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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.
Médicos estrangeirosJoão Medeiros Filho*
Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação demédicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamosnos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tãorelevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o quenos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos.Temos 197 escolas,perdendo apenas para a Índia(1,2 bilhão dehab.), superando a China( 1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidosque detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades. Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos,mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza.Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 esculápios no Brasile 500 a 600,em nosso meio.Como se não bastasse, a PresidenteDilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais4500 vagas anuais para medicina.Será que precisamos trazer profissionais do exterior?E como seriaa revalidação de diploma desses profissionais, via decreto?Faltammédicos em nosso meio? . Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal demédicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESPevidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nosremete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo doCanadá e dos Estados Unidos.Temos, sim, má distribuição dosprofissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais,por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico.Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 esculápios, arelação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, maisde 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido adiversos fatores, entre os quais,a falta de condições adequadasde trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista ea baixa remuneração. Não é importando médicos que vamoscorrigir tal distorção.Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dosdiplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicadoanualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificaçãoprofissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, emdefesa da população menos favorecida, para que não incorramosno erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria,para o pobre. *presidente do CRM-PB
1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeirosporque temos médicos em quantidade suficiente paraatender a toda a população, bem distribuídos pelo territórionacional.II. O autor considera que são necessárias políticas queestimulem a interiorização dos médicos.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil éequivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá eEstados Unidos.II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente emcriar mais vagas em universidades para a medicina.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere as afirmações abaixo.I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamosos adjetivos xenofóbico e consensual.II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado estácorretamente substituído pelo pronome.Não cultivamos a xenofobia.a) Não cultivamos-a.b) Não lhe cultivamos.c) Não a cultivamos.d) Não cultivamo-na.
5) Considere as orações abaixo.I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa estásatisfeita.II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.O prazo foi _______________ e a inscrição será de 16 _____20 de outubro.a) extendido – ab) extendido – àc) estendido – àd) estendido – a
7) Considere o período e as afirmações abaixo.O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou queainda é necessário algumas precauções.I. Há um problema de concordância.II. A vírgula está empregada de forma incorreta.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.Se você __________ amanhã, __________ realizar o exame.a) vim – poderáb) vier – poderác) viesse – poded) vir – pode
Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da músicaabaixo.
Linha Tênue
Maria Gadu
Todo lugar que chego, você não ficaTudo o que eu te peço, você não dáSe dou opinião, você implicaToda vez que ligo você não estáPor que fazer questão deste jogo duro?De me mostrar o muro a nos dividir?Seu coração de fato está escuroOu por de trás do muroTem mais coisa aí?
Toda vez que passo você não notaEu conto uma lorota você nem riMe faço fina flor vem e desbotaMe boto numa fria não socorreEu cavo um elogio isso nem te ocorreA indiferença escorre fria a me ferirSerá porque você não me suporta?Ou dentro desta portaTem mais coisa aí
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bemEntre o amor e o ódio a linha é tênue também
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9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagemque predomina nos versos abaixo.
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também
a) Ironia
b) Eufemismo
c) Antítese
d) Metonímia

10) Considere as afirmações abaixo.
I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciadospor próclise, o que contraria a norma culta.
II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem sedirige o eu-lírico da música.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos,foram, entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinteresultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram oproduto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total deentrevistados que preferiram somente um dos produtosfoi de:

a) 150
b) 125
c) 35
d) 85

12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacoucerta quantia para pagar uma dívida cujo valor correspondea 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restoucomprou um produto numa loja, restando-lhe aindaR$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:
a) Um valor maior que R$ 2.700,00
b) Um valor menor que R$ 2.400,00
c) R$ 2.600,00
d) Um valor entre R$ 2.400,00 e R$ 2.600,00

13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numasequencia lógica, então o próximo número dessasequencia deve ser:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e ovalor lógico de uma proposição qé falsa, podemos afirmarque:
a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
b) p condicional q é verdadeira.
c) p bicondicional q é falsa.
d) A disjunção entre as duas é falsa.

15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode- seafirmar que a disjunção entre duas proposições compostas(p v q) é equivalente a:
a) ~p v ~q
b) ~p v q
c) p ^ ~q
d) ~p ^ ~q

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresapública denominada Empresa Brasileira de ServiçosHospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício nainstituição federal de ensino ou instituição congênere queexerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERHnão poderão ser a ela cedidos para a realização de atividadesde assistência à saúde e atividades administrativas.b) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesascom o atendimento de consumidores e respectivosdependentes de planos privados de assistência à saúde,observados os valores de referência estabelecidos pelaAgência Nacional de Saúde Suplementar.c) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para odesenvolvimento de atividades inerentes ao seu objetosocial.d) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob apropriedade da União.
17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo acerca das competências daEBSERH e a seguir assinale a alternativa correta:I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestarserviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial ede apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbitodo SUS.II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outrasinstituições congêneres serviços de apoio ao ensino, àpesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e àformação de pessoas no campo da saúde pública, medianteas condições que forem fixadas em seu estatuto social.III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa deinstituições federais de ensino superior e de outrasinstituições congêneres, cuja vinculação com o campo dasaúde pública ou com outros aspectos da sua atividadetorne necessária essa cooperação, em especial naimplementação das residências médicas, multiprofissionale em área profissional da saúde, nas especialidades eregiões estratégicas para o SUS.a) Apenas III é correto.b) Apenas I e III são corretosc) Apenas II é correto.d) I, II e III são corretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:a) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.b) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estadoda Saúde.c) As atividades de prestação de serviços de assistência àsaúde da EBSERH estarão inseridas integral eexclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUSd) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com entidadesnacionais e internacionais constituem também recursosda empresa.
19) Sobre a composição do Conselho de Administração daEBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro deEstado da Saúde.b) Um representante dos empregados e respectivo suplentefarão parte do Conselho.c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estadodo Planejamento, Orçamento e Gestão.
20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, proporlinhas de ação, programas, projetos, formas de atuaçãoe outras medidas, orientando para que a EBSERH atinjaos objetivos para os quais foi criada, é atribuição:a) Do Conselho Consultivo da EBSERH.b) Do Conselho de Administração da EBSERH.c) Da Diretoria Executiva da EBSERH.d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional deSaúde.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobreNascidos Vivos é:

a) Certidão de Nascimento.
b) Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
c) Notificação de parto.
d) Declaração de Nascido Vivo.

22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes doSistema Único de Saúde:
a) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
b) Utilização da estratificação de risco como estratégia paraa Atenção de Urgência e Emergência.
c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços desaúde.
d) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,materiais e humanos da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios, na prestação de serviços deassistência à saúde da população.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional daSaúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,assinale a alternativa incorreta:
a) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertasao público e deverão acontecer em espaços e horáriosque possibilitem a participação da sociedade.
b) É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberarsobre contratos, consórcios e convênios, conforme asdiretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, doDistrito Federal e Municipais.
c) Acompanhar e controlar a atuação do setor privadocredenciado mediante contrato ou convênio na área desaúde não é competência do Conselho de Saúde.
d) É competência do Conselho de Saúde fiscalizar eacompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviçosde saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãosde controle interno e externo, conforme legislação vigente.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junhode 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articuladosem níveis de complexidade crescente, com a finalidadede garantir a integralidade da assistência à saúde é adefinição de:
a) Rede de Atenção à Saúde.
b) Região de Saúde.
c) Universalidade.
d) Regionalização.

25) Segundo artigo 199 da Constituição da RepúblicaFederativa do Brasil, a assistência à saúde é livre àiniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguirassinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de formacomplementar do sistema único de saúde, segundodiretrizes deste, mediante contrato de direito público ouconvênio, tendo preferência as entidades filantrópicas eas sem fins lucrativos.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxíliosou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas oucapitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvonos casos previstos em lei.
a) I,II e III são corretos.
b) Apenas I e II são corretos.
c) Apenas III é correto.
d) Apenas I é correto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A pena de cassação do direito ao exercício profissional é decompetência do Conselho Federal de Enfermagem, conformeo disposto no art. 18, da Lei n° 5.905/73. As penalidades,referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensãodo exercício profissional, também são responsabilidade doConselho Regional de Enfermagem, sendo registradas noprontuário do profissional de Enfermagem. Leia as afirmativasabaixo e assinale a alternativa que corresponde à respostacorreta.Para a graduação da penalidade e respectiva imposiçãoconsideram-se:

I. A maior ou menor gravidade da infração.
II. As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração.
III. O dano causado e suas consequências.
IV. Os antecedentes do infrator.
V. O local da infração, sendo que as unidades críticas, comoUnidade de Terapia Intensiva e Pronto Socorro sãoconsideradas as de maior gravidade.Estão corretas as afirmativas
a) I,II,III e IV.
b) II,III e V.
c) III, IV e V.
d) I, II, III, IV e V.

27) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,envolvendo orientação e acompanhamento do trabalhode Enfermagem em grau auxiliar, e participação noplanejamento da assistência de Enfermagem.Considerando as atividades exercidas pelo técnico deenfermagem, não é permitido a esse profissional:
a) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
b) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto asprivativas do Enfermeiro.
c) Participar da orientação e supervisão do trabalho deEnfermagem em grau auxiliar.
d) Liderar a equipe de saúde.

28) O centro cirúrgico é uma unidade hospitalar consideradacrítica do ponto de vista clínico, tecnológico eprincipalmente microbiológico. Dessa forma, osprofissionais que atuam nessas unidades, em particularos profissionais de enfermagem, devem ter todo cuidadopara garantir menor risco possível de contaminação.Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cimapara baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.
(1) Assepsia

(2) Antissepsia

(3) Desinfecção

(4) Esterilização

a) 1,3,4,2.
b) 4,3,2,1.
c) 4,2,3,1.
d) 3,1,2,4.

(  ) Processo de destruição de todasas formas de vida demicrorganismo, inclusive ospatogênicos e esporulados.

(  ) Compreende todas as medidasde controle da disseminação dainfecção, pela destruição dosmicrorganismos patogênicos,com exceção dos esporulados.
(  ) Conjunto de técnicas com oobjetivo de reduzir a microbiotasobre determinadas estruturasorgânicas, geralmente pele emucosa.

(  ) Conjunto de técnicas que têmcomo objetivo evitar a presençade microrganismos em locaisque não os contêm.
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29) O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapafundamental do processo que servirá de base para decisõesquanto às ações de prevenção, eliminação ou controledesses riscos. Reconhecer o risco significa identificar, noambiente de trabalho, fatores ou situações com potencialde dano à saúde do trabalhador ou, em outras palavras,se existe a possibilidade deste dano. Assinale a alternativaque representa o significado do símbolo abaixo.

a) Risco biológico.b) Risco de radiação.c) Risco de queimadura.d) Risco químico.
30) Infecção é o processo de invasão, instalação e crescimentode microrganismos patogênicos nos tecidos do corpo.Considerando que há produtos de maior ou menor risco deinfecção, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as decima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.(1) Artigo Crítico

(2) Artigo Semicrítico

(3) Artigo não crítico
a) 1,2,3.b) 3,2,1.c) 3,1,2.d) 2,3,1.

31) O tratamento cirúrgico ocorre fundamentalmente  em trêsfases interdependentes, sendo a fase pré-operatória, fasetransoperatória (ou perioperatória) e o pós-operatório.Considerando a atuação da enfermagem nas 3 fases,correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cimapara baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.(1) pré-operatório

(2) transoperatório

(3) pós-operatório

a) 3,2,1.
b) 2,3,1.
c) 1,2,3.
d) 3,1,2.

32) Considerando o Código de Ética dos Profissionais deEnfermagem, Art. 12 que deve ser assegurada à pessoa,família e coletividade assistência de Enfermagem livre dedanos decorrentes de imperícia, negligência ouimprudência. Desta maneira, uma atitude em que oprofissional atua com precipitação, inconsideração, comafoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderesinibidores, ele está incorrendo em:
a) Imprudência.
b) Imperícia.
c) Negligência.
d) Homicídio culposo.

33) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) estão entreos maiores problemas de saúde pública. Considerando ocontrole das DSTs, leia as afirmativas abaixo e assinale aalternativa que corresponde à resposta correta.
I. Evidências revelam que não há correlação entre a difusãodas DSTs convencionais e a transmissão do Vírus daImunodeficiência Humana (HIV), tendo sido descobertoque as DSTs não aumentam o risco de transmissão do HIVpor via sexual.
II, O diagnóstico e tratamento das DSTs em fase inicial podemevitar graves complicações e sequelas, incluindoinfertilidade, perda fetal, gravidez ectópica, morte prematura,infecções em recém-nascidos e lactentes.
III. As ações devem estar direcionadas à conscientização dapopulação quanto à necessidade do uso de preservativosem todas as relações sexuais e atividades íntimas.
IV. As ações devem estar direcionadas exclusivamente apopulações em risco como trabalhadores sexuais de ambosos sexos, adolescentes e prisioneiros.
a) Apenas as frases II e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
c) I,II,III e IV estão corretas.
d) Apenas as frases I e III estão corretas.

34) Em relação à limpeza em sala cirúrgica, leia as afirmativasabaixo e assinale a alternativa que corresponde à respostacorreta.
I. A frequência da limpeza concorrente para cirurgias nãocontaminadas deve ser sempre diária e a limpeza terminalpelo menos uma vez por semana.
II. Atualmente, com a utilização das precauções-padrão,acredita-se que todos os pacientes devem ser consideradoscontaminados e consequentemente todas as cirurgiascontaminadas. Desta forma a limpeza deve ser realizadade forma semelhante e criteriosa em todas as cirurgias.
III. A limpeza concorrente deve ser realizada sempre notermino de cada cirurgia e a limpeza terminal no terminodas cirurgias do dia.
IV. A maioria das contaminações são transmitidas por via aérea,portanto devem ser tomadas medidas de precauçãodiretamente com o ambiente como utilização de formalizaçãonas salas por período de 24 horas antes das cirurgias.
a) Apenas as frases I e IV estão corretas.
b) Apenas as frases II e III estão corretas. 
c) Apenas a frase I está correta.
d) Apenas a frase II está correta.

35) Considerando o manuseio de material esterilizado, assinalea alternativa correta.
a) Para abertura de pacote acondicionado em campo, deve-se posicioná-lo tocando na parte externa do campo, demodo que, ao abri-lo, inicie pela extremidade oposta aomanipulador.
b) Trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e com ventilaçãoexcessiva para evitar a contaminação do material.
c) Após aberto, porém não utilizado, o pacote pode serconsiderado estéril e armazenado, novamente, comomaterial esterilizado.
d) O invólucro da seringa descartável deve ser aberto no localindicado pelo fabricante, isto é, pelo lado oposto do êmbolo.
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(  ) Entram em contato com a peleíntegra ou não entram em contatodireto com paciente.

(  ) Manutenção e desobstrução das viasaéreas, controle do equilíbriohemodinâmico, controle do balançohídrico e controle da dor e promoçãodo conforto.
(  ) Atender ao paciente esclarecendodúvidas. Verificar sinais vitais. Colhermaterial para exames conformesolicitação médica. Observar e anotara aceitação da dieta. Orientar higieneoral e corporal. Fazer tricotomia senecessário. Retirar próteses dentárias,joias, ornamentos e identificá-los.
(  ) Receber o cliente ao chegar no CentroCirúrgico e encaminhá-lo para a salacirúrgica. Nivelar a altura da mesacirúrgica com a altura da maca eencoste a maca paralelamente à mesacirúrgica, lembrando-se de fixá-la,auxiliar o cliente na transferência paraa mesa cirúrgica Auxiliar natransferência de soros e sondasquando presentes, colocar apoio debraço (braçadeiras) o mais anatômicopossível, puncionar veia calibrosa.Instalar os eletrodos do monitorcardíaco e instalar o aparelho depressão arterial (P.A), instalar ooxímetro de pulso, colocar luvas deágua nas proeminências ósseas ouutilizar coxins quando necessário.

(  ) Entram em contato com mucosaíntegra ou pele não intacta.
(   )Entram em contato com tecidossubepiteliais, órgãos, sistema vascular.
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36) A equipe auxiliar que desenvolve atividades na área deesterilização, deve ter conhecimento sobre ofuncionamento das autoclaves e cuidados como materialantes e após a esterilização. Em relação às recomendaçõesbásicas para montagem das cargas em autoclave a vapor,leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsae (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativaque contém a sequência correta.(  ) Ocupar, no máximo, 50% da capacidade da câmara parafavorecer a boa utilização da capacidade da autoclave eproporcionar espaço livre para a circulação do vapor na câmara.(  ) Espaçar, no mínimo, 6cm (centímetros) entre os pacotespara permitir que o vapor alcance todas as faces do pacote.(  ) Não sobrepor materiais de modo a compactá-los, parapermitir que o vapor alcance todas as faces dos pacotes.(  ) Não posicionar os pacotes encostados nas paredes internasda câmara, pois essa conduta evita que as lateraisencostadas nas paredes não tenham contato com o vapor.a) V,F,F,F.b) V,V,V,V.c) F,F,V,V.d) F,VF,V.
37) Considerando que as infecções hospitalares constituemrisco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, esua prevenção e controle envolvem medidas de qualificaçãoda assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras,tomadas no âmbito do Estado, do Município e de cadahospital, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativafor falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.(  ) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação maisimportante para a prevenção e controle das infecçõeshospitalares.(  ) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e apóscontatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidoscorpóreos, secreções ou excreções.(  ) Infecção comunitária (IC) é aquela constatada, ou emincubação, no ato de admissão do paciente, desde quenão relacionada com internação anterior no mesmo hospital.(  ) Infecção hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissãodo paciente e que se manifesta durante a internação ouapós a alta, quando puder ser relacionada com a internaçãoou procedimentos hospitalares.a) F,V,F,F.b) V,F,V,V.c) V,F,V,F.d) V,V,V,V.
38) A tricotomia é um procedimento que consiste na remoçãodos pelos ou do cabelo. Em relação ao procedimento detricotomia, assinale a alternativa correta.a) Para o cateterismo cardíaco, deve ser feita a tricotomia naregião torácica até a cicatriz umbilical.b) Esticar a pele com a mão protegida com gaze e procederà tricotomia em movimentos amplos e suaves. O sentidoda raspagem deve ser contrário ao crescimento dos pelos.c) O uso do tricotomizador é obrigatório para o procedimentode tricotomia, independente do tipo de cirurgia.d) Nas operações programadas, a tricotomia é realizada até 2horas antes da cirurgia; e nas emergências, é feita momentosantes de encaminhar o paciente para a sala cirúrgica.
39) Os sinais vitais são os indicadores das condições desaúde de um indivíduo. Em relação à temperatura corporal,assinale a alternativa correta.a) Na via oral, o bulbo do termômetro deve estar posicionadoacima da língua e seguro com os lábios fechados. Essavia é contraindicada apenas em crianças.b) A temperatura retal é a via mais frequente, porém oferecemenor precisão em relação à oral e axilar.c) Considerando os parâmetros de normalidade de temperatura,os locais mais utilizados para a verificação são as cavidadesoral, axilar e retal. Em média, considera-se 37ºC comotemperatura oral normal, sendo a temperatura axilar 0,6ºCmais baixa e a retal 0,6ºC mais alta.

d) A temperatura axilar é considerada a via mais fidedignaquando comparada com a retal, sendo a mais utilizada nosatendimentos hospitalares.

40) Injeções são preparações estéreis de soluções, emulsõesou suspensões destinadas à administração parenteral.Quando administrada entre a derme e a epiderme, comabsorção do medicamento lentamente, com local indicado:face anterior do antebraço e região subescapularcorresponde à via:a) Intramuscular.b) Subcutânea.c) Intradérmica.d) Intraespinhal.
41) Em relação aos cuidados de enfermagem para a coletade urina 24 horas, leia as afirmativas abaixo e assinale aalternativa que corresponde à resposta correta.I. Enfatizar que a perda de coleta de urina, mesmo que sejade apenas uma amostra, durante o período programado,invalidará o exame, implicando no recomeço doprocedimento. II. Orientar o paciente para guardar toda a urina no frascodurante o período de coleta. III É um procedimento importante para avaliação da funçãorenal e evolução do paciente.IV. Durante o período de coleta, o paciente deve estar comrestrição hídrica para facilitar o controle do débito urinário. a) I,II,III e IV estão corretas.b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.c) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.d) Apenas as frases II e III estão corretas.
42) Em paciente vítima de acidente automobilístico, queapresenta sangramento intenso em membros inferiores,os prestadores de primeiros socorros, sem treinamentoespecífico, devem inicialmentea) Chamar o serviço médico de emergência e manter opaciente com os membros inferiores em posição deTrendelenburg.b) Realizar um torniquete improvisado, de modo a colocá-lo10 cm (centímetros) acima do local de sangramento.c) Usar agentes hemostáticos para controlar a hemorragia.d) Realizar aplicação de pressão direta no local desangramento.
43) A ________________ é uma escala neurológica que temo objetivo de registrar o nível de consciência de umapessoa. São avaliados três parâmetros: abertura ocular,resposta verbal e resposta motora. Preencha a lacuna eassinale a alternativa correspondente correta.a) Escala Richter.b) Escala de coma de Glasgow.c) Escala de Braden.d) Escala Likert.
44) Considerando a estrutura e organização, é correto afirmarque  os prontos-socorros:a) Atendem alta complexidade buscando acolher pacientesque estejam em estado de Urgência ou Emergência. Sãoatendidas pessoas que correm risco iminente de vida, comoacidentados, suspeita de infartos, derrames, apendicite,pneumonia, fraturas, entre outras complicações.b) Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, epodem resolver grande parte das urgências e emergências.Tem por finalidade diminuir as filas nas unidades de urgênciados hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidosmais brandamente e em unidades básicas de saúde, sejamencaminhados para as unidades hospitalares.c) Consistem como arranjos organizativos de ações e serviçosde saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que,integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logísticoe de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.Caracterizam-se pela formação de relações horizontaisentre os pontos de atenção, sendo a Atenção Primária àSaúde o centro de comunicação.d) Possuem uma central de regulação que conta comprofissionais de saúde e médicos treinados para darorientações de primeiros socorros por telefone. São estesprofissionais que definem o tipo de atendimento, ambulânciae equipe adequados a cada caso. Há situações em que bastauma orientação por telefone. Atendem pacientes na residência,no local de trabalho, na via pública, ou seja, através do telefoneo atendimento chega ao usuário onde este estiver.
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45) As queimaduras são causadas por diferentes agentesetiológicos (térmicos, elétricos, radioativos, químicos ebiológicos), nos diferentes ambientes (doméstico eprofissional), acidentalmente ou em situações comosuicídio e violência. Assinale a alternativa incorreta.
a) Na lesão de primeiro grau, a hidratação local pode contribuircom a analgesia, além da medicação via oral ouintramuscular.
b) A limpeza das lesões é realizada no atendimento inicialcom solução fisiológica e sabão, retirando todo tecidodesvitalizado e necrosado, mantendo-a ocluída com curativoestéril.
c) Quando o paciente apresentar uma lesão de terceiro grau,é necessário estabilizá-lo e encaminhá-lo a um centroespecializado no atendimento de queimados.
d) Não há necessidade de manter nenhum posicionamentoa fim de evitar a formação de contraturas. A temperaturado ambiente deve ficar em torno de 42ºC, devido àimpossibilidade de utilizar mantas para prevenir a hipotermia.

46) A portaria nº 648/GM, de 28 me março de 2006, aprova aPolítica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisãode diretrizes e normas para a organização da Atenção Básicapara o Programa Saúde da Família (PSF) e o ProgramaAgentes Comunitários de Saúde (PACS), e estabelece asfunções dos profissionais. Assinale a alternativa que nãocorresponde às atribuições do técnico em enfermagem:
a) Participar das atividades de assistência básica realizandoprocedimentos regulamentados no exercício de suaprofissão na USF e, quando indicado ou necessário, nodomicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,associações, etc...).
b) Realizar ações de educação em saúde a grupos específicose a famílias em situação de risco, conforme planejamentoda equipe.
c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários parao adequado funcionamento da USF
d) Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços demédia e alta complexidade, respeitando fluxos de referênciae contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidadepelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário,proposto pela referência.

47) Considerando que a vacinação é a maneira mais eficazde se evitar diversas doenças imunopreveníveis, leia asfrases abaixo e assinale a alternativa que corresponde àresposta correta.
I. Vacina é o mecanismo usado para controlar algumasdoenças infectocontagiosas como varíola, poliomielite,sarampo, tuberculose, rubéola, hepatite B e febre amarela,entre outras.
II. A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose davacina, independentemente de ter recebido o esquemacompleto.
III. A pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetoresespecíficos contra determinado agente infeccioso. A pessoasó pode adquirir imunidade por meio da vacinação.
IV. As ações de vacinação são coordenadas pelo ProgramaNacional de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilânciaem Saúde do Ministério da Saúde e têm o objetivo deerradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveisno território brasileiro.
a) Apenas a frase IV está correta.
b) I,II,III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as frases II e IV estão corretas. 

48) Nas ações de assistência materno-infantil da AtençãoBásica, as equipes profissionais são importantes na tarefade identificação de sinais de alterações no desenvolvimentoda criança. Considerando o desenvolvimento normal, umacriança com 6 meses de vida:
a) Pega objetos usando o polegar ou indicador.
b) Tem ausência de vocalizações.
c) Senta-se e fica em pé sem apoio.
d) Segura e transfere objetos de uma mão para a outra.

49) O pé diabético merece toda atenção médica e deenfermagem, pois devido à insensibilidade e à dificuldadecirculatória, as lesões podem progredir evoluindo paranecrose, amputação do membro, artropatia de joelhos etornozelos, levando ao edema e deformidade.Considerando os principais cuidados de enfermagem como pé diabético, assinale a alternativa incorreta. 
a) Utilizar sapatos, fechados e com palmilhas especiais (maciase com bico largo).
b) Higienizar os pés diariamente com água morna e sabãoneutro, aproveitando a oportunidade para massageá-lose examiná-los minuciosamente, observando rachaduras,bolhas e mudanças na coloração da pele.
c) Cortar as unhas em forma arredondada, buscando extrairtodas as cutículas e cantos das unhas.
d) Secar os pés adequadamente com atenção nos espaçosinterdigitais.

50) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condiçãoclínica multifatorial caracterizada por níveis elevados esustentados de pressão arterial (PA). Associa-sefrequentemente a alterações funcionais e/ou estruturaisdos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasossanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequenteaumento do risco de eventos cardiovasculares fatais enão fatais. Considerando a responsabilidade da equipede enfermagem orientar o paciente, leia as frases abaixoe assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
I. Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos eretirar o saleiro da mesa – ingestão de até 12g de sal pordia.
II. Limitar ou abolir o uso de bebidas alcoólicas.
III. Incentivar a prática de atividade física regular.
IV. Inserir na dieta bolos, biscoitos doces e recheados,sobremesas doces e outras guloseimas, como tambémestimular o consumo de alimentos industrializados.
a) Apenas as frases II e III estão corretas.
b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) I,II,III e IV estão corretas. 
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