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ENFERMAGEM

(E) avaliar a qualidade e a efetividade dos serviços prestados à comunidade,
considerando a relação entre a satisfação dos usuários e o menor gasto de
materiais utilizados.

QUESTÃO ÚNICA

3. Quanto às instâncias colegiadas de que trata a Lei 8.142/1990 é correto afirmar
que:

10,000 pontos distribuídos em 50 itens
Marque no cartão de respostas a única alternativa que responde de maneira correta
ao pedido de cada item.
1. Sobre o Art. 1º da Lei nº 10.424/2002, que trata do atendimento domiciliar e da
internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto
afirmar que:
(A) a internação domiciliar é realizada por indicação e por meio de relatório feito
pela enfermeira responsável pelo paciente no hospital.
(B) incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, de
fisioterapia, de psicólogos e de assistência social.
(C) o atendimento ao paciente em internação domiciliar visa atuar,
fundamentalmente, na reabilitação.
(D) inclui-se apenas o atendimento médico e de enfermagem.
(E) a internação domiciliar é realizada por meio de relatório feito pela
enfermeira responsável pelo setor de internação domiciliar da Secretaria de
Saúde.
2. São finalidades do Sistema Nacional de Auditoria (SNA):
(A) determinar as não conformidades dos serviços prestados e apontar os
responsáveis.
(B) avaliar as atividades, identificar as ações inadequadas e capacitar os
profissionais para o desenvolvimento de melhores práticas.
(C) analisar os gastos e fazer um estudo de viabilidade financeira do atendimento
das especialidades contratadas.
(D) aferir os indicadores e padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de
dados que permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os
gastos da atenção à saúde.

(A) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, tem caráter provisório e
periódico; e conta com a participação de representantes do governo,
profissionais de saúde e usuários do SUS.
(B) o Conselho de Saúde se reúne anualmente para avaliar a situação de saúde e
propor diretrizes para a formulação de políticas de melhoria.
(C) são três: Conferência de Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Conselho dos
Secretários de Saúde (CONASS).
(D) a Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, podendo ser convocada
extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde, fora
desse período.
(E) têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Congresso
Nacional.
4. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, são quatro as categorias de
profissionais que desenvolvem atividades de enfermagem:
(A) atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e
o enfermeiro.
(B) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras.
(C) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e cuidador.
(D) enfermeiro, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e cuidador.
(E) cuidador, parteiras, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
5. A terapia medicamentosa através da via venosa é administrada e controlada pela
equipe de enfermagem. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
(A) A velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo.
(B) A velocidade de fluxo de uma venóclise é inversamente proporcional à altura
em que é fixado o frasco do soro.
(C) A velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao comprimento do
equipo.
(D) Diminuindo-se a extensão de um equipo, diminui-se a velocidade do fluxo.
(E) Quanto menor a viscosidade de um líquido, maior a necessidade de um
equipo calibroso.
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(D) os hidrogéis podem ser utilizados em pele íntegra como medida de
prevenção, evitando as úlceras de pressão.
(E) os hidrogéis são indicados em feridas cirúrgicas fechadas.
6. Em relação aos cuidados de enfermagem aos pacientes com alterações vasculares
periféricas, assinale a alternativa correta.
(A) Na insuficiência arterial periférica, o paciente deve ser estimulado a
deambular pelo menos 45 min diariamente e praticar exercícios de médio
impacto.

9. Em relação às teorias de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
I.

Quando a enfermagem estimula as atividades do auto-cuidado está utilizando
como base a teoria da Irmã Callista Roy.

(B) No caso de insuficiência venosa devemos evitar o uso de meias de
compressão.

II. A assistência de enfermagem direcionada a grupos indígenas deve ter como
base a teoria de Leininger.

(C) Para melhorar o edema na insuficiência arterial periférica devemos manter os
membros inferiores elevados.

III. No cuidado transpessoal, a enfermagem está direcionada à compreensão da
intermediação entre saúde, doença e comportamento humano, como
preconiza a teoria de Orem.

(D) Deve-se aplicar compressas geladas para diminuir a dor na insuficiência
arterial.
(E) Na insuficiência venosa, orientar o uso de meias pneumáticas tendo o
cuidado de retirá-las a cada 8 horas por 15 a 20 min.
7. Quantos gramas de Bicarbonato de sódio são necessários para administrar 500ml
de uma solução a 3%?
(A) 10g
(B) 12g
(C) 15g
(D) 20g
(E) 25g
8. Quando falamos de curativo à base de hidrogel é correto afirmar que:
(A) o propilenoglicol (PPG), componente encontrado nos hidrogéis, mantém o
meio úmido.
(B) a carboximetilcelulose, componente encontrado nos hidrogéis, facilita a
reidratação celular e o desbridamento.
(C) os hidrogéis não são indicados em tecidos necróticos.

IV. A abordagem Holística da enfermagem tem como base a teoria de Neuman.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I, II e III estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente I e IV estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.

10. Durante o exame físico do sistema neurológico, examina-se os pares de nervos
cranianos através da realização de testes. Em relação a esses testes, associe a
segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a
seqüência correta.
NERVOS
1. Trigêmio (V par)
2. Vago (X par)
3. Craniano (II par)
4. Glossofaríngeo
par)
5. Acústico (VIII par)

FINALIDADE

( ) Teste quanto a condução aérea e óssea (Rinne).
( ) Testar sensibilidade à temperatura.
( ) Teste da capacidade de distinção entre o
salgado e o doce.
(IX ( ) Testar o reflexo de Vômito.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5–4–3–2
1–4–2–5
2–1–5–4
5–1–4–2
4–2–5–3

(B)
(C)
(D)
(E)

11. No tratamento do câncer são utilizados agentes anti-neoplásicos que trazem
diversos efeitos colaterais. Nos casos da administração desses agentes por via
endovenosa, havendo extravasamento durante a sua administração, qual das
substâncias abaixo pode ser utilizada para reduzir a lesão tissular?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gluconato de cálcio.
Ifosfamida.
Hialuronidase.
Sulfato de potássio.
Asparaginase.

fazer balanço hídrico.
monitorar rigorosamente a temperatura corporal.
monitorar a glicemia capilar.
realizar a pulsoterapia no período vespertino.

14. Em relação à infecção pelo vírus do dengue, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I.

As manifestações hemorrágicas, bem como a plaquetopenia, podem ser
observadas em todas as apresentações clínicas de dengue.

III. A prova do laço é um exame baseado no grau de fragilidade capilar, estando
positiva nos casos de dengue hemorrágica.

SINTOMAS
1. Alcalose metabólica

CARACTERÍSTICAS
( ) PH arterial baixo devido à concentração
reduzida de bicarbonato.

2. Alcalose respiratória

( ) PH arterial baixo devido a PCO2 aumentada.

3. Acidose metabólica

( ) PH arterial alto com a concentração aumentada

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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II. A dor abdominal intensa e vômitos persistentes são sinais de alarme que
significam a evolução para um quadro de dengue hemorrágica.

12. O equilíbrio hidroeletrolítico é um processo orgânico essencial para a manutenção
da vida. O profissional de enfermagem precisa compreender a fisiologia desse
equilíbrio para prever, identificar e prestar a assistência de enfermagem. Associe a
segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a
seqüência correta.

4. Acidose respiratória

_________________
Diretor de Ensino

de bicarbonato.

( ) PH arterial alto devido a PCO2 reduzida.

2–4–3–1
4–1–2–3
3–2–4–1
1–3–2–4
3–4–1–2

13. É cuidado específico de enfermagem direcionado aos pacientes em uso de
pulsoterapia:
(A) solicitar à equipe médica punção de acesso central (subclávia).

IV. A diminuição do valor do hematócrito, identificado pelo hemograma, é um
sinal de agravamento da doença.
(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I, II e III estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente II, III e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
15. Sobre a enfermagem perioperatória é correto afirmar que:
(A) é uma especialidade da enfermagem que direciona o cuidado exclusivamente
para o problema cirúrgico dos pacientes.
(B) a assistência perioperatória de enfermagem começa no diagnóstico, quando é
decidido pela intervenção cirúrgica até o momento da alta hospitalar.
(C) é um processo dinâmico, cognitivo, comportamental e técnico dirigido para a
provisão de qualidade da assistência ao paciente antes, durante e após a
intervenção cirúrgica.
(D) a assistência de enfermagem perioperatória inicia-se no momento da
admissão do paciente até a alta anestésica do centro cirúrgico.
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(E) é uma especialidade da enfermagem que se preocupa com os cuidados do
paciente cirúrgico no momento da intervenção cirúrgica, nos períodos préoperatório imediato, intra-operatório e pós-operatório imediato.

16. Sobre o processo de desinfecção, associe a segunda coluna de acordo com a
primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.
CLASSIFICAÇÃO
FINALIDADE
1. Desinfecção de Alto ( ) Elimina todas as bactérias na forma vegetativa,
porém não age contra o bacilo da tuberculose,
Nível.
os esporos e vírus não lipídicos. Tem ação
relativa sobre os fungos. O composto mais
2. Desinfecção de Nível
utilizado é o quaternário de amônia.
Intermediário.
3. Desinfecção de Baixo
Nível.

( ) Destrói todas as bactérias vegetativas, as
microbactérias, os fungos e os vírus, mas não
todos os esporos bacterianos. É indicado para
artigos como lâminas de laringoscópio,
equipamentos de terapia respiratória, de
anestesia e endoscópios de fibra flexível. Os
agentes mais usados são o glutaraldeído e o
ácido paracético.

( ) Tem ação virucida e bactericida para formas
vegetativas, inclusive contra o bacilo da
tuberculose, porém não destrói esporos. Os
compostos mais utilizados são o cloro, os
iodóforos, os fenólicos e os álcoois.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3–2–1
1–2–3
2–3–1
3–1–2
1–3–2
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17. Muitas afecções gastrointestinais são tratadas por meio de procedimentos
cirúrgicos. A visualização dos órgãos abdominais pode ser por uma incisão na
parede abdominal ou por via laparoscópica. É exemplo de cirurgia abdominal:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Colonoscopia.
Enterectomia.
Postectomia.
Safenectomia.
Colposcopia.

18. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o enfisema pulmonar,
porém, há casos em que essa patologia é causada por fatores ambientais e
genéticos, inclusive na ausência do tabagismo. Entre os fatores genéticos destacase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deficiência de surfactante.
deficiência de proteinases.
excesso de streptolisinas.
deficiência de alfa1-antitripsina.
excesso de colinesterase.

19. Em uma prescrição pede-se 1,5g de sulfato de magnésio. Temos ampola de 20 ml
de sulfato de Mg a 10%. Quantos mililitros dessa ampola serão utilizados para
atender à prescrição?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml

20. Um paciente que após a ocorrência de um acidente vascular encefálico, teve os
seguintes sintomas: dificuldade para seguir comandos, dificuldade em formar
palavras e dificuldade de realizar tarefas do auto-cuidado, apresentou
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

agnosia, afasia e ataxia.
confusão, afasia e disartria.
agnosia, afasia e confusão.
ataxia, agnosia e disartria.
confusão, disartria e ataxia.
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21. São vários os tipos de anestesia e drogas utilizadas em cirurgias. Dentre estas
drogas comumente usadas estão os analgésicos opiáceos, como por exemplo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diazepam e Fentanil.
Fentanil e Midazolam.
Sulfato de Morfina e Halotano.
Atracurium e Sulfentanil.
Afentanil e Sulfato de Morfina.

22. A validação do processo de esterilização precisa confirmar que a letalidade do
ciclo seja suficiente para garantir uma probabilidade de sobrevida microbiana
mínima. Sobre os testes de controle desse processo, podemos afirmar que:
(A) o teste de Bowie & Dick é um indicador de processo, classe I. Deve ser
realizado diariamente e comprova que o material foi exposto à temperatura
adequada.
(B) o controle dos processos de esterilização é realizado através de indicadores
químicos e biológicos, semanalmente. Porém, na presença de alguma
alteração, os testes devem ser repetidos diariamente até a solução do
problema.
(C) o teste de Bowie & Dick é um indicador químico, classe II. Deve ser
realizado no primeiro ciclo do dia, apenas nos equipamentos assistidos por
bomba de vácuo.
(D) os testes com indicadores biológicos de primeira geração são os mais
utilizados atualmente. Apresentam alto grau de segurança nos seus
resultados e devem ser realizados semanalmente.
(E) os testes com indicadores microbiológicos de terceira geração devem ser
realizados diariamente. As ampolas são incubadas e o resultado é dado após
24 horas.
23. É exemplo de cirurgia asséptica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Colecistectomia.
Apendicectomia.
Hemorroidectomia.
Colostomia.
Craniotomia.
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24. As medicações inotrópicas são primariamente utilizadas em qual dos sistemas
orgânicos abaixo citados?
(A) Endócrino
(B) Digestório
(C) Neurológico
(D) Geniturinário
(E) Cardiovascular
25. A administração de medicação pela técnica em Z é indicada no seguinte caso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

injeção intramuscular em pessoas muito magras.
administração de ferro intramuscular.
realização de testes alérgicos.
administração de medicação por via subcutânea.
injeção intramuscular em crianças.

26. No tratamento de feridas infectadas, na ausência de necrose está indicado o uso de
papaína em que diluição?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3g em 50 ml.
5g em 50 ml.
6g em 50 ml.
7g em 50 ml.
10g em 50 ml.

27. O tratamento da Trombose Venosa Profunda (TVP) baseia-se na utilização de
anticoagulantes, entre eles a heparina. Entre as complicações no uso da heparina,
podemos citar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

trombocitopenia, alergia e dilatação de veias superficiais.
edema, taquicardia e necrose tecidual.
dilatação de veias superficiais, edema muscular e hemorragia.
hemorragia, trombocitopenia e necrose tecidual.
taquicardia, mal-estar e trombocitopenia.

28. O choque caracteriza-se por perfusão tissular e vascular inadequada que, se não
tratada, resulta em morte celular. Sobre o choque hipovolêmico podemos afirmar
que:
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(A) resulta de uma infecção grave que provoca hipovolemia relativa.
(B) trauma, cirurgia, diabetes insípido, queimaduras e ascite são alguns dos seus
fatores de risco.
(C) ocorre quando a capacidade do coração de se contrair e bombear o sangue
está comprometida e o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração
e tecidos.
(D) o tratamento farmacológico é feito basicamente com droga antiarrítmica
visando restaurar o débito cardíaco adequado.
(E) os sintomas iniciais são bradicardia, pele seca e quente.

(B) afrouxar as roupas; colocar o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira
elevada; e instalar oxigenoterapia.
(C) fornecer privacidade; se estiver no leito, remover travesseiros e elevar as
grades; e colocar o paciente em decúbito lateral, com a cabeça flexionada
para diante, logo que possível.
(D) instalar oxigenoterapia; abrir a boca e fazer manobra para segurar a língua; e
acalmar o paciente.
(E) abrir a boca e fazer manobra para segurar a língua; conter o paciente para
evitar lesões; e instalar oxigenoterapia.

29. No tratamento da hipertensão arterial, qual é a ação dos bloqueadores dos canais
de cálcio?

32. A síndrome parkinsoniana é um distúrbio de movimento que ocorre com
freqüência na senescência. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Reduzir a resistência vascular periférica pela vasodilatação sistêmica.
(B) Diminuir a pressão arterial ao bloquear a conversão da angiotensina I em
angiotensina II, prevenindo a vasoconstricção e a retenção de líquidos.
(C) Diminuir a pressão arterial ao combinar-se com receptores beta-adrenérgicos
no coração, artérias e arteríolas para bloquear a resposta aos impulsos
nervosos simpáticos.
(D) Diminuir a pressão arterial ao reduzir a reabsorção de sódio e água pelos
rins.
(E) Atuar no músculo liso arteriolar para causar relaxamento e reduzir a
resistência vascular periférica.

(A) A instabilidade postural é comum nas fases iniciais de evolução do
parkinsonismo.

30. Dentre os objetivos dos cuidados de enfermagem para um paciente que apresenta
angina, inclui-se:
(A) alívio da dor, redução da ansiedade e a ausência de dificuldade respiratória.
(B) obtenção e manutenção de perfusão tissular adequada, ausência de
hipoxemia e a integridade da pele.
(C) ausência de edema periférico, alívio da dor e manutenção da temperatura
corporal normal.
(D) redução da ansiedade, equilíbrio hidroeletrolítico e obtenção do sono
repousante.
(E) ausência da dificuldade respiratória, manutenção da temperatura corporal
adequada e ausência de hipoxemia.
31. São exemplos de cuidados de enfermagem durante uma crise convulsiva:
(A) deitar o paciente no chão, se possível; promover privacidade; e conter o
paciente para evitar que ele se machuque.

(B) Na síndrome parkinsoniana o tremor aumenta com a movimentação
voluntária do segmento afetado.
(C) Drogas que podem causar o parkinsonismo secundário são os antieméticos e
a levodopa.
(D) O tremor típico da síndrome parkinsoniana mantém-se mesmo durante o
sono.
(E) A rigidez encontrada na síndrome parkinsoniana é definida como hipertonia
plástica.
33. As contrações uterinas durante o trabalho de parto ativo e bem estabelecido
normalmente se dão, aproximadamente, a cada:
(A) 2 minutos
(B) 3 minutos
(C) 5 minutos
(D) 8 minutos
(E) 10 minutos
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34. As hepatites virais podem ser provocadas por diferentes vias de contato e agentes
etiológicos. Sobre o processo de acometimento de indivíduos por estas patologias,
assinale a alternativa correta.
(A) A hepatite A raramente é transmitida por via parenteral.
(B) O risco de transmissão por via sexual da hepatite C é maior que o da hepatite
B.
(C) O vírus tipo E é transmitido principalmente pela relação sexual.
(D) A vacina para a hepatite B está contra-indicada para pacientes HIV positivos.
(E) A hepatite delta é endêmica na região sul do Brasil.

35. Analise as afirmativas abaixo sobre ventilação não-invasiva (VNI), colocando
entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra “F”
quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta
a seqüência correta.
(
(

(
(
(

) Está indicada em situações em que o paciente é incapaz de proteger sua via
aérea, como na perda de consciência, nos casos de hipersecreção pulmonar e
instabilidade hemodinâmica.
) A familiarização da equipe multiprofissional com esse método de ventilação,
a otimização da adaptação da máscara ao paciente, a vigilância à
sincronização adequada entre respiração e ventilação são fatores de sucesso
para a VNI.
) Dentre as principais indicações para o uso da VNI temos: a exacerbação de
DPOC, a pneumonia em imunocomprometidos, o edema agudo de pulmão e
a IRpA.
) O emprego da VNI ocasiona diminuição da pressão intratorácica e o
aumento da capacidade funcional dos pulmões, melhorando, dessa forma, a
oxigenação e a ventilação alveolar.
) O uso da VNI nas doenças neuromusculares age causando o repouso do
diafragma e diminuindo as atelectasias.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–F–F–V–F
F–V–V–F–V
V–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V–V–V–F–F

36. Em relação ao diabetes em pacientes idosos, assinale a alternativa correta.
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(A) Para critério de controle da doença é aceitável uma glicemia em jejum entre
100 e 130mg/dl.
(B) As glicemias pós-prandiais somente serão consideradas como aceitáveis para
controle da glicemia, se estiverem menores que 140mg/dl.
(C) Todos os idosos com glicosúria devem iniciar o tratamento medicamentoso
para diabetes, para evitar as complicações crônicas da doença.
(D) As pessoas idosas raramente desenvolvem cetoacidose, mas podem entrar
em estado de hipo-osmolaridade e fazer sua apresentação inicial com
confusão, coma ou sinais neurológicos focais.
(E) No idoso, a imobilidade prolongada pode elevar temporariamente a glicemia.
37. Assinale a alternativa correta em relação à incontinência fecal em idosos.
(A) É mais comum em homens do que em mulheres.
(B) Uma lesão no esfíncter anal externo constitui-se em um dos principais
fatores que levam à incontinência fecal completa.
(C) A impactação fecal é uma das causas da perda involuntária de material fecal
em idosos.
(D) A característica das fezes na incontinência fecal provocada por seqüela de
acidente vascular encefálico é a eliminação de fezes diarréicas.
(E) Na incontinência fecal idiopática, o idoso mantém o reflexo anal, mas não
diferencia a presença de fezes ou gases na região anorretal.
38. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em parceria com o Ministério
da Saúde desenvolveu um Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da
Epidemia da AIDS e outras DST, visando nortear as ações de saúde nas esferas
federal, estadual e municipal. Sobre este Plano, analise as afirmativas abaixo e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
I.

Seu objetivo é a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, por meio
do desenvolvimento de ações intersetoriais que acelerem o acesso aos
insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento das DST e da AIDS, para as
mulheres das diferentes regiões do nosso país.

II. Entre as suas diretrizes está promover a eqüidade racial, étnica, de gênero e
de orientação sexual das mulheres no acesso a informação, diagnóstico e
tratamento das DST/AIDS.
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III. Este plano tem como ação estratégica a integração entre a rede de mulheres,
redes de serviço de saúde, segurança pública, justiça e assistência social.

1. Dismenorréi
a.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.

2. Dispareunia.

(C) Somente I e III estão corretas.

3. Metrorragia.

(D) Somente II e III estão corretas.

4. Amenorréia.

(E) Todas estão corretas.

_________________
Diretor de Ensino

( ) Sangramento prolongado ou excessivo no período do
fluxo menstrual regular.

( ) Ausência de fluxo menstrual.
( ) É a menstruação dolorosa, ocorre durante ou após a
menarca.

( ) Relação sexual difícil ou dolorosa.
( ) Sangramento vaginal entre os períodos menstruais

5. Menorragia.
39. Sobre gestações de alto risco, assinale a alternativa que apresenta algumas das
complicações que determinam o risco gravídico.

(A) 6 – 4 – 3 – 1 – 5
(B) 1 – 5 – 2 – 3 – 6

(B) Edema, poliidrâmnio e placenta prévia.

(C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3

(C) Placenta prévia, doenças isoimunes e edema.

(D) 2 – 3 – 4 – 6 – 5

(D) Toxemia, vômito pernicioso e síndrome de Down.

(E) 5 – 6 – 4 – 3 – 1

40. Muitas preocupações na área de saúde da mulher estão relacionadas com as
alterações normais ou anormais do ciclo menstrual. Educar as mulheres sobre o
ciclo menstrual e suas alterações constitui um aspecto importante no papel da
enfermeira no cuidado de qualidade voltado para a saúde da mulher. Dessa forma,
é necessário o conhecimento de alguns termos e seus significados. Logo, relacione
a coluna da direita com a da esquerda e, a seguir, assinale a alternativa que
apresenta a seqüência correta.
TERMOS

DEFINIÇÕES

regulares.

6. Menopausa.

(A) Morte fetal, vômito pernicioso e gestação prolongada.

(E) Síndrome de Down, edema e trabalho de parto prematuro.
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41. Em relação a pneumonia na infância é correto afirmar que:
(A) é um processo infeccioso do perênquima pulmonar, muito comum no
período da segunda infância.
(B) clinicamente a pneumonia está relacionada a uma doença como gripe,
alergia, rinite, sinusite e asma.
(C) os sinais e sintomas da pneumonia bacteriana incluem febre, tosse e dor
torácica, dor abdominal, calafrios e miningismo.
(D) a pneumonia viral é uma forma da doença mais grave que a pneumonia
bacteriana, pois exige internamento hospitalar devido, normalmente, ao
aparecimento do derrame pleural.
(E) os cuidados de enfermagem à criança com pneumonia requer basicamente o
cuidado com o dreno de tórax, avaliação da dor e das alterações respiratórias.
42. São cuidados de enfermagem com o recém-nascido (RN):
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(A) encaminhar o RN diariamente para tomar banho com a mãe e orientar a
higiene íntima.
(B) oferecer hidratação oral e suplemento alimentar visando fortalecer o
aleitamento.
(C) manter o RN bem aquecido e fazer uso do termômetro anal para medir a
temperatura mais precisamente.
(D) proporcionar ambiente tranqüilo para o sono e posicionar o RN em decúbito
ventral durante o sono ajudando na sua percepção de segurança.
(E) avaliar a força de sucção e a coordenação com a deglutição e observar o
padrão de evacuação.
43. Um indivíduo que apresenta falta de persistência de cuidados com sua higiene
pessoal e falta de persistência no trabalho e nos estudos, está apresentando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alogia.
embotamento afetivo.
Abulia.
ataxia.
catatonia.

45. A dependência ao álcool produz diversas alterações orgânicas, uma delas é a
síndrome de Korsakoff, que tem como principal sintoma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

amnésia.
ascite.
icterícia.
tremores.
inapetência.

46. Na assistência de enfermagem nas emergências de intoxicação por drogas é
correto afirmar que:
(A) o uso abusivo de cocaína provoca hipopirexia, por este motivo deve-se
realizar o monitoramento da temperatura corporal.
(B) na ingestão de cocaína deve ser evitada a indução do vômito.

(D) uso abusivo de anfetaminas provoca sonolência e letargia.
(E) o ácido lisérgico (LSD) diminui a pressão arterial.

SINTOMA
1. Tônico-clônica

( ) Contratura simétrica e semi-rítmica.

2. Clônica

( ) Contratura corporal breve e súbita.

3. Mioclônica

( ) Presença de contratura rítmica e enrijecimento.

4. Atônica

( ) Perda súbita do tônus e conseqüente queda da própria

DEFINIÇÃO

altura.
1–4–3–2
2–3–1–4
3–2–4–1
4–3–2–1
4–1–2–3
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(C) uma das características do abuso de heroína é a presença de pupilas
puntiformes.

44. Em relação à ocorrência de episódios convulsivos, relacione a primeira coluna de
acordo com a segunda e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________
Diretor de Ensino

47. Em situações de acidentes de trabalho relacionados à exposição a agentes
biológicos são tomadas várias medidas de proteção ao trabalhador. Sobre o
assunto assinale a alternativa correta.
(A) No caso de exposição ocupacional ao vírus da hepatite B (VHB), se, mesmo
após as doses vacinais, o trabalhador continuar a apresentar o anti HBs
negativo, deve ser utilizada a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B.
(B) A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B após exposição
percutânea é significativamente menor do que a probabilidade de infecção
pelo HIV.
(C) Após exposição ocupacional ao vírus da hepatite C os profissionais não
imunizados deverão fazer uso de imunoglobulina hiperimune para hepatite
C, reduzindo dessa forma o risco de infecção.
(D) O acompanhamento sorológico anti-HIV (ELISA) deverá ser realizado no
momento do acidente, sendo repetido após a 4ª e 8ª semanas e no 6º mês.
(E) Um profissional de saúde vítima de acidente com pérfuro-cortante e que ao
realizar o teste de detecção rápida apresentar anti-HIV reativo, deverá iniciar
a quimioprofilaxia até 2 horas depois deste acidente.

Visto:
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_________________
Diretor de Ensino

48. Nos centros urbanos as unidades básicas sem programa de saúde da família
podem atender a uma população de até:
(A) 10 mil habitantes.

FINAL DA PROVA

(B) 15 mil habitantes.
(C) 20 mil habitantes.

GABARITO

(D) 25 mil habitantes.
(E) 30 mil habitantes.
49. A aplicação de vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados é totalmente contraindicada para o caso de:
(A) desnutrição.
(B) prematuridade ou baixo peso no nascimento.
(C) aplicação de vacina contra a raiva.
(D) toda pessoa em uso de corticosteróides.
(E) pessoas acometidas por neoplasia maligna.

50. Os pacientes diabéticos devem estar devidamente orientados em relação à
insulinoterapia para evitar possíveis problemas. No acompanhamento hospitalar
ou ambulatorial a enfermagem deverá realizar educação em saúde e oferecer
informações sobre o uso e conservação da insulina. No que se refere a essa
terapia, assinale a alternativa correta.
(A) Ao realizar o transporte de insulina em viagens, colocar o frasco dentro de
um saco com gelo seco, isopor ou bolsa térmica.
(B) A insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente
(15ºC a 30ºC), por até um mês.
(C) As seringas e agulhas utilizadas para aplicação de insulina, independente de
terem sido usadas pelo mesmo paciente, nunca devem ser reutilizadas.
(D) Ao realizar a mistura de insulina regular com insulina intermediária, aspirar
primeiro o frasco com a insulina intermediária e depois com a mesma
seringa e agulha aspirar a insulina regular.
(E) Na auto-aplicação da insulina deve-se utilizar a via intradérmica.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

A
A
A
A
A

E
E
E
E
E

A
A
A
A
A
A

B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
ANULADO
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

_________________
Diretor de Ensino
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