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de Prova

maio

2

2 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

S02 Enfermeiro Hospitalar
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:
1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados
para separar itens de uma enumeração.
2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
3. A expressão “através” equivale a também.
4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da
Laranjeira.

Texto
A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo
verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro
de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida,
pode ser alcançada por terra, através da Interpraias;
por mar, em barcos que transportam passageiros
desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines
para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões,
vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equivale a Com muitos turistas.
b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale
a existem.
c. ( X ) A regra de acentuação gráfica de Camboriú
aplica-se a balaústre, saúde, viúvo.
d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as palavras rainha, fortuito e gratuito devem receber
acento gráfico.
e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da
Costa Brava” a expressão sublinhada equivale
a Ofereço-a.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase correta, em todas
as formas verbais apresentadas.
a. (
b.
c.
d.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta
clareza, lógica e correção gramatical.

( )
(X)
( )
( )
( )

e.

) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em
Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso
balneário.
( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia
Brava.
( X ) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade
de pescadores, ficarei contente.
( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia;
se tivesse, é bom.

a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das
Laranjeiras?
d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia
das Taquaras.
e. ( X ) Ana estava cônscia de que visitava nosso
melhor balneário.
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5. Analise o texto abaixo:
No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm
pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem
conotação histórica de uma prática que vem sendo
feita há muitos anos.
adapt. de http://diariocatarinense.clicrbs.com.br: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.
a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”,
substituindo a expressão “aliada” por associada, o acento de crase permanece.
b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se
deve à promessa de ganho financeiro dessa
prática.
c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
d. ( ) Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser
substituída por fazem, sem prejuízo para a
correção gramatical do texto.
e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão,
de um dos principais causadores do aquecimento
global. Segundo os pesquisadores, a última vez que
os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de
anos.
Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ozono (O3)
Oxigênio (O2)
Nitrogênio (N2)
Vapor de água (H2O)
Gás carbônico (CO2)
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7. Nos meses da temporada de verão Balneário
Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à
população local, compartilham a beleza natural e as
inúmeras atrações oferecidas pela cidade.
Em relação à população fixa do município, segundo
projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de
2012, com cerca de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

86 mil habitantes.
113 mil habitantes.
223 mil habitantes.
343 mil habitantes.
544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente,
importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um
importante órgão das Nações Unidas.
O órgão em questão é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Secretariado Geral das Nações Unidas.
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Fundo das Nações Unidas para a Agricultura
(FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da
qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação
do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.
Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Argentina e Uruguai.
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos,
Uruguai e Venezuela.
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10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia,
principalmente nas cidades de Bengahzi e Tripoli.
Assinale a alternativa que indica outro acontecimento
ocorrido naquele país e que teve grande repercussão
mundial.
a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar
al Assad.
b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
d. ( X ) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e
aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
11. O Ministério da Saúde estabelece ações mínimas
para a redução da incidência e da gravidade das infecções relacionadas aos serviços de saúde. No controle
de infecções, as práticas de higienização das mãos
contribuem para a qualidade da assistência.
Em relação à higienização das mãos, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para
prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.
b. ( X ) A higienização das mãos de familiares, acompanhantes e visitantes antes e após contato
com o paciente é facultativa nos serviços de
saúde, pois estas pessoas compartilham da
mesma flora microbiana e não representam
risco significativo para infecções cruzadas.
c. ( ) A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor,
oleosidade, pelos, células descamativas
e microbiota da pele, diminuindo ou até
interrompendo a transmissão de infecções
veiculadas ao contato; prevenção e redução
das infecções causadas pelas transmissões
cruzadas.
d. ( ) Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde,
que mantêm contato direto ou indireto com
os pacientes, que atuam na manipulação de
medicamentos, alimentos e material estéril ou
contaminado.
e. ( ) A utilização de produtos e as técnicas para
a higienização das mãos variam de acordo
com as indicações e os objetivos ao qual se
destinam.

12. A icterícia fisiológica no período neonatal é bastante comum; portanto, representa um dos focos dos
cuidados de enfermagem em puericultura.
Quanto aos princípios gerais da assistência de enfermagem ao recém-nascido com icterícia fisiológica
em tratamento de fototerapia, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) Durante o tratamento de fototerapia deve-se
proteger os olhos para evitar lesões nos fotorreceptores da retina.
b. ( ) Ajustar o aparelho de fototerapia no berço ou
incubadora a uma distância de 5 a 10 cm da
criança.
c. ( ) Cuidar para que as sessões de fototerapia não
ultrapassem 30 minutos por dia.
d. ( ) Posicionar a criança para que a luz incida
apenas na região da face e dos membros
superiores.
e. ( ) Orientar as mães para restringir o número
e o tempo de amamentação. O alto consumo hídrico dificulta a fotodegradação da
bilirrubina.

13. A desidratação pode ser considerada uma
causa comum de admissão de crianças em unidades
pediátricas.
Sobre os sinais clínicos de desidratação assinale a
alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.
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(20 questões)

) Um dos sinais clínicos de desidratação é o
aumento da diurese.
( ) O aumento da pressão arterial pode ser observado como sinal clínico da desidratação.
( ) Em casos de desidratação, as crianças apresentam mucosas úmidas e brilhantes.
( ) Unhas quebradiças e queda de cabelos são
sinais clínicos de desidratação.
( X ) A diminuição do turgor cutâneo é um dos
sinais que podem ser observados nos casos
de desidratação.
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14. Em relação à formação de recursos humanos na
área da saúde, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde está incluída no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde.
b. ( ) A participação na formulação e na execução
da política de formação de recursos humanos
para a saúde é atribuição exclusiva da esfera
federal, representada pelos Ministérios da
Saúde e da Educação.
c. ( ) O objetivo da organização de um sistema de
formação de recursos humanos na área da
saúde é a expansão quantitativa dos cursos
de pós-graduação.
d. ( ) Os serviços públicos que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) constituem campo de
prática para ensino e pesquisa, mediante
normas específicas elaboradas pelo Ministério
da Saúde.
e. ( ) Deverão ser criadas Comissões Intergestoras
de integração entre os serviços de saúde
e as instituições de ensino superior para a
oferta de pós-graduação aos profissionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).

15. A nebulização consiste numa forma de tratamento de várias afecções pulmonares.
Não é característica da nebulização:
a. ( ) A nebulização facilita a expectoração e pode
diminuir a tosse.
b. ( ) A nebulização com beta 2 agonistas provoca
broncodilatação.
c. ( ) A nebulização pode ser utilizada como via de
administração de medicamentos.
d. ( X ) A nebulização fornece umidade às mucosas
do trato respiratório a partir de uma fonte
exclusiva de O2. O ar comprimido é contraindicado, pois resseca as vias áreas.
e. ( ) A nebulização pode ser recomendada para
diminuir a inflamação e congestão das mucosas em resfriados, gripes, laringites, sinusites
ou em outras afecções do trato respiratório.

16. Especialmente nos primeiros dias de amamentação podem surgir alguns problemas que podem ser
solucionados com algumas medidas simples; cabe à
enfermagem prestar os cuidados e orientações. Um
desses problemas é o ingurgitamento mamário.
Em relação a esse assunto, analise as afirmativas
abaixo:
1. A causa do ingurgitamento mamário é atribuída ao esvaziamento incompleto ou inadequado das glândulas mamárias.
2. Nos casos de ingurgitamento mamário as
mamas apresentam-se aumentadas em tensão máxima, túrgidas e dolorosas.
3. Apenas nos casos de ingurgitamento
mamário é indicado o uso de bicos, mamadeiras e chupetas para poupar a(s) mama(s)
ingurgitada(s).
4. Uma medida profilática é a alternância das
mamas e frequência das mamadas (livre
demanda).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Na assistência ao paciente em parada cardiorrespiratória, qual a sequência correta de suporte básico
de vida?
a. (
b.
c.
d.
e.

) ABC (abertura de vias aéreas, boa ventilação,
circulação/compressões).
( ) ACB (abertura de vias aéreas, circulação/compressões, boa ventilação).
( ) BAC (boa ventilação, abertura de vias aéreas,
circulação/compressões).
( X ) CAB (circulação/compressões, abertura de
vias aéreas, boa ventilação).
( ) CBA (circulação/compressões, boa ventilação,
abertura de vias aéreas).
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18. Identifique abaixo com ( V) o que for sinais do
trabalho de parto verdadeiro ou ( F ) o que for sinais do
trabalho de parto falso.
( ) Contrações com intervalo irregular (sem diminuição do intervalo).
( ) Contrações regulares (intervalo gradativamente decrescente).

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), de acordo com o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, em relação às responsabilidades e aos deveres.
(

(

( ) A gestante refere desconforto ou dor nas costas que se irradia para o abdômen.
( ) A gestante refere desconforto ou dor apenas
no abdômen.

(

( ) As contrações não se interrompem com a
sedação.
( ) As contrações interrompem-se com a sedação.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

19. No tratamento de pacientes em estado crítico a
monitoração hemodinâmica invasiva fornece informações importantes para a avaliação terapêutica.
Como é denominado o cateter de artéria pulmonar
utilizado na obtenção de parâmetros hemodinâmicos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Cateter Butterfly
Cateter Abbocath
Cateter de Broviac
Cateter de Hickman
Cateter de Swan-Ganz

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

21. De acordo com o Caderno de Atenção Básica n.
16 – Diabetes Mellitus (BRASIL, 2006), cerca de 50% da
população com diabetes não sabe que é portadora da
doença, de modo que algumas vezes esses indivíduos
permanecem não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos
que apresentem maior risco face à doença.
Não é considerado fator indicativo de maior risco para
o desenvolvimento do diabetes:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (
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) Os profissionais de Enfermagem devem
colaborar com a fiscalização do exercício
profissional.
) Os profissionais de Enfermagem devem registrar informações do processo de cuidar de
forma abreviada e sucinta.
) Os profissionais de Enfermagem devem interromper uma pesquisa na presença de qualquer risco à vida e à integridade da pessoa.
) É responsabilidade dos profissionais de
Enfermagem zelar pelos preceitos éticos e
legais da profissão nas diferentes formas de
divulgação.

Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg).
Prática de atividade física aeróbica regular.
Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes.
Idade > 45 anos e sobrepeso (Índice de Massa
Corporal IMC > 25).
) Obesidade central (cintura abdominal
> 102 cm para homens e > 88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas).
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22. Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia,
está associada à diminuição da fertilidade. Porém, esse
efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando
ocorre o retorno das menstruações e também quando
o leite materno deixa de ser o único alimento recebido
pelo bebê – o que ocorrer primeiro.
Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais
durante os primeiros seis meses pós-parto, deve-se
considerar:
1. O tempo pós-parto.
2. Se vai ser adotada ou não a amamentação e,
em caso afirmativo, considerar o padrão da
amamentação.
3. Que a escolha do método anticoncepcional
deve ser livre e informada, respeitando-se os
critérios de elegibilidade clínica.
4. Que embora a escolha do método contraceptivo seja uma decisão livre e informada,
o preservativo e a minipílula são os únicos
métodos recomendados durante o aleitamento materno.

23. No contexto da epidemia do HIV, a prática de
aconselhamento tem se configurado como uma
estratégia de prevenção de suma importância, sendo
parte essencial do seu processo de diagnóstico. Para
orientar a realização dessa prática, foram sistematizados procedimentos pré e pós-teste com conteúdos
bem definidos, que auxiliam o profissional/serviço
a incorporar uma concepção de trabalho e a lógica
da promoção à saúde com ações de prevenção do
HIV, hepatites e outras DST. O processo de aconselhamento inclui componentes educativos, de avaliação
de risco e de apoio emocional.
Em relação ao aconselhamento pós-teste anti-HIV,
as condutas recomendadas diante de um resultado
negativo incluem:
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

d.

e.

) Orientar que o teste anti-HIV deve ser realizado anualmente, uma vez que maior parte
das pessoas infectadas são portadoras assintomáticas do vírus HIV.
( ) Orientar que, por se tratar de um exame de
radioimunoensaio, o resultado anti-HIV negativo indica a presença de imunidade à doença.
( ) Orientar sobre a necessidade de repetir a
coleta do exame decorridos três meses da
entrega do primeiro resultado e reforçar a
necessidade de não-exposição ao risco de
infecção para o HIV, devendo se restringir a
utilizar o preservativo masculino em todas as
relações sexuais, até a realização do novo teste.
( ) Orientar que a janela imunológica é o período
em que os anticorpos anti-HIV encontram-se em níveis indetectáveis no organismo
humano, podendo durar até três anos, situação que dificulta o diagnóstico precoce da
infecção pelo vírus HIV.
( X ) Informar que um resultado negativo pode
significar duas situações: a pessoa não está
infectada, ou foi infectada tão recentemente
que seu organismo ainda não produziu anticorpos num quantitativo suficiente para ser
detectado pelo teste.
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24. A placenta prévia (inserção baixa de placenta) corresponde a um processo patológico em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no
segmento inferior do útero. A incidência gira em torno
de 0,5% a 1% de todas as gestações.
Não é (são) considerado(s) fator(es) de risco para a
ocorrência de placenta prévia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cesarianas anteriores.
Idade materna inferior a 15 anos.
Patologias que deformem a cavidade uterina.
Curetagem uterina prévia.
Gravidez gemelar.

25. Os pais e/ou cuidadores devem ser alertados
quanto ao risco de morte súbita de crianças no
primeiro ano de vida, especialmente nos primeiros
6 meses de vida. Neste sentido, é necessário abordar
o assunto durante as consultas regulares de puericultura e nos demais encontros do profissional de saúde
com a família.
Em relação aos cuidados recomendados para a prevenção deste problema, é correto afirmar:
a. ( X ) A melhor maneira de prevenir a morte súbita
de criança é o posicionamento no berço.
Deve-se colocar a criança para dormir de “barriga para cima” (posição supina).
b. ( ) Deve-se colocar a criança para dormir de lado
ou de bruços, posicionando almofadas ou
travesseiros firmes junto ao seu dorso.
c. ( ) É importante que o berço seja firme e os
lençóis ou cobertas fiquem frouxos, a fim de
permitir maior mobilidade à criança durante o
sono.
d. ( ) É importante que o colchão do berço seja
firme; entretanto, é fundamental que sejam
posicionados objetos macios em volta da
criança.
e. ( ) A criança pode ser colocada para dormir de
“barriga para cima” (posição supina), lateralizada ou de bruços. A posição no berço não
interfere na ocorrência de morte súbita em
crianças.
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26. O Brasil deu mais um passo no avanço das ações
de saúde pública para a população de todo o País
com a introdução da vacina contra o rotavírus no
Calendário Básico de Imunizações para crianças. Esta
vacina é administrada em crianças aos dois e aos quatro meses de idade para proteger antecipadamente a
faixa etária em que se observa a maior incidência de
complicações decorrentes da infecção pelo rotavírus
(6 a 24 meses). Dois tipos de vacina contra rotavírus
estão disponíveis internacionalmente: uma vacina
preparada com vírus humanos atenuados e outra
por reagrupamento de rotavírus bovino e humano
(pentavalente). A vacina utilizada no Brasil é a de rotavírus humanos denominada vacina oral de rotavírus
humano (VORH).
Em relação às contraindicações deste imunobiológico,
é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A vacina pode ser aplicada em indivíduos
que fazem uso de medicamentos imunossupressores como corticosteroides (prednisona
> 2 mg/kg/dia por duas semanas ou mais, ou
dose equivalente para outros corticosteroides) e quimioterápicos.
( ) A vacina é considerada altamente eficaz,
segura e isenta de eventos adversos, podendo
ser aplicada, inclusive, em crianças que sabidamente tenham alguma forma de alergia
grave (urticária disseminada, broncoespasmo,
laringoespasmo e choque anafilático) a algum
dos componentes da vacina, ou a dose prévia
desta vacina.
( X ) A vacina está contraindicada em crianças com
imunodeficiência primária ou secundária, pois
não há dados sobre a segurança da vacina
nesses indivíduos.
( ) A vacina pode ser administrada a crianças com
história de doenças gastrointestinais crônicas,
malformação congênita do trato digestivo ou
história prévia de invaginação intestinal.
( ) A vacina pode ser administrada para pessoas de
qualquer faixa etária; no entanto, o Ministério
da Saúde preconizou sua administração em
menores de 2 anos a fim de proteger antecipadamente a faixa etária em que se observa a
maior incidência de complicações decorrentes
da infecção pelo rotavírus (6 a 24 meses).

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

27. A susceptibilidade à infecção por tuberculose é
praticamente universal. A maioria das pessoas resiste
ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial à doença; no entanto, alguns bacilos
permanecem vivos, embora bloqueados pela reação
inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas
não conseguem impedir a multiplicação dos bacilos e
adoecem na sequência da primoinfecção. Outros 5%,
apesar de bloquearem a infecção nessa fase, adoecem
posteriormente por reativação desses bacilos ou em
consequência de exposição a uma nova fonte de infecção. Fatores relacionados à competência do sistema
imunológico podem aumentar o risco de adoecimento.
Entre estes, destaca-se a infecção pelo HIV, doenças ou
tratamentos imunodepressores, idade (menor que dois
anos ou maior que sessenta anos) e desnutrição. Por
este motivo, recomenda-se a prevenção da infecção
tuberculosa em recém-nascidos coabitantes de caso
índice bacilífero.

28. A aferição de sinais faz parte do exame físico do
histórico de enfermagem e sua avaliação auxilia o
enfermeiro no planejamento das ações, na elaboração
da prescrição de enfermagem e na tomada de decisão
clínica. Os sinais vitais podem ainda ser mensurados
isoladamente com o objetivo de conhecer/revisar a
condição de saúde do paciente. A avaliação dos sinais
vitais abarca: temperatura, pulso, pressão arterial, respiração e dor.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ), em relação à avaliação do pulso arterial,
que pressupõe a análise da frequência e do ritmo
cardíaco, assim como de sua amplitude e forma.
(

(

Em relação aos procedimentos de prevenção recomendados para este caso, é correto afirmar:
a. ( X ) Nestes casos, o recém-nascido não deverá
ser vacinado com BCG ao nascer. A quimioprofilaxia deve ser administrada por três
meses e, após esse período, faz-se a Prova
Tuberculínica (PT).
b. ( ) O recém-nascido que receber a vacina BCG ao
nascer, antes do primeiro contato com o caso
índice bacilífero coabitante, não necessita
fazer quimioprofilaxia primária, pois o imunobiológico confere imunidade à doença.
c. ( ) O recém-nascido coabitante de caso índice
bacilífero deve realizar prova tuberculínica
antes de receber a vacina BCG.
d. ( ) Todo recém-nascido coabitante de caso índice
bacilífero deve realizar raio x de tórax antes de
iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida.
e. ( ) O Etambutol, na dose de 4 -8 mg/kg de peso,
é a droga de escolha para a quimioprofilaxia
primária do recém-nascido.

(
(

(

) O pulso arterial amplo e rápido, denominado
pulso em martelo d’água, é um sinal semiológico encontrado na insuficiência aórtica.
) Taquisfigmia refere-se ao aumento súbito e
simultâneo das frequências cardíaca e respiratória, acima dos parâmetros de normalidade
estabelecidos para a idade.
) Bradisfigmia refere-se a um pulso fino e
bradicárdico.
) Taquicardia refere-se a uma frequência cardíaca aumentada em relação ao parâmetro de
normalidade estabelecido para a idade.
) O pulso filiforme é cheio, amplo e irregular.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–F–F–F
V–F–V–V–F
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
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Hospital Municipal Ruth cardoso

29. A realização periódica do exame citopatológico
continua sendo a estratégia mais adotada para o
rastreamento do câncer do colo do útero. Atingir
alta cobertura da população definida como alvo é o
componente mais importante no âmbito da atenção
primária para que se obtenha significativa redução
da incidência e da mortalidade por câncer do colo do
útero. É consenso que o rastreamento organizado do
câncer do colo do útero é o desafio a ser vencido para
que se obtenha a melhor relação custo-benefício possível com alta cobertura populacional.

30. A determinação do tipo de ferida é de fundamental importância para a tomada de decisão do profissional de saúde. O mercado disponibiliza atualmente uma
gama de curativos industrializados indicados para os
mais diversos tipos de feridas agudas e crônicas.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), em relação à cobertura do tipo hidrocoloide.
(
(
(

Este sistema deve incluir:
1. Recrutamento da população-alvo, idealmente
por meio de um sistema de informação de
base populacional.
2. Adoção de recomendações baseadas em
evidências científicas, que inclui definição da
população-alvo e do intervalo entre as coletas,
assim como a elaboração de guias clínicos
para o manejo dos casos suspeitos.
3. Recrutamento das mulheres em falta com o
rastreamento.
4. Garantia da abordagem necessária para as
mulheres com exames alterados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(
(

) Estimula a angiogênese e o desbridamento
autolítico.
) Acelera o processo de granulação tecidual.
) É indicado na prevenção e no tratamento de
feridas abertas infectadas.
) É indicado em feridas abertas infectadas, com
intensa exsudação.
) É indicado na prevenção ou no tratamento de
úlceras de pressão não infectadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–V
F–F–V–V–F
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Página
em Branco.
(rascunho)
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