade

( ) O Sistema de Saúde deve atender
a todos, sem distinções ou
restrições,
oferecendo
toda
atenção necessária, sem qualquer
custo.

A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios:
25% dos delegados eram representantes das instituições
(públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os
outros 75% da sociedade civil.
B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde
no Brasil.
C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da
Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e
nº 8.142/90.
D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma
Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que
envolve promoção, proteção e recuperação.
E) Sua organização concretizou a proposta do debate
democrático, possibilitando que os representantes da
sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de
discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais
e políticos.
QUESTÃO 12

Assinale a alternativa incorreta:
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 2, 1.
2, 3, 1.
2, 1, 3.
3, 1, 2.
1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa
incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS):
A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são
acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados
ligados a uma unidade básica de saúde ainda não
organizada na lógica da Saúde da Família
D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser
considerado um programa de transição para a Saúde da
Família.
E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento
da atenção básica.

A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde.
C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores
(federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde
em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a
situação de saúde da população brasileira.
D) De acordo com a Lei nº 8.080/90, os recursos financeiros
do Sistema Único de Saúde são depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados
sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
E) De acordo com a lei nº 8.142/90, o Sistema Único de
Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de
Saúde.
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QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a
alternativa incorreta:
A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o
repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja
alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica
por dois meses consecutivos ou três meses alternados no
período de um ano.
B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para
as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de
Saúde Bucal.
C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que
são destinadas a todos os municípios brasileiros.
D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas
quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de
recursos financeiros específicos será calculado pela
fórmula: população / 2400.
E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros
federais destinados à viabilização de ações de Atenção
Básica de Saúde.
QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto
afirmar:
A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho,
porém sem direito a voz e voto.
B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo,
consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços
de saúde no âmbito do SUS, no município;
C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros.
D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe,
com direito a voz e voto.
E) A participação é voluntária e não-remunerada.
QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:
A)
B)
C)
D)
E)

Vigilância ambiental.
Promoção à saúde.
Vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Vigilância em saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Baseado na Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS)
do Ministério da Saúde, o conceito de Gestão Participativa é:
A) Gestão centrada no trabalho pactuado entre os
trabalhadores e as entidades de classe.
B) Gestão centrada no trabalho em equipe e na construção
coletiva do planejamento e da execução das ações de
saúde.
C) Gestão centrada no trabalho coletivo, valorizando os
trabalhadores, os usuários e os membros do governo, que
têm prioridades no acesso aos serviços de saúde.
D) Colegiado Gestor cuja função dos responsáveis pelo
trabalho numa instituição de saúde é elaborar projeto, atuar
no processo de trabalho da unidade e punir os envolvidos
nas fraudes decorrentes da realização de processos ilícitos
no âmbito federal.
E) Colegiado Gestor centrada no trabalho coletivo pactuado
entre as entidades de classe.

O vírus da rubéola é uma das intercorrências clínicas que
acometem a mulher durante a gravidez, causando a síndrome da
rubéola congênita que pode produzir alterações no feto tais
como microftalmia, a cardiopatia, alterações auditivas e retardo
mental. Estas alterações devem-se ao fato de que o vírus
apresenta:
A) pouca toxicidade para tecidos embrionários,
no início da embriogênese.
B) média toxicidade para tecidos embrionários,
no início da embriogênese.
C) elevada toxicidade para tecidos embrionários,
no início da embriogênese.
D) média toxicidade para tecidos embrionários,
no 2º trimestre da gravidez.
E) elevada toxicidade para tecidos embrionários,
no 2º trimestre da gravidez.

notadamente
notadamente
notadamente
notadamente
notadamente

QUESTÃO 20
QUESTÃO 17

Uma das prioridades do Pacto de Gestão, conforme definido na
Portaria / GM Nº. 399, de 22/02/2006, é estabelecer as
diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase:
A) na educação na saúde e na escola sindical.
B) no planejamento centrado no gestor e na regionalização.
C) no planejamento centrado no gestor e no planejamento
estratégico.
D) na educação e planejamento estratégico.
E) na descentralização e na regionalização.
QUESTÃO 18

O esquema terapêutico atualmente recomendado para o
tratamento da tuberculose pulmonar, pela Divisão Nacional de
Pneumologia Sanitária é:
A)
B)
C)
D)
E)

rifampicina, etambutol e isoniazida.
estreptomicina, etambutol e pirazinamida.
rifampicina, isoniazida e pirazinamida.
etionamida, etambutol e isoniazida.
rifampicina, etionamida e isoniazida.

Gestante de 18 anos iniciou o atendimento pré-natal em um
serviço de atendimento unicamente ambulatorial após teste de
gravidez positivo. Quando da consulta de enfermagem a
enfermeira da detectou que a mesma não havia realizado
nenhum dos exames solicitados; tinha tentado interromper a
gestação e não estava passando bem. Ao exame a enfermeira
encontrou a gestante descorada, com sangramento gengival de
moderada intensidade e sem perdas vaginais. Para assistir à
adolescente, a enfermeira corretamente suspeita de:
A) ameaça de abortamento, o que requer encaminhamento
para atendimento médico especializado em hospital de alta
complexidade.
B) infecção associada a abortamento infectado, o que requer
atendimento médico especializado em hospital de média
complexidade.
C) distúrbio de coagulação associado a abortamento retido, o
que requer utilização do sistema regional de urgência e
emergência para atendimento médico especializado em
hospital de média complexidade.
D) processo inflamatório decorrente de abortamento, o que
requer o acompanhamento da gestante pelo serviço
ambulatorial.
E) processo infeccioso decorrente de abortamento incompleto,
o que requer guia para o encaminhamento da gestante a
hospital de referência para procedimentos de baixa
complexidade.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

De acordo com o programa de humanização do parto e prénatal, a conclusão da assistência pré-natal ocorre quando
tiverem sido realizadas:
A) as seis consultas de pré-natal e todos os exames
obrigatórios para gestante, apenas.
B) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios
para gestante e a imunização antitetânica, apenas.
C) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios
para gestante e a realização do parto, apenas.
D) as seis consultas de pré-natal, todos os exames
obrigatórios, a imunização antitetânica, a realização do
parto e a consulta de puerpério.
E) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios
para gestante e a realização do parto e aleitamento materno.

Em relação à avaliação neurológica, analise as afirmativas
abaixo.
1.

A utilização sistemática da Escala de Coma de Glasgow
possibilita que toda a equipe médica e de enfermagem se
comunique de forma padronizada, facilitando o trabalho de
todos.
Além das alterações pupilares, os déficits motores como
hemiplegias, monoplegias, para e tetraplegias, as atitudes
de decorticação e descerebração ajudam o médico a definir
a topografia da lesão neurológica sendo, portanto, Sinais de
Localização.
Os pacientes inconscientes, com função cerebral
gravemente comprometida podem responder a um estímulo
através de uma posição chamada decorticação que é a
posição onde ele apresenta braços fletidos, abduzidos e
rodados internamente com as pernas em extensão.
No indivíduo de qualquer idade, a partir do nascimento, o
reflexo de Babinski caracterizado pela dorsificação dos
artelhos, especialmente do hálux, é um sinal patológico.

2.

3.

4.

QUESTÃO 22

Sobre o programa de hipertensão, analise as afirmativas abaixo.
1.

A eficiência da ação de bombeamento do coração e o grau
de resistência ao fluxo sangüíneo oferecido pelo sistema
vascular determinam a pressão sangüínea.
Na verificação da pressão arterial, deve ser observado o
posicionamento do braço no nível do coração pois caso
contrário pode-se obter um valor que não corresponde à
realidade.
A pressão sistólica representa a intensidade da contração
ventricular, e a diastólica, o grau de resistência periférica.
A pressão sangüínea varia ao longo do ciclo vital, assim
como ocorre com a respiração, temperatura e pulso.

2.

3.
4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1 e 2, apenas
3 e 4, apenas

QUESTÃO 25

Um homem deu entrada na emergência com quadro de
apendicite aguda, sendo necessária a realização de
apendicectomia. No cuidado pré-operatório desta cirurgia é
contra-indicado :
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 23

administração de enema.
realização de tricotomia e região abdominal.
passagem de sonda nasoentérica.
colocação do paciente na posição de Fowler.
aplicação de compressas quentes no local, para aliviar a
dor.

Qual das alternativas abaixo é uma contra-indicação formal
para diálise peritoneal?
A)
B)
C)
D)
E)

Diabetes mellitus.
Hiperpotassemia.
Insuficiência cardíaca.
Hérnia inguinal bilateral.
Hipertensão arterial.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Das emergências clínicas, a parada cardiorrespiratória ocorre na
maioria das vezes fora do ambiente hospitalar. Sobre esta
situação, é correto afirmar:

Em relação à atenção de enfermagem durante o trabalho de
parto, analise as afirmativas abaixo.
1.

A) A modalidade mais freqüente de parada cardíaca no adulto
é a taquicardia ventricular sem pulso.
B) O treinamento de leigos no suporte básico de vida poderia
evitar a morte de 30 mil vítimas anuais de morte súbita no
Brasil.
C) O socorro básico (ABC) é um conjunto de procedimentos
de emergência que devem ser executados apenas por
profissionais da área da saúde e incluem a desfibrilação
elétrica, intubação traqueal e a administração de
medicamentos.
D) Após a aplicação do suporte básico de vida, permanecendo
o pulso ausente, devem ser continuadas as manobras de
ressuscitação cardiopulmonar, intubação traqueal e acesso
venoso.
E) O uso de desfibrilador elétrico deve ser indicado somente
após a confirmação de fibrilação ventricular ou taquicardia
ventricular sem pulso.

Em relação aos fatores de riscos biológicos e socioeconômicos
na gravidez, analise as afirmativas abaixo, identificando-os.
Estatura abaixo de 150 cm.
Curto intervalo na gravidez (- 24 meses).
Baixa escolaridade.
Peso antes da gestação abaixo de 40 kg, ou ganho de peso
durante a gestação menor que 7 kg.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas
3 e 4, apenas.

3.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2, apenas
3, apenas.

QUESTÃO 30

1.
2.
3.

Verificar PA e pulso materno.
Observar perda de sangue vaginal.
Reconhecer precocemente sinais indicativos de hemorragia
materna.

Esta(ao) correta(s):
A) 1, 2 e 3.
B) 1 e 3, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 2, apenas
E) 3, apenas.
QUESTÃO 31

Em relação aos cuidados com prevenção de infecções no centro
cirúrgico, assinale a afirmativa incorreta.

QUESTÃO 28

A assistência de enfermagem nas primeiras vinte e quatro horas
do puerpério imediato deve, prioritariamente:
A)
B)
C)
D)

2.

Em relação aos cuidados de enfermagem durante a dequitação
placentária, analise as afirmativas abaixo.

QUESTÃO 27

1.
2.
3.
4.

Avaliar a dinâmica uterina a cada 30–60 minutos por
períodos de dez minutos.
Auscultar BCF (batimentos cardiofetais) somente no
intervalo das contrações.
Permitir a participação do companheiro ou outro familiar
durante o trabalho de parto e o parto.

estimular a deambulação e orientar para amamentação.
realizar higiene da paciente e trocar absorvente higiênico.
promover educação para saúde no binômio mãe–filho.
verificar sinais vitais e observar sinais de hemorragias e
infecção.
E) registrar os cuidados prestados ao binômio mãe–filho.

A) A sala de cirurgia deverá estar limpa, com as portas
fechadas, e a circulação de pessoal deverá ser a menor
possível.
B) O número de pessoas na sala cirúrgica deve ser limitar.
C) As portas da sala de cirurgia devem se mantidas fechadas,
exceto quanto da passagem de equipamentos, pessoal ou
paciente.
D) O uso de ar condicionado de parede ou ventiladores na sala
de cirurgia não é apropriado.
E) Após cirurgias contaminadas ou infectadas deve ser
realizada limpeza especial ou fechamento de salas
cirúrgicas
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

A Coordenação do Controle de Infecção Hospitalar do MS
estabeleceu em 1994 as “Normas Técnicas para processamento
de Artigos e Superfícies”. Com base nessas Normas é correto
afirmar que:
A) no processo de esterilização, os passos a serem seguidos
são respectivamente: enxágüe, limpeza, descontaminação,
esterilização, secagem, acondicionamento, estocagem.
B) o tipo de processamento (desinfecção ou esterilização) não
depende da classificação do mesmo de acordo com seu
risco potencial de infecção, mas sim do tipo de material.
C) os óleos, pós, caixa de instrumental não termo-resistentes
podem ser submetidos à autoclavagem.
D) artigos para inaloterapia e acessórios dos respiradores não
devem ser submetidos à descontaminação e à desinfecção
em máquinas automáticas com água quente (60- 90ºC)
E) durante o processamento, independentemente do processo
a ser submetido, todo artigo deverá ser considerado como
contaminado, sem levar em consideração o seu grau de
sujidade.
QUESTÃO 33

Em relação aos poderes e responsabilidades da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, assinale a afirmativa
incorreta.
A) A prescrição de antibióticos nas unidades hospitalares
obedecerá às normas emanadas da CCIH.
B) As rotinas técnico-operacionais constantes nas normas
estabelecidas pela CCIH para a liberação e utilização dos
antibióticos devem ser ágeis e baseadas em protocolos
científicos.
C) É ético o critério que condiciona a liberação de antibióticos
pela CCIH à solicitação justificada e firmada por escrito.
D) O coordenador da CCIH da instituição, no âmbito de suas
competências, é o responsável pela viabilização e
otimização das rotinas técnico-operacionais para liberação
dos antibióticos.
E) Os protocolos científicos não se subordinam a fatores de
ordem econômica.

Segundo o protocolo de conduta estabelecido pela Comissão de
Infecção Hospitalar (CCIH), qual providência deve ser tomada
perante acidente sofrido pelo enfermeiro com material pérfurocortante contaminado com material biológico, durante
assistência prestada a um paciente?
A) Limpar o local com água e sabão anti-séptico. Realizar
teste sorológico no paciente-fonte e no enfermeiro para
hepatites B e C e para HIV. Se o enfermeiro já estiver
vacinado contra a hepatite B, avaliar o seu nível de
anticorpos protetores. As recomendações a serem seguidas
dependerão do resultado dos testes sorológicos do paciente,
para hepatite B e infecção por HIV.
B) Limpar o local com hipoclorito de sódio. Realizar teste
sorológico no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV.
Se o esquema para hepatite B estiver completo, fazer o
reforço da vacina. Iniciar anti-retrovirais dependendo da
condição clínica do paciente.
C) Lavar o local com soro fisiológico. Realizar teste
sorológico no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV.
Se o paciente não possuir o esquema vacinal completo, o
enfermeiro deverá receber a imunoglobulina anti-hepatite
B. As recomendações a serem seguidas dependerão do
resultado dos testes sorológicos do paciente apenas para o
HIV1.
D) Limpar o local com sabão neutro e água. Realizar teste
sorológico no paciente-fonte e no enfermeiro para hepatites
B e C e para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o
esquema estiver completo, avaliar o nível de anticorpos
protetores do enfermeiro. As recomendações a serem
seguidas dependerão das condições clínicas do pacientefonte.
E) Limpar o local com álcool a 70%. Realizar teste sorológico
no paciente-fonte e no enfermeiro para hepatites B e C e
para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o
esquema estiver completo, o enfermeiro deve iniciar o uso
de imunoglobulina anti-hepatite B imediatamente. As
recomendações a serem seguidas dependerão do resultado
dos testes sorológicos do enfermeiro.
QUESTÃO 35

Segundo a Portaria nº. 2616-ANVISA as equipes que compõem
uma Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) deverão ter por
competências dentre outras:
A) apoiar a descentralização das ações de prevenção e
controle de infecção hospitalar.
B) implantar um Sistema de Vigilância Epidemiológica das
infecções hospitalares.
C) estabelecer parâmetros e métodos para o controle de
infecção hospitalar.
D) elaborar protocolo compromisso para a Comissão de
Controle de infecção hospitalar.
E) propiciar a infra-estrutura necessária à correta
operacionalização da CCIH
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QUESTÃO 36
QUESTÃO 39

As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde
dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle
envolvem medidas de vários níveis de complexidade. Em
qualquer procedimento, a medida básica mais importante a ser
adotada para a prevenção e controle das infecções hospitalares
é:
A) a esterilização de instrumental que entra em contato com o
paciente.
B) a lavagem das mãos.
C) a desinfecção de artigos e superfícies.
D) a realização de limpeza terminal e concorrente.
E) o cuidado com o lixo hospitalar.
QUESTÃO 37

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de doentes
mentais na comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se
dedicando com especial empenho nos últimos anos. Sobre o
assunto, são projetos e programas implantados pelos SUS que
respeitam a lógica da Reforma Psiquiátrica, todos os abaixo
exceto:
programa “De volta para casa”;
reestruturação dos hospitais psiquiátricos;
serviço residencial terapêutico (SRT);
ampliação de vagas nas unidades hospitalares psiquiátricas,
para internações;
E) centros e núcleos de atenção psicossocial.

O Delirium Tremens é uma manifestação que aparece quando
da interrupção da ingestão alcoólica. No tratamento dentre
outras complicações, é necessário avaliar o (a):
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 40

O tabagismo é um problema de saúde pública, contribuindo
para elevar a incidência de câncer. Dentre os tipos de câncer
que incidem com maior freqüência em fumantes assinale a
afirmativa correta.
A) pulmão, laringe e esôfago.
B) mama, retina e pele.
C) mama, colo de útero e próstata.
D) leucemias, mama e laringe.
E) leucemias, próstata e pâncreas.

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 38

A Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, classifica
os Centros de Atenção Psicossociais, assim como os Núcleos de
Atenção Psicossocial e os Centros de Referência e outros tipos
de serviços substitutivos como:
A) serviços de atenção intensiva, abertos 24 horas por dia, que
atendem emergências psiquiátricas.
B) serviços de atendimento de pacientes com transtornos
mentais severos e persistentes, em regime de tratamento
intensivo, semi-intensivo e não-intensivo.
C) locais anexos e estreitamente ligados aos hospitais
psiquiátricos, que funcionam como ambulatórios,
recebendo os pacientes de um determinado território para
recebimento de medicação e realização de consultas.
D) locais onde se busca integrar o portador de transtorno
mental em um ambiente social e cultural concreto,
designado como seu “território” o espaço da cidade onde se
desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares,
constituindo-se na principal estratégia do processo de
reforma psiquiátrica.
E) SPA (Serviços de Pronto Atendimento) dos hospitais
psiquiátricos que servem como elo de ligação entre os
pacientes e o hospital.

hipervolemia.
hipotonia.
sialosquese.
hematúria.
hipoglicemia.

QUESTÃO 41

O desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações
(PNI) é orientado por normas técnicas estabelecidas
nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, ao
transporte e à administração de imunobiológicos, assim como
aos aspectos de programação e avaliação de vacinas. Acerca
desse assunto, analise as afirmativas abaixo.
1.

2.

3.

4.

Todos os imunobiológicos são sensíveis a agentes físicos
como a luz e o calor e, por esse motivo, devem ser
submetidos ao congelamento, devendo ser retirados do
freezer somente no momento de sua utilização.
Nas vacinas aplicadas pela via intradérmica, como a BCG,
a mesma é introduzida na camada superficial da pele,
denominada derme.
Após a aplicação da vacina contra a hepatite B, a pessoa
vacinada, ou o acompanhante, deve ser orientada a aplicar
compressas quentes no local da aplicação da vacina caso
haja dor ou vermelhidão.
A vacina tríplice viral é uma combinação dos vírus vivos
atenuados do sarampo, da caxumba e da rubéola.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.
1 e 4, apenas.
2 e 4, apenas
2 e 3, apenas.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

A vigilância epidemiológica pode ser conceituada como a
coleta, a análise e a disseminação de informações relevantes
para a prevenção e o controle de um problema de saúde pública.
A partir desse conceito, analise as afirmativas abaixo.
1.

As doenças sujeitas ao Regulamento Sanitário
Internacional são a AIDS, a febre amarela e a cólera.
A vigilância atual da poliomielite busca a detecção precoce
de paralisia flácida aguda e crônica em crianças.
A incidência de difteria no Brasil está em declínio há mais
de 20 anos.
A redução da transmissão natural da doença de Chagas é
feita, no Brasil, mediante o combate ao vetor da doença.

2.
3.
4.

Em relação aos Indicadores de Saúde, analise as afirmativas
abaixo.
1.

Os indicadores de saúde são usados para ajudar a descrever
uma situação existente e para avaliar mudanças ou
tendências durante um intervalo de tempo.
Os indicadores de saúde são produzidos com periodicidade
definida e critérios constantes e revelam o comportamento
de um fenômeno em dado período de tempo.
São necessários para avaliar os fenômenos de saúde
estáveis em curto período de tempo.
Não servem para descrever a freqüência de uma doença ou
de um fator de risco.

2.

3.
4.

Estão corretas:

Estão corretas:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.
2 e 3, apenas
2 e 4, apenas.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 46

A quantificação de variáveis epidemiológicas segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), tem por objetivo:
A) observar os métodos usados no controle de doenças e
promover a saúde através de medidas de alcance
individual.
B) classificar os fatores determinantes das doenças e permitir
o seu tratamento, com restrições.
C) identificar os fatores determinantes de risco e permitir o
seu tratamento com alcance delimitado.
D) prover os dados necessários ao planejamento e avaliação
dos Serviços de Saúde.
E) colocar o conhecimento à disposição da coletiva e
promover a saúde através de medidas de alcance
individual.
QUESTÃO 44

Quais são os indicadores típicos da bioestatística utilizados na
análise epidemiológica das doenças?
A) Mortalidade e morbi-mortalidade.
B) Coeficiente de detecção de casos e fatores de risco.
C) Prevalência e casos antigos de doenças.
D) Doenças ocupacionais e fatores de risco.
E) Incidência e prevalência.

1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas
2 e 3, apenas.

A medida aplicável tanto às entidades governamentais quanto
não-governamentais de atendimento à saúde, que desenvolvem
programas de internação e descumprirem suas obrigações para
com as crianças e adolescentes, é:
A)
B)
C)
D)
E)

advertência.
suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas.
fechamento de unidade ou interdição de programa.
afastamento provisório de seus dirigentes.
afastamento definitivo de seus dirigentes.

QUESTÃO 47

Mulher, solteira, 30 anos, procurou o serviço de ginecologia
para realização de exame de Papanicolau. Ao retornar para
receber o resultado de seu exame, foi informada pela enfermeira
que seu resultado era normal. De acordo com a recomendação
do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer cérvicouterino, a enfermeira deve orientar a paciente a realizar novo
exame:
A) anualmente, independentemente de exames anteriores.
B) somente de três em três anos.
C) em três anos se já houver dois exames negativos em anos
consecutivos.
D) em seis meses, se já houver dois exames negativos em anos
consecutivos.
E) semestralmente, independentemente de exames anteriores.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é
correto afirmar:

Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, analise as afirmações abaixo.

A) o enfermeiro não pode ser responsabilizado, durante o seu
plantão, por negligência ou imperícia cometida por auxiliar
de enfermagem do seu setor.
B) o enfermeiro deve alertar todo profissional de saúde diante
de falta cometida por imperícia, imprudência ou
negligência.
C) o enfermeiro deve desligar o respirador, antecipando a
morte de uma paciente em estágio terminal de câncer,
visando evitar um sofrimento prolongado.
D) o enfermeiro exerce a profissão com relativa autonomia,
reconhecendo que deve se subordinar às decisões médicas,
conforme legislação em vigor.
E) o enfermeiro deve conter um adulto enfartado que se
recusa a ser submetido a um cateterismo cardíaco, desde
que o médico tenha prescrito o procedimento e decidido
realizá-lo mesmo sem o consentimento do paciente.

1.

QUESTÃO 49

2.

3.

O profissional de enfermagem é responsável por falta
cometida no desempenho de suas atividades profissionais,
independentemente de ter sido praticada individualmente
ou em equipe.
É facultado ao profissional de enfermagem colocar seus
serviços à disposição da comunidade em casos de
emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando, quando
necessário, vantagens pessoais.
É proibido ao profissional de enfermagem ministrar
medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que
os compõem e da existência de risco para o cliente.

Esta(ão) correta(s):
A) 1 e 3, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 1, apenas
E) 1, 2 e 3.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem dispõe
sobre direitos, deveres, responsabilidades, proibições e
infrações, entre outros assuntos. Baseando-se nesse código,
analise as afirmativas abaixo.
1.
2.

3.

4.

É proibida a recusa da execução de atividades que não
sejam de sua competência legal.
Não são permitidas as participações em movimentos
reivindicatórios por melhores condições de assistência,
trabalho e remuneração.
É permitido suspender as atividades, individual ou
coletivamente, quando a instituição pública ou privada não
oferecer condições mínimas para o exercício profissional,
ressalvados os casos de urgência e emergência.
Prestar à clientela uma assistência livre de riscos
decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.

Estão corretas:
A) 1 e 3, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 2 e 4, apenas
E) 2 e 3, apenas.
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