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1ª QUESTÃO

MÚLTIPLA ESCOLHA

9,000 pontos distribuídos em 50 itens

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa que responde de maneira
correta ao pedido de cada item.

01. Em relação à Seção da Saúde no capítulo da seguridade social da Constituição
Federal de 1988, é correto afirmar que:

(A) o SUS é privativamente estatal.
(B) o setor privado está proibido de atuar no SUS.
(C) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do

Sistema Único de Saúde, mediante convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

(D) o sistema único de saúde deverá ser financiado por recursos destinados de
empresas e capitais estrangeiros.

(E) o Estado deve destinar recursos públicos para auxílios às instituições
privadas e com fins lucrativos.

02. A participação popular é um dos princípios do SUS. A Lei nº 8.142/90 prevê essa
participação em todas as esferas de governo, nas seguintes instâncias: a
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Com base nos dados apresentados,
analise as afirmativas e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
II. A conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos

vários segmentos sociais.
III. O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da

execução da política de saúde na sua instância, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e
normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde, sem
interferência dos usuários.

(A) Somente II está correta.

(B) Somente I e III estão corretas.

(C) Somente II e III estão corretas.

(D) Somente I, III e IV estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

03. Em relação à Resolução COFEN 189/1996, que dispõe sobre o dimensionamento
de profissionais de enfermagem, assinale a alternativa correta.

(A) Do quantitativo de profissionais estabelecido por esta resolução, ainda deverá
ser acrescido o Índice de Segurança Técnica (IST), que deve ser de no
mínimo 20% para cobrir as ausências de trabalho.

(B) Em unidades de assistência mínima ou intermediária o quantitativo de
enfermeiros deve ser de no mínimo seis.

(C) Na assistência intensiva, 70% do quantitativo de profissionais de
enfermagem deve ser composto por enfermeiros.

(D) Esta resolução sugere que sejam escalados para unidades de tratamento
intensivo, apenas auxiliares e técnicos de enfermagem, excluindo o atendente
de enfermagem.

(E) O cálculo de dimensionamento é feito através da multiplicação do número de
enfermarias ou unidades de serviço por um índice especificado a partir da
complexidade do paciente.

04. Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionado ao
direito à vida e à saúde, é correto afirmar que:

(A) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento
apenas no pré-natal.

(B) é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente pelo
SUS, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.

(C) é obrigatória a vacinação das crianças até os três anos de idade.
(D) a parturiente deverá ser atendida por qualquer médico obstetra, desde que o

mesmo seja conveniado ao SUS.
(E) os hospitais públicos e particulares são obrigados a manter alojamento

conjunto, possibilitando aos neonatos prematuros a permanência junto à mãe.

ENFERMAGEM
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05. A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) é uma estratégia
do Ministério da Saúde com a finalidade de diminuir a taxa de mortalidade infantil
no Brasil. Assinale a alternativa que representa um dos seus objetivos.

(A) Capacitar profissionais de saúde para condutas de ação integrada no
tratamento das doenças mais comuns que levam as crianças aos serviços de
atenção básica.

(B) Capacitar profissionais de saúde para estabelecer um diagnóstico específico
de uma determinada doença como desnutrição, diarréia, bronquite, entre
outras.

(C) Estabelecer condutas para o Suporte Avançado de Vida na Infância.
(D) Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família para orientar a

comunidade quanto à adequação do suporte nutricional das crianças menores
de três anos.

(E) Fornecer o SRO (Soro de Reidratação Oral) para evitar mortes por
desidratação.

06. Dois distúrbios alimentares estão em foco quando o assunto é adolescente: a
anorexia nervosa e a bulimia. Sobre estes distúrbios, analise as afirmativas
descritas e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. A anorexia nervosa ocorre predominantemente no adolescente,
principalmente do sexo feminino ou na mulher jovem, pertencentes a classe
social média ou alta, que possuem boa escolaridade.

II. A bulimia é caracterizada por um comportamento compulsivo para o
consumo de grandes quantidades de alimentos hipercalóricos, seguidos de
comportamento para controle de peso e pensamentos confortantes com o
aumento da auto-estima e a melhora do humor.

III. Freqüentemente dois aspectos influenciam o surgimento e a manutenção da
anorexia nervosa e a bulimia: uma relação conflituosa entre mãe e filha e o
abuso sexual.

IV. As adolescentes e as mulheres jovens acometidas pela bulimia estão abaixo
do peso corpóreo ideal e são tão magras quanto os indivíduos anoréticos.

(A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente I, II e IV estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.
(D) Somente I e II estão corretas.
(E) Somente II e IV estão corretas.

07. A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da
Saúde para fins de diagnóstico situacional e adoção de medidas de controle.
Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. A doença só é notificada após a confirmação diagnóstica.
II. O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na

ausência de casos.
III. A notificação das doenças listadas pelo Ministério da Saúde pode ser

realizada por qualquer pessoa.
IV. O caráter compulsório da notificação é uma desvantagem para a detecção de

agravos à saúde da comunidade, pois algumas ocorrências deixam de ser
notificadas.

(A) Somente I e IV estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente II e IV estão corretas.
(D) Somente I, II e III estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

08. Constituem-se em etapas da sistematização da assistência de enfermagem:

(A) passagem de plantão e transferência de pacientes.

(B) plano de alta e distribuição diária de funcionários.

(C) registro de enfermagem e confecção de escala de funcionários.

(D) evolução de enfermagem e exame físico.

(E) prescrição de enfermagem e supervisão de procedimentos.

09. Uma medida eficaz no tratamento da acidose metabólica é administração, sob
prescrição médica, de qual eletrólito abaixo relacionado?

(A) Cloreto de potássio.

(B) Sulfato de magnésio.

(C) Bicarbonato de sódio.

(D) Cloreto de sódio.

(E) Glicose.
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10. Analise as afirmativas em relação ao uso da terapia com oxigênio e, a seguir,
assinale a alternativa correta.

II..  Em pacientes portadores de DPOC, a administração de altas concentrações
de oxigênio poderá diminuir o estímulo do centro respiratório, levando o
paciente à apnéia.

II. O ar ambiente fornece 21 % do oxigênio ao nível do mar, e o oxigênio
canalizado e distribuído pela oxigenoterapia fornece 4 % por litro de
oxigênio.

III. O cateter nasal tem capacidade para administrar até 60% de concentração de
oxigênio.

IV. O uso da máscara de Venturi para administrar oxigênio dispensa a
umidificação com água ou soro fisiológico.

(A) Somente I e II estão corretas.

(B) Somente II e IV estão corretas.

(C) Somente I, II e III estão corretas.

(D) Somente I, II e IV estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

11. O Papanicolau é um dos exames periódicos mais importantes para detectar a
tipologia do câncer em mulheres. É oferecido largamente nos serviços de saúde do
SUS e consiste em:

(A) realizar um eficaz exame de inspeção, avaliando as lesões de qualquer tipo e

a presença de comprometimento muscular como cistocele e prolapso uterino.

(B) realizar o toque vaginal, para avaliar a competência muscular dessa região.

(C) obter uma amostra de tecido (secreção) do óstio cervical uterino.

(D) realizar a palpação uterina através do canal vaginal, percebendo assim os

contornos uterinos e a presença de endometriose.

(E) raspar delicadamente com uma pequena espátula o óstio externo da vagina, a

fim de obter uma amostra dos tecidos aí existentes.

12. Em relação ao conhecimento necessário na assistência ao paciente com ascite,
assinale a alternativa correta.

(A) Nos casos de ascite, a posição ortostática contribui para a redução da
filtração glomerular renal. Desta forma é aconselhado o repouso no leito.

(B)  No exame físico, a realização do teste de McBurney com resultado positivo
indica a presença de líquido livre na cavidade peritoneal.

(C) O líquido acumulado no peritônio é pobre em albumina, é por isso que esta
proteína é comumente prescrita em casos de pacientes com ascite de difícil
controle.

(D) Para acompanhamento do paciente com ascite, a enfermagem deve realizar a
medida do perímetro abdominal semanalmente.

(E) A paracentese é um procedimento médico que ajuda a remover
definitivamente o líquido ascítico através de uma punção na região umbilical.

13. São fatores de risco para a incontinência urinária:

(A) menopausa, imobilidade e acidente vascular encefálico.
(B) obesidade mórbida, parto cesareano, insuficiência renal.
(C) uso de diuréticos, sedativos e anticoncepcionais.
(D) exercícios de alto impacto e aumento da tonicidade da musculatura pélvica.
(E) diabetes mellitus, hipertensão arterial e lupus.

14. Sobre o PSF (Programa de Saúde da Família) é correto afirmar que:

(A) cada equipe de saúde deve atender no máximo 1.500 pessoas.

(B) a equipe é composta por no mínimo um médico, um enfermeiro, um auxiliar

de enfermagem e um agente comunitário de saúde.

(C) só participam do PSF as pessoas que são cadastradas em um território

adscrito.

(D) o PSF atua na atenção básica, não tendo vinculação com o atendimento

hospitalar.

(E) para ser integrante do PSF o profissional de saúde precisa ser admitido

através de concurso público.
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15. No exame físico do sistema cardiovascular podemos observar as seguintes
alterações e suas principais causas:

(A) estase de jugular decorrente do aumento do débito cardíaco.
(B) extremidades frias e pulso diminuído ou ausente devido à insuficiência

venosa.
(C) presença de ruídos adventícios em bases pulmonares decorrente do aumento

da pressão venosa pulmonar.
(D) presença de varizes decorrente da insuficiência arterial.
(E) edema de membros inferiores e ascite decorrente da insuficiência cardíaca

esquerda.

16. São causas importantes de hemorragia no início de uma gestação:

(A) gravidez ectópica e tumores de vulva, vagina ou colo.
(B) abortamento e atonia uterina.
(C) placenta prévia e inversão uterina.
(D) gestação molar e placenta prévia.
(E) inversão uterina e vasa prévia.

17. Quando está prescrito glicose associada à insulina ou ao gluconato de cálcio trata-
se de uma  medida temporária indicada para qual das alterações abaixo descritas?

(A) Hipocalemia.
(B) Hipercalemia.
(C) Hipoglicemia.
(D) Hiperglicemia.
(E) Hiperlipidemia.

18. Para o paciente em uso de nefrostomia é prioritário o seguinte cuidado de
enfermagem:

(A) clampear periodicamente o cateter de nefrostomia a fim de reeducar o
paciente a urinar.

(B) para evitar infecção, trocar o cateter de nefrostomia a cada 15 dias.
(C) restringir a ingesta hídrica já que pacientes nefropatas têm tendência à

retenção urinária.
(D) administrar analgésicos, conforme prescrição médica, em casos de dor

relacionada à  presença do cateter.
(E) realizar ordenha nos casos de presença de coágulos no cateter.

19. São consideradas complicações pós-operatórias:
(A) hipotermia, hemorragia de sítio cirúrgico e edema de membros inferiores.
(B) dor, depressão respiratória e flebite.
(C) miastenia, hemorragia e taquicardia.
(D) hipotermia, dor e depressão respiratória.
(E) confusão mental, hemorragia e icterícia.

20. No centro cirúrgico é comum o uso de gases medicinais. Segundo normas
nacionais e internacionais existem cores de referência para identificá-los como
forma de garantir o uso correto. Relacione as colunas e, a seguir, assinale a
alternativa correta.

CORES USO

1. Amarela
2. Azul marinho
3. Verde
4. Cinza
5. Vermelha

(   ) sistema canalizado de vácuo
(   ) gás óxido nitroso
(   ) gás ar comprimido
(   ) gás oxigênio

(A) 2  ; 4  ; 3  ; 1.
(B) 4  ; 1  ; 5  ; 3.
(C) 2  ; 4  ; 1  ; 5.
(D) 4  ; 2  ; 1  ; 3.
(E) 5  ; 1  ; 4  ; 3.

21. Em relação à anestesia geral, analise as afirmativas e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
I. Pode ser dividida em três fases: indução, manutenção e emergência.
II. Pode ser de três tipos: intravenosa, inalatória e balanceada.
III. É um estado inconsciente reversível caracterizado por amnésia, analgesia,

depressão dos reflexos, relaxamento muscular e homeostase das funções
fisiológicas.

IV. Após a intubação o paciente é colocado em oxigenoterapia simples pela
cânula e a partir daí começa a fase de manutenção.

(A) Somente III está correta.
(B) Somente IV está correta.
(C) Somente I, II e III estão corretas.
(D) Somente I, III e IV estão corretas.
(E) Somente II, III e IV estão corretas.
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22. O período pós-operatório imediato começa na admissão do paciente na sala da
URPA. A assistência de enfermagem durante esse período é muito importante e
concentra-se em intervenções destinadas a observar, prevenir ou tratar
complicações. Portanto o paciente deve permanecer monitorizado, tendo seus
sinais vitais aferidos e registrados de:

(A) 5 em 5 minutos na primeira hora.

(B) 10 em 10 minutos na primeira hora.

(C) 15 em 15 minutos na primeira hora.

(D) 30 em 30 minutos na primeira hora.

(E) hora em hora.

23. A respeito da estratégia do Ministério da Saúde para melhoria da qualidade da
assistência à saúde da infância: Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância (AIDPI), pode-se afirmar que:

(A) são ações de saúde voltadas a crianças até 12 anos de idade e de âmbito
nacional.

(B) está voltada exclusivamente para a região Norte, onde se encontra a maior
taxa de mortalidade infantil no Brasil.

(C) está voltada a crianças menores de cinco anos e sua operacionalização vem
sendo efetivada pelas Equipes de Saúde da Família em todo território
nacional.

(D) direciona ações de saúde voltadas à infância tanto na atenção básica como
na atenção hospitalar.

(E) são ações de saúde voltadas a crianças de comunidades indígenas brasileiras.

24. No exame físico do paciente com alterações neurológicas, o teste de Romberg é
utilizado para avaliar:

(A) as condições de equilíbrio e coordenação.

(B) os campos visuais.

(C) a força muscular.

(D) os reflexos motores.

(E) o nervo hipoglosso, responsável pelos movimentos da língua.

25. Segundo a lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre os direitos das
pessoas com transtornos mentais, qual das alternativas abaixo descritas é um tipo
de internação psiquiátrica?

(A) Internação compulsória.
(B) Internação judicial.
(C) Internação consentida.
(D) Internação obrigatória.
(E) Internação domiciliar.

26. Entre as principais indicações para a cateterização de veias profundas como as
veias subclávias e jugular interna estão:

(A) nutrição parenteral prolongada e administração de drogas vasoativas.
(B) estabelecimento de via venosa de urgência e de uma via venosa mais rápida.
(C) manter livre os movimentos dos braços e administração de drogas por bomba

de infusão.
(D) permitir a inserção de marcapasso cardíaco e garantir a administração de

drogas intravenosas.
(E) administração de drogas por bomba de infusão e nutrição parenteral

prolongada.

27. A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus constituem os principais
fatores de risco para as doenças cardiovasculares na população brasileira. Em
relação ao acompanhamento de indivíduos acometidos por HAS e DM, assinale a
alternativa correta.

(A) A pressão arterial no adulto sadio e sem uso de anti-hipertensivos é
considerada normal quando a pressão sistólica é menor ou igual a 140 mmHg
e a pressão diastólica é menor ou igual a 90 mmHg.

(B) Podem ser considerados diabéticos os indivíduos que apresentam glicemia
pós prandial com valor igual a 140 mg/dl.

(C) Atualmente, nas situações de crises hipertensivas, é indicada a diminuição da
pressão arterial em curto espaço de tempo e de preferência com o uso de
nifedipina sublingual.

(D) A síndrome plurimetabólica ocorre em 90% dos pacientes diabéticos e é
caracterizada pela menor captação de glicose por tecidos periféricos, em
resposta à ação da insulina.

(E) O diabetes mellitus tipo 2 caracteriza-se pela ocorrência dos sintomas
clássicos de hiperglicemia, fraca influência hereditária e deterioração clínica,
se não for tratado imediatamente com insulina.
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28. A Escala de Coma de Glasgow (GCS) é largamente utilizada nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) com o objetivo de avaliar funções dos pacientes quanto à
abertura ocular, melhor resposta motora e melhor resposta verbal. Para os achados
clínicos são atribuídos valores quantitativos que ao final dará um resultado entre:

(A) 3-13.

(B) 0-10.

(C) 3-15.

(D) 0-13.

(E) 0-15.

29. As convulsões são episódios de uma atividade motora, sensorial, autônoma ou
física anormal decorrente de descarga excessiva e súbita dos neurônios cerebrais.
As causas específicas das convulsões são variadas e podem ser categorizadas
como idiopáticas e adquiridas. Entre as causas das convulsões adquiridas estão:

(A) abstinência de drogas, anúria e febre especialmente na infância.

(B) lesões cranianas, insuficiência vascular e distrofia muscular.

(C) infecções do SNC, abstinência de drogas e hipoxemia.

(D) anúria, doença vascular cerebral e alergias.

(E) distrofia muscular, hipoxemia e infecções do SNC.

30. O acidente botrópico corresponde ao tipo de acidente ofídico de maior
importância epidemiológica no Brasil, pois é responsável por cerca de 90% dos
envenenamentos. Entre suas manifestações sistêmicas estão:

(A) edema, septicemia e hematúria.

(B) naúseas, hipoglicemia e infartamento ganglionar.

(C) hematêmese, equimoses e septicemia.

(D) epistaxe, edema e hipoglicemia.

(E) hipotensão arterial, sudorese e epistaxe.

31. A associação de vacinas é feita comumente nos postos de vacinação. Assinale a
alternativa correta em relação a este procedimento.

(A) Na vacinação associada, misturam-se as vacinas no momento da aplicação.
(B) A vacinação simultânea é o procedimento onde duas ou mais vacinas são

administradas em uma mesma preparação.
(C) A vacinação combinada é o procedimento onde as vacinas são aprazadas

para serem feitas nas mesmas datas.
(D) Uma desvantagem da vacinação combinada é que pode haver uma maior

probabilidade de reações adversas.
(E) A associação de vacinas só é permitida para vacinas e fabricantes

específicos, de acordo com prescrição médica.

32. Fisiologicamente, em idosos do sexo masculino, a diminuição da libido está
diretamente ligada a:

(A) diminuição da produção de estrogênios.

(B) vida sedentária.

(C) dificuldade de ereção.

(D) patologia testicular.

(E) diminuição da produção de testosterona.

33. A política nacional de saúde mental preconiza o processo de desospitalização no
atendimento aos pacientes com transtornos mentais. Em relação a este processo,
assinale a alternativa correta.

(A) Só será permitida a hospitalização por tempo prolongado em instituições de
caráter asilar.

(B) O paciente com transtorno mental poderá solicitar sua internação
voluntariamente, porém deverá assinar uma declaração optando por este tipo
de tratamento.

(C) A internação compulsória é aquela que ocorre por solicitação da família e
autorizada por um médico.

(D) O paciente que apresenta dependência institucional terá o direito de
permanecer em regime de internação se assim o quiser.

(E) O paciente com transtorno mental, mesmo em situações de urgência, não será
internado através da solicitação da família.
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34. São aspectos observados pelo uso de benzodiazepínicos no tratamento de
pacientes com transtornos mentais:

(A) diminuição dos sintomas da depressão.
(B) redução dos episódios de delírios e alucinações.
(C) não provocam dependência.
(D) redução da ansiedade e da insônia.
(E) com o uso contínuo, provocam constipação.

35. Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada que apresenta
edema em membros inferiores e dispnéia aos esforços, tem como diagnósticos de
enfermagem da taxonomia da NANDA, respectivamente:

(A) débito cardíaco diminuído e  perfusão tissular alterada.
(B) débito cardíaco aumentado e perfusão tissular ineficaz.
(C) déficit de eliminação e dificuldade respiratória.
(D) volume excessivo de líquidos e dificuldade respiratória.
(E) eliminação ineficaz e troca de gases prejudicada.

36. Caracteriza um caso confirmado de hanseníase:

(A) presença de deformidades nas articulações.
(B) manchas hipocrômicas na pele.
(C) lesões de pele com hipoestesia.
(D) presença de nódulos disseminados por toda a pele.
(E) presença de úlceras na pele.

37. Analise as afirmativas sobre o Programa de Saúde da Família e, a seguir, assinale
a alternativa correta.

(A) É dever do governo estadual a implantação das equipes de saúde.
(B) O recursos financeiros federais do Programa de Saúde da Família são

repassados através do Piso de Atenção Básica, como forma de incentivo.
(C) É facultado ao município o repasse de seus recursos financeiros para o

Programa de Saúde da Família, já que é uma estratégia do governo federal.
(D) As famílias que possuem assistência médica supletiva não participam do

programa de saúde da família.
(E) A responsabilidade da equipe de saúde da família é relacionada à atenção

básica, não havendo vínculo com o atendimento hospitalar.

38. Devido ao envelhecimento, o idoso apresenta alterações funcionais e estruturais
nos vários sistemas orgânicos. Assinale abaixo os sinais/sintomas que justificam
essa afirmativa.

(A) Maior tendência à diarréia do que à constipação.
(B) Os idosos dormem melhor em termos qualitativos do que os adultos jovens.
(C) Diminuição da função renal em decorrência da hipertrofia do rim.
(D) Diminuição do desejo sexual relacionada à diminuição da produção de

hormônios sexuais.
(E) O aumento da acidez no estômago ocorre com a produção aumentada das

secreções gástricas.

39. A melena é um dos sinais de hemorragia digestiva alta. Que elemento abaixo pode
ser misturado às fezes para que haja uma reação positiva na presença do sangue?

(A) Peróxido de hidrogênio.
(B) Peróxido de oxigênio.
(C) Sulfato de hidrogênio.
(D) Sulfato de magnésio.
(E) Álcool iodado.

40. O teste tuberculínico é um exame auxiliar para detectar pacientes com infecção
pelo Bacilo de Koch. Em relação a este procedimento, assinale a alternativa
correta.

(A) A prova tuberculínica, quando reatora, indica a presença de infecção e é
suficiente para o diagnóstico da tuberculose, caso se tenha um exame
radiológico com imagem suspeita.

(B) A aplicação do teste tuberculínico é feita por via intradérmica em um ângulo
de 45 graus.

(C) A pessoa com reação forte (área de endurecimento de 10mm ou mais) será
considerada infectada pelo micobacterium tuberculosis, independente de
outros fatores que possam estar interferindo no resultado.

(D) A leitura da prova tuberculínica é realizada de 36 a 72 horas após a aplicação
medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro transverso da área de
endurecimento palpável.

(E) Nos indivíduos vacinados com BCG, sobretudo entre aqueles imunizados há
até dois anos, a prova tuberculínica deve ser interpretada com cautela porque,
em geral, apresenta reações de tamanho médio podendo alcançar 10 mm ou
mais.
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41. Assinale a alternativa correta no que se refere ao Programa Nacional de
Imunização.

(A) A prematuridade e o baixo peso ao nascer não justificam o adiamento do
início da vacinação.

(B) Todas as pessoas que não apresentarem a cicatrização vacinal da BCG
devem ser revacinadas.

(C) O intervalo entre as três doses da vacina contra a hepatite B é de dois meses.
(D) As gestantes só poderão tomar a tríplice viral no último mês de gestação.
(E) A repetição das doses da vacina oral contra a poliomielite deve-se ao fato de

que são três os tipos de vírus contidos na vacina, e em geral não se consegue
imunizar com apenas uma dose contra os três tipos.

42. A medida da pressão venosa central é um dado importante para enfermagem, pois
fornece informação para:

(A) controlar a freqüência cardíaca.
(B) fornecer subsídios sobre o volume adequado para diluição de medicações.
(C) monitorizar a pressão arterial.
(D) avaliar o padrão respiratório.
(E) subsidiar a necessidade de uso de anti-hipertensivos.

43. São consideradas Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), as
seguintes patologias:

(A) asma e bronquite crônica.
(B) asma e enfisema.
(C) enfisema e bronquiectasia.
(D) bronquite crônica e sarcoidose.
(E) bronquite crônica e enfisema.

44. São atividades do enfermeiro assistencial do Centro Cirúrgico, exceto:

(A) ser assistente do cirurgião durante o procedimento cirúrgico.

(B) acompanhar o paciente à sala de operação.

(C) checar resultados de exames laboratoriais realizados no transoperatório.

(D) realizar escala diária dos funcionários.

(E) realizar sondagem vesical, caso haja necessidade.

45. Pacientes com disfunções endócrinas apresentam sinais e sintomas que são
identificados pela enfermagem. Em relação à avaliação dos pacientes com tais
disfunções, assinale a alternativa incorreta.

(A) A alopecia, o ressecamento da pele e a rouquidão são sinais de
hipotireoidismo.

(B) O hipertireoidismo pode ser provocado por choque emocional e pelo
estresse.

(C) A enfermagem deve estar atenta para os sinais de insuficiência cardíaca
associada ao hipertireoidismo grave ou não-tratado.

(D) A febre alta é comum na crise tireotóxica.
(E) A doença de Graves tem como principais sinal o aumento de peso, a apatia, a

queixa de frio, mesmo em ambientes quentes.

46. Nos pacientes em uso de meperidina por via venosa, para controle da dor aguda
ou crônica, devem ser observados os seguintes aspectos, exceto:

(A) atentar para a ocorrência de dependência química.

(B) fazer a meperidina em bolus, não precisando diluí-la.

(C) observar a freqüência respiratória.

(D) em caso de depressão respiratória, indicar como medicamento antagonista o

cloridrato de naloxona.

(E) avaliar periodicamente a necessidade de seu uso para evitar a dependência
química.

47. São ações realizadas nos casos de ingestão por substâncias corrosivas, exceto:

(A) avaliação do grau de lesão através da realização de endoscopia.

(B) em casos em que a causa foi de tentativa de suicídio, encaminhamento do

paciente para consulta psiquiátrica.

(C) identificar o tipo e a quantidade de substância ingerida.

(D) realização da lavagem gástrica.

(E) orientação ao paciente para não provocar vômito.



CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008 PÁG - 9ENFERMAGEM _________________
DIRETOR DE ENSINO

VISTO:

48. Sobre a fisiopatologia das varizes esofágicas é incorreto afirmar que:

(A) são causadas por hipertensão da veia porta, devido a uma obstrução da
circulação no fígado, previamente lesionado.

(B) são usualmente encontradas na porção inferior do esôfago, podendo
desenvolver-se para a porção superior do esôfago e até mesmo para dentro do
estômago.

(C) o choque hemorrágico proveniente de varizes esofágicas provoca a
diminuição da perfusão cerebral, hepática e renal.

(D) fatores como esforço ao evacuar, esofagite e refluxo do conteúdo gástrico
contribuem para a hemorragia das varizes esofágicas.

(E) sua principal causa é a esofagite especialmente decorrente do refluxo gastro-
esofágico.

49. Em relação ao conhecimento teórico necessário para compreender as alterações da
temperatura corporal, assinale a alternativa incorreta.

(A) A bradisfigmia é um sinal clássico de hipotermia.

(B) O hipotálamo é o órgão responsável pela termorregulação fisiológica.

(C) A temperatura retal reflete a temperatura central.

(D) A convecção ajuda a aumentar a perda de calor.

(E) A radiação faz com que o organismo produza calor.

50. A prova do laço é realizada no exame físico do paciente com suspeita de dengue.
Assinale a afirmativa incorreta em relação a esse procedimento.

(A) O exame não pode ser realizado em pacientes com doenças crônicas como
HAS e DM.

(B) É necessário calcular o valor médio entre a PA diastólica e a sistólica para
realizar corretamente esse exame.

(C) A prova do laço é importante para triagem de pacientes com potencial para
alteração da permeabilidade vascular.

(D) O resultado é positivo quando a área examinada apresenta 20 ou mais
petéquias.

(E) A prova do laço positiva não confirma, em todos os casos, a febre
hemorrágica da dengue.

2ª QUESTÃO

DÊ O QUE SE PEDE

RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO.

O “pé diabético” é uma das complicações mais devastadoras do DM, sendo
responsável por 50 a 70% das amputações não-traumáticas, 15 vezes mais freqüentes
entre indivíduos diabéticos, além de concorrer por 50% das internações hospitalares
(BRASIL, 2001).

Considerando a relevância desse problema de saúde e a importância das ações
preventivas que todos os profissionais de saúde devem estimular, responda às seguintes
questões:

1. Quais os fatores de risco para a ocorrência do “ Pé diabético” ? (Cite pelo menos
cinco).
2. Quais as orientações que devem ser dadas aos pacientes com risco de
desenvolver úlceras diabéticas? (Cite pelo menos cinco).

1,000 ponto distribuído em 1 item

FINAL DA PROVA
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GABARITO DA PROVA DE ENFERMAGEM

SOLUÇÃO DA 1ª QUESTÃO:

01- A B C D E 26- A B C D E
02- A B C D E 27- A B C D E
03- A B C D E 28- A B C D E
04- A B C D E 29- A B C D E
05- A B C D E 30- A B C D E
06- A B C D E 31- A B C D E
07- A B C D E 32- A B C D E
08- A B C D E 33- A B C D E
09- A B C D E 34- A B C D E
10- A B C D E 35- A B C D E
11- A B C D E 36- A B C D E
12- A B C D E 37- A B C D E
13- A B C D E 38- A B C D E
14- A B C D E 39- A B C D E
15- A B C D E 40- A B C D E
16- A B C D E 41- A B C D E
17- A B C D E 42- A B C D E
18- A B C D E 43- A B C D E
19- A B C D E 44- A B C D E
20- A B C D E 45- A B C D E
21- ANULADO 46- A B C D E
22- A B C D E 47- A B C D E
23- A B C D E 48- A B C D E
24- A B C D E 49- A B C D E
25- A B C D E 50- A B C D E
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SOLUÇÃO DA 2ª QUESTÃO:

1. Fatores de riscos (0,5)

 Antecedente de úlcera nos pés / amputação não-traumática.
 Educação terapêutica deficiente
 Inacessibilidade ao sistema de saúde.
 Neuropatia – insensibilidade / deformidade.
 Calos.

 Uso de calçados inadequados.
 Fatores que contribuem para a doença venosa periférica como o tabagismo,
 hipertensão arterial, dislipidemia.
 Nefropatia diabética.
 Lesões não-ulcerativas (micoses, bolhas, rachaduras, fissuras, unhas  ncravadas).
 Baixa acuidade visual.

2. Orientações ao paciente (0,5)

 Examinar os pés, diariamente. Se necessário, pedir ajuda a um familiar ou usar um espelho.
 Avisar ao profissional de saúde, se tiver calos, rachaduras, alterações de cor ou úlceras.
 Vestir, sempre, meias limpas, preferencialmente de lã ou algodão sem elástico.
 Calçar apenas sapatos que não apertem, preferencialmente de couro macio ou de tecido.
 Não usar sapatos sem meias.

 Sapatos novos devem ser usados, aos poucos. Usa-los, nos primeiros dias, apenas em casa por, no máximo, duas horas.
 Nunca andar descalço, mesmo em casa.
 Lavar os pés, diariamente, com água morna e sabão neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos.
 Após lavar os pés, usar um creme hidratante à base de lanolina ou vaselina líquida ou glicerina. Não usar entre os dedos.
 Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.
 Não remover os calos, nem procurar corrigir unhas encravadas, em casa. Procurar um profissional que tenha conhecimentos sobre os

cuidados com o “pé diabético”.

xxxxxxxxxx----------xxxxxxxxxx


