Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Técnico de Enfermagem
CÓDIGO: (TEN16)

Caderno: 1 Aplicação: Manhã

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de
preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala
e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em
http://concursos.biorio.org.br.

AGENDA
l 23/09/2013, divulgação do gabarito
e exemplar dos Cadernos de Questões
da Prova Objetiva após ás 14h.
l 26/09/2013, disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas das
Provas Objetivas.
l 26/09 e 27/09/2013, recursos contra
formulação e conteúdos da Prova
Objetiva na Internet.
l 03/10/2013, divulgação do resultado
da análise dos recursos da Prova
Objetiva.
l 03/10/2013, divulgação do Resultado
das Provas Objetivas.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém
50 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e
somente uma correta.
3 - Confira se seus dados, o emprego e a área/microregião
escolhidos, indicados no cartão de respostas, estão corretos.
Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas
seja a correta.

l 03/10/2013, divulgação Relação
dos Candidatos Convocados para a
Entrevista Técnica.
l 08/10 a 11/10/2013, realização da
Entrevista Técnica.
l Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet:
http://concursos.biorio.org.br
E-mail:
iabas2013@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – SAÚDE UOL 21/08/2013
A garantia de uma alimentação adequada nas
escolas de ensino básico do país depende agora da
aprovação dos deputados federais. Hoje (21), o Senado
concluiu a votação do projeto de lei que proíbe cantinas e
lanchonetes instaladas em escolas de vender bebidas com
baixo teor nutricional, como os refrigerantes, ou alimentos
com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada,
de gordura trans ou sal.
A
montagem
dos
cardápios
destes
estabelecimentos é motivo de preocupação em alguns
estados, que definiram normas para os cardápios
oferecidos aos alunos, mas, até hoje, não há regra que
padronize a medida nacionalmente. O assunto é discutido
no Congresso há quase oito anos.
Os senadores esperam uniformizar a qualidade
dos alimentos e estimular ações de educação nutricional
e sanitária nas escolas. O projeto havia sido aprovado no
colegiado mas, como a decisão é terminativa, a medida
precisou ser submetida a segundo turno de votação.
O projeto segue agora para apreciação da Câmara dos
Deputados.
3 - O texto esclarece, entre parênteses, o dia referido pelo
vocábulo “hoje” porque:

1 - A charge acima tem relação temática com o texto desta
prova e seu humor se apoia na:

(A) a data é um importante dado documental.
(B) o significado de “hoje” depende da situação de
produção do texto.
(C) o valor da data tem significado histórico para o país.
(D) a data marca o início da aplicação da nova lei.
(E) a informação é indispensável para a compreensão do
texto.

(A) indumentária exageradamente elegante do atendente.
(B) contradição entre a elegância do local e o prato pedido.
(C) incoerência lógica da resposta do cliente.
(D) mania de dietas presente na modernidade.
(E) presença de um gato, sinal de que ele comerá a pizza
pedida.
2 - A pergunta do atendente faz supor que:

4 - Em que segmento abaixo o termo sublinhado indica o
paciente do termo anterior?

(A) o restaurante só trabalha com pizzas.
(B) o cliente já é pessoa bastante conhecida no restaurante.
(C) as pizzas só podem ser cortadas em número par de
fatias.
(D) o cliente deve estar esperando por uma companhia.
(E) as pizzas são um prato geralmente dividido em fatias.

(A) aprovação dos deputados federais
(B) a garantia de uma alimentação
(C) apreciação da Câmara dos Deputados
(D) quantidades elevadas de açúcar
(E) escolas de ensino básico
5 - Entre os problemas que o projeto citado no texto
pretende combater está certamente:
(A) a obesidade infantil
(B) o lucro excessivo das cantinas
(C) o preconceito contra os gordos
(D) o prejuízo, para os estudos, de uma alimentação
pesada
(E) a falta de orientação doméstica sobre a alimentação
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6 - “A garantia de uma alimentação adequada nas escolas
de ensino básico do país depende agora da aprovação
dos deputados federais. Hoje (21), o Senado concluiu a
votação do projeto de lei que proíbe cantinas e lanchonetes
instaladas em escolas de vender bebidas com baixo teor
nutricional, como os refrigerantes, ou alimentos com
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de
gordura trans ou sal”.

10 - “A montagem dos cardápios destes estabelecimentos
é motivo de preocupação em alguns estados, que definiram
normas para os cardápios oferecidos aos alunos...”; para
evitar-se a repetição idêntica do vocábulo “cardápios”
nesse segmento do texto, a segunda ocorrência desse
vocábulo poderia ser mais adequadamente substituída
por:
(A) mesmos que são
(B) esses que são
(C) estes que são
(D) próprios que são
(E) que são

Deduz-se da leitura desse primeiro parágrafo do texto que:
(A) o Senado é o único órgão de poder que elabora novas
leis.
(B) as novas leis terminam seu percurso legal no Senado.
(C) as leis que determinam proibições devem passar por
várias votações.
(D) a aprovação dos deputados federais é indispensável
para as leis.
(E) as leis relacionadas à saúde pública são responsabilidade
do Senado.

SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS

7 - “Os senadores esperam uniformizar a qualidade dos
alimentos”; a forma de reescrever-se essa frase do texto
que altera o seu sentido original é:

11 - Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, estão
incluídas, dentre outras, no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):

(A) A qualidade dos alimentos espera ser uniformizada
pelos senadores.
(B) Esperam, os senadores, uniformizar a qualidade dos
alimentos.
(C) Os senadores esperam a uniformização da qualidade
dos alimentos.
(D) A uniformização da qualidade dos alimentos é
esperada pelos senadores.
(E) Os senadores esperam que a qualidade dos alimentos
seja uniformizada.

I - A execução de ações de vigilância sanitária, de
vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador
e de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
II - A participação na formulação da política e na execução
de ações de saneamento básico.
III - A formulação das políticas de proteção do
meio ambiente, do trabalho, de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua
produção.

8 - Ao dizer, no final do segundo parágrafo, que “o assunto
é discutido no Congresso há quase oito anos”, o autor do
texto critica:

Está correto o que se afirma em:

(A) a corrupção no meio político.
(B) o descaso do Congresso por temas de interesse
popular.
(C) a falta de conhecimento técnico dos nossos políticos.
(D) a lentidão das votações no Congresso.
(E) o desinteresse do Governo Federal por temas do
cotidiano.

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

9 - Entre as alternativas abaixo, aquela em que os dois
vocábulos são acentuados graficamente pela mesma razão é:
(A) básico / Câmara
(B) país / saúde
(C) proíbe / açúcar
(D) há / é
(E) cardápio / sanitária
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12 - Em relação ao atendimento e internação domiciliar
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pela
lei 8080/90, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas(F) as
afirmativas a seguir:

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A) F, V, V;
(B) V, V, F;
(C) F, F, F;
(D) V, F, V;
(E) V, V, V.

I - Na modalidade de assistência de atendimento e
internação domiciliares incluem-se, principalmente,
os procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social,
entre outros necessários ao cuidado integral dos
pacientes em seu domicílio.
II. O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e
reabilitadora.
III. O atendimento e a internação domiciliares podem
ser realizados por indicação médica, mesmo sem a
expressa concordância do paciente e de sua família.

15 - Em relação à Atenção Básica NÃO é correto afirmar
que:
(A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde,
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e
a manutenção da saúde;
(B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas,
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios bem delimitados, pelas quais
assume a responsabilidade sanitária, considerando a
dinamicidade existente no território em que vivem
essas populações;
(C) considera o sujeito em sua singularidade, na
complexidade, na integralidade e na inserção sóciocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção
e tratamento de doenças e a redução de danos ou
de sofrimentos que possam comprometer suas
possibilidades de viver de modo saudável;
(D) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária
para sua organização de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde;
(E) tem como um de seus fundamentos restringir o acesso
universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade
e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada
preferencial do sistema de saúde, com território
adscrito de forma a permitir o planejamento e a
programação descentralizada, e em consonância com
o princípio da equidade.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A) V, V, V;
(B) F, V, V;
(C) V, V, F;
(D) F, F, F;
(E) V, F, V.
13 - Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
- SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados
a permitir a presença, junto à parturiente, da seguinte
quantidade máxima de acompanhantes, por indicação da
parturiente, durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato:
(A) nenhum;
(B) um;
(C) dois;
(D) três;
(E) quatro.
14 - Em relação ao Conselho de Saúde, avalie se são
verdadeiras(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

16 - “A Atenção Básica tem _______ como estratégia
prioritária para sua organização de acordo com os
preceitos do Sistema Único de Saúde.”

I. É um órgão colegiado de caráter permanente e
deliberativo que atua em cada esfera de governo.
II. É composto por representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários.
III. Atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos
e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera
do governo.

A lacuna fica corretamente preenchida por:
(A) a Saúde da Família;
(B) o Bem Estar Social;
(C) a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde;
(D) a mitigação da pobreza;
(E) a Conferência de Saúde.
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17 - Em grandes centros urbanos, a Política Nacional
da Atenção Básica recomenda para Unidade Básica de
Saúde (UBS) localizada dentro do território pelo qual
tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios
da Atenção Básica, para UBS com Saúde da Família, o
parâmetro de uma UBS para até _____ habitantes.

20 - A ______ é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar
a descentralização das ações e serviços de saúde e os
processos de negociação e pactuação entre os gestores.
Os principais instrumentos de planejamento dessa diretriz
são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano
Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada
e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) 10 mil;
(B) 12 mil;
(C) 15 mil;
(D) 20 mil;
(E) 30 mil.

(A) Hierarquização;
(B) Municipalização;
(C) Unificação;
(D) Regionalização;
(E) Estadualização.

18 - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto
sobre a situação de saúde da população brasileira. As
prioridades pactuadas são: Saúde do idoso; Controle do
câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade
infantil e materna; Promoção da Saúde; Fortalecimento
da Atenção Básica; e fortalecimento da capacidade de
respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase
nas seguintes doenças:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
21 - São consideradas circunstâncias agravantes das
infrações e penalidades:
(A) já ter recebido falta sem justificativa / cometer a
infração com abuso de autoridade ou violação do
dever inerente ao cargo ou função;
(B) aproveitar-se da fragilidade da vítima / ter maus
antecedentes profissionais;
(C) realizar ato sob emprego real de força física / causar
danos irreparáveis;
(D) confessar espontaneamente a autoria da infração /
cometer a infração por motivo fútil ou torpe;
(E) realizar atos sob coação e/ou intimidação / confessar
espontaneamente a autoria da infração.

(A) dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
(B) asma, dengue, hanseníase, tuberculose e poliomielite;
(C) esquistossomose, influenza, hanseníase e tuberculose;
(D) coqueluche, sarampo, rubeola, tuberculose e
poliomielite;
(E) H1N1, AIDS, esquistossomose, hanseníase e dengue.
19 - As ações estratégicas estabelecidas no Pacto pela
Vida em relação à Saúde do Idoso incluem as a seguir
listadas, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento
de cidadania com informações relevantes sobre a
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor
acompanhamento por parte dos profissionais de saúde;
(B) Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento
à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das
estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais
de acesso;
(C) Atenção domiciliar – Instituir esta modalidade
de prestação de serviços ao idoso, minimizando
entretanto o efeito desfavorável do ambiente familiar
no processo de recuperação de pacientes;
(D) Assistência Farmacêutica - Desenvolver ações que
visem qualificar a dispensação e o acesso da população
idosa;
(E) Atenção Diferenciada na Internação - Instituir
avaliação geriátrica global realizada por equipe
multidisciplinar a toda pessoa idosa internada em
hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção
Domiciliar.

22 - Com relação à síndrome hiperosmolar não-cetótica,
avalie as afirmativas a seguir:
I. Os indivíduos de maior risco são os idosos (> 60 anos),
cronicamente doentes, debilitados ou institucionalizados,
com mecanismos de sede ou acesso à água prejudicados.
II. Os fatores precipitantes incluem doenças agudas (acidente
vascular cerebral, infarto do miocárdio ou infecções,
particularmente pneumonia) e uso de glicocorticoides ou
diuréticos.
III. Os fatores precipitantes incluem ainda cirurgia e elevadas
doses de glicose (nutrição enteral ou parenteral ou, ainda,
diálise peritoneal).
Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I, II e III;
(D) II e III, apenas;
(E) I e III, apenas.
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23 - Todo artigo processado dentro da central de material
de esterilização é encaminhado para a sala de preparo,
que é considerada área limpa. Por norma, para garantir o
correto processamento, a climatização da área de preparo
deve manter a temperatura ambiente entre:

(C) 33 gts/min;
(D) 35 gts/min;
(E) 45 gts/min.
28 - Para serem administrados 1000mL de solução de ringue
lactato em 8 horas, o número de microgotas por minuto é:

(A) 20º e 24º;
(B) 20º e 25º;
(C) 16º e 22º;
(D) 18º e 21º;
(E) 19º e 24º.

(A) 96 mgts/min;
(B) 120 mgts/min;
(C) 125 mgts/min;
(D) 100 mgts/min;
(E) 85 mgts/min.

24 - No hospital onde você exerce a função de técnico
de enfermagem, os acessórios utilizados para biópsias
ou outros procedimentos que atravessem a mucosa são
classificados como artigos:

29 - Uma criança, acompanhada da mãe, deu entrada em
uma emergência de grande porte. Após atendimento, teve
como diagnóstico gastroenterite e, sendo assim, o médico
prescreveu 150 mg de amicacina. Na clínica existem
apenas ampolas contendo 500mg/2 mL. Nesse caso, será
administrado o seguinte volume de mililitros:

(A) semicríticos;
(B) não críticos;
(C) críticos;
(D) reprocessados;
(E) desinfetados.

(A) 0,2;
(B) 0,3;
(C) 0,5;
(D) 0,6;
(E) 0,8.

25 - Num hospital de grande porte, os produtos para saúde
classificados como semicríticos devem ser submetidos:

30 - Para um paciente internado na enfermaria com
quadro diabético foi prescrito 6U de insulina NPH. Há
no hospital seringas de 80U e frascos de insulina NPH
contendo 60U/mL. Assim, o técnico deverá aspirar:

(A) no mínimo ao processo de limpeza;
(B) no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível,
após a limpeza;
(C) ao processo de esterilização, após a limpeza e demais
etapas do processo;
(D) no mínimo ao processo de desinfecção de baixo nível,
após limpeza;
(E) no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível,
antes da limpeza.

(A) 8,0U;
(B) 11,0U;
(C) 9,0U;
(D) 9,5U;
(E) 10,0U.

26 - Em sua estrutura organizacional, independentemente
do programa de necessidades, das dimensões e da
localização, a área de uma central de material de
esterilização (CME), visando a garantia da qualidade do
processo, deve estar cuidadosamente separada em três
áreas básicas com fluxo contínuo e:

31 - Para aplicar medicamentos muito irritantes por via
intramuscular, a técnica em Z é indicada devido ao fato
de que:
(A) não promove a vedação do trajeto e a manutenção do
medicamento no espaço intramuscular;
(B) promove a vedação do trajeto e a manutenção do
medicamento no espaço intramuscular;
(C) promove a manutenção do trajeto espaço muscular;
(D) promove extravasamento de medicamento e a
manutenção do espaço intramuscular;
(E) o trajeto deve ser massageado assim promove a
vedação do medicamento.

(A) de cruzamento;
(B) de barreira;
(C) tridirecional;
(D) bidirecional;
(E) unidirecional.
27 - J.P, 30 anos, deu entrada em uma emergência
hospitalar com dor abdominal. O médico prescreveu
administrar 2.500mL de soro glicosado a 5%, em 24
horas. Assim, o técnico de enfermagem dessa unidade
realizará o cálculo em gotas por minuto e obterá:

32 - A solução administrada em via intravenosa deve ser:
(A) cristalina;
(B) oleosa;
(C) com flocos em suspensão;
(D) irritante;
(E) opaca.

(A) 20gts/min;
(B) 26 gts/min;
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33 - Segundo o novo calendário de vacinação, as seguintes
vacinas são administradas em crianças com dois meses de
vida, EXCETO:

Podem ser congeladas a – 20º C apenas as vacinas listadas em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) I e III.

(A) pentavalente;
(B) poliomielite inativada;
(C) oral rotavírus humano;
(D) pneumocócica 10;
(E) meningocócica c.

38 - Para que uma unidade de saúde garanta assistência de
pré-natal efetiva, os seguintes procedimentos devem ser
observados, EXCETO um. Assinale-o.

34 - O soro antirrábico é uma solução concentrada e
purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de
equinos imunizados. Assim, o técnico de enfermagem
deve conservar o soro em temperatura entre:

(A) discussão permanente com a população da área (em
especial com as mulheres) sobre a importância da
assistência pré-natal na unidade de saúde e nas ações
comunitárias;
(B) acolhimento imediato e garantia de atendimento a
todos os recém-natos e à totalidade das gestantes e
puérperas que procurarem a unidade de saúde;
(C) classificação do risco gestacional (em toda consulta) e
encaminhamento, quando necessário, ao pré-natal de
alto risco à urgência/emergência obstétrica;
(D) redução do parto normal e incentivo da cesárea;
(E) avaliação do estado nutricional e acompanhamento do
ganho de peso no decorrer da gestação.

(A) -2ºC e +8ºC
(B) -1ºC e +7º C
(C) +2ºC e +8ºC
(D) -2ºC e -8ºC
(E) +1ºC e +7ºC
35 - L.M.A, 30 anos, leva a filha para tomar vacina BCG
(bacilo de Calmette e Guerin) e pergunta qual a finalidade
dessa vacina. Você responde, corretamente, que a BCG
é administrada com a finalidade principal de prevenir as
formas graves de:

39 - Avalie se a atenção em planejamento familiar
contribui para a redução da morbimortalidade materna e
infantil pelas seguintes razões:

(A) tuberculose;
(B) pneumonia;
(C) difteria;
(D) coqueluche;
(E) rubeola.

I. Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a
ligadura tubária.
II. Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de
opção e de acesso a outros métodos anticoncepcional.
III. Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo
para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e
para que eles sejam adequadamente amamentados.
IV. Possibilita planejar a gravidez em mulheres
adolescentes ou com patologias crônicas compensadas
tais como: diabetes, cardiopatias, hipertensão,
portadoras do HIV, entre outras.

36 - O termômetro usado na geladeira onde estão
localizadas as vacinas é utilizado para verificar as
variações de temperatura ocorridas em determinado
ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos
de informação: a temperatura mínima, a máxima e a do
momento. Para isso, ele tem que estar instalado:
(A) na primeira prateleira da geladeira;
(B) entre a primeira e segunda prateleira da geladeira;
(C) na terceira prateleira da geladeira;
(D) entre a segunda e terceira prateleira da geladeira;
(E) entre terceira prateleira e a prateleira inferior da
geladeira.

Estão corretos apenas:
(A) I, II e III;
(B) II e IV;
(C) III e IV;
(D) I e IV;
(E) I e III.

37 - Avalie se as seguintes vacinas podem ser congeladas
à -20ºC:

40 - De acordo com o manual de pré-natal de baixo risco,
o total de consultas deve ser de no mínimo:

I. Vacinas contra a febre amarela e dupla viral.
II. Vacinas antirrábica e contra rubeola monovalente.
III. Vacinas oral contra a poliomielite (VOP) e sarampo.

(A) 5 consultas;
(B) 8 consultas;
(C) 10 consultas;
(D) 7 consultas;
(E) 6 consultas.
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41 - B.R.R., 24 anos, gestante, deu entrada em uma
unidade hospitalar. Ela se encontra no 3º período do
trabalho de parto, o que corresponde a um período:

45 - No que se refere à Infecção Puerperal, avalie as
afirmativas a seguir:
I. É uma infecção localizada nos órgãos genitais e que
ocorre após o parto ou abortamento recente.
II. É a principal causa de morbidade e mortalidade
materna.
III. Se o quadro febril da paciente não melhora e não
há indicação cirúrgica, há possibilidade de estar
ocorrendo tromboflebite pélvica que vai acarretar o
uso de heparina como teste terapêutico.
IV. São fatores predisponentes a desnutrição e a
nuliparidade.
V. Morbidade febril puerperal é a temperatura de, no
mínimo, 38ºC durante dois dias quaisquer dos
primeiros 10 dias pós-parto, excluídas as 24 horas
iniciais.

(A) expulsivo;
(B) de dequitação;
(C) de rotação externa;
(D) de rotação interna;
(E) de dilatação.
42 - A seguinte situação encontrada pelo profissional de
saúde justificaria o agendamento da primeira consulta
pré-natal:
(A) volume abdominal visivelmente aumentado;
(B) útero palpável na região abdominal;
(C) presença de batimentos cardíacos fetais;
(D) movimentação fetal referida pela paciente;
(E) atraso menstrual de pelo menos 15 dias com TIG
positivo.

Estão corretas as afirmativas:

43 - Segundo a Atenção Humanizada ao Abortamento
(Norma Técnica, 2011), define-se por abortamento a
interrupção da gravidez até a ____ semana e com produto
da concepção pesando _____.

(A) I e V, apenas;
(B) II e III, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) III, IV e V, apenas;
(E) I, II, III, IV e V.

As
lacunas
ficam
respectivamente por:

46 - Em relação ao exame de papanicolau, as seguintes
afirmativas estão corretas, EXCETO:

corretamente

preenchidas

(A) 13ª / menos de 500g;
(B) 20ª / 600g;
(C) 22ª / menos de 600g;
(D) 13ª / menos de 400g;
(E) 20ª ou 22ª / menos de 500g.

(A) a usuária deve esvaziar a bexiga;
(B) deve-se iniciar o exame através da inspeção da vulva
e da vagina;
(C) deve-se colher material para o teste de Whiff - teste
das aminas ou do “cheiro” = lâmina com uma gota de
KOH 6% sobre uma gota de conteúdo vaginal, sendo
positivo se houver cheiro semelhante ao de peixe
podre - e para realização da bacterioscopia;
(D) espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em
mulheres que não tiveram parto vaginal (normal),
muito jovem, menopausadas e em mulheres muito
magras; espéculo de tamanho grande pode ser o
indicado para mulheres multíparas e para as obesas;
(E) deve-se introduzir o espéculo, já lubrificado, em
posição vertical com uma ligeira inclinação de 20
graus.

44 - Avalie se as seguintes afirmações podem estar
relacionadas à hemorragia puerperal:
I. A puérpera relata troca frequente de absorvente
higiênico, porém sempre com pouca perda e odor
fétido.
II. A puérpera apresenta alteração do estado geral,
hipotensão e palidez. O útero encontra-se amolecido
e a loquiação é abundante.
III. A puérpera apresenta hipertensão e a episiorrafia
encontra-se edemaciada, abaulada e com sangramento.
IV. A puérpera apresenta sudorese e dispneia.
Neste sentido, estão corretas as afirmativas:
(A) II e IV, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) III, apenas;
(D) I e II, apenas;
(E) I, II, IV.
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47 - Em relação à manifestação da dengue, avalie as
afirmativas a seguir::

49 - São ações de enfermagem junto ao programa da
dengue, EXCETO:

I. Dengue clássico (DC): a febre é o primeiro sintoma,
sendo geralmente alta (39º a 40°C), com início
abrupto, associada à cefaleia, prostação, mialgia,
artralgia, dor retroorbitária, exantema maculo papular
e acompanhado ou não de prurido. Também pode
haver quadros diarreicos, vômitos, náuseas e anorexia.
A doença tem duração média de 5 a 7 dias; o período
de convalescença pode se estender de poucos dias a
várias semanas, dependendo do grau de debilidade
física causada pela doença.
II. Febre hemorrágica da dengue (FHD): os sintomas
iniciais são semelhantes aos do DC, até o momento
em que ocorre a defervescência da febre, o que ocorre
geralmente entre o 3° e o 7° dias de evolução da doença,
com posterior agravamento do quadro, aparecimento de
manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas,
trombocitopenia (plaquetas < 100.000/mm3) e perda de
plasma.
III. Síndrome do choque da dengue (SCD): nos casos
graves de FHD, o choque ocorre geralmente entre o
3° e o 7° dias de doença, frequentemente precedido
por dor abdominal.

(A) participar das atividades de assistência básica,
realizando procedimentos regulamentados para o
exercício de sua profissão;
(B) realizar
tratamento
supervisionado,
quando
necessário, conforme orientação do enfermeiro e/ou
médico;
(C) realizar assistência domiciliar, quando necessária;
(D) notificar somente os casos confirmados de dengue
para não haver hipernotificação;
(E) encaminhar ao setor competente a ficha de notificação
da dengue, conforme estratégia local.
50 - A esquistossomose, na fase crônica, pode apresentar
distintas manifestações. Nessa fase, o fígado é o órgão
mais frequentemente comprometido. Dependendo
da maior ou menor suscetibilidade do indivíduo e da
intensidade da infecção, na fase crônica pode ocorrer a
evolução da doença para diversas formas clínicas. Nessas
condições, avalie as seguintes afirmativas:
I. Intestinal: é a mais comumente encontrada. Pode ser
assintomática ou caracterizada por diarreias repetidas,
do tipo mucosangüinolenta ou não. O fígado e o baço
não são palpáveis, embora exista, freqüentemente,
queixa de dor abdominal no hipocôndrio direito.
II. Hepatointestinal: na forma hepatointestinal, os
sintomas intestinais são semelhantes aos descritos para
a forma intestinal, sendo, porém, mais frequentes os
casos com diarreia e epigastralgia. O fígado encontrase aumentado de volume e, na palpação, pode ser
percebida a presença de nodulações grosseiras de
tamanhos variáveis, causadas por áreas de fibrose do
tecido hepático. O baço não é palpável.
III. Hepatoesplênica: o estado geral do paciente fica
comprometido. Somente o fígado ainda está palpável
nesse momento, o que caracteriza essa fase da doença.

Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas;
(B) II, apenas;
(C) III, apenas;
(D) I e II, apenas;
(E) I, II e III.
48 - Analise as seguintes afirmações sobre o choque
hemorrágico da dengue:
I. O choque ocorre devido ao aumento da permeabilidade
vascular seguido de hemoconcentração e falência
circulatória.
II. Sua duração é curta e pode levar a óbito em 12 a
24 horas ou à recuperação rápida frente a terapia
antichoque oportuna e apropriada.
III. Caracteriza-se por pulso rápido e fraco, com diminuição
da pressão de pulso e arterial, extremidades frias, pele
pegajosa e agitação.

Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas;
(B) II, apenas;
(C) III, apenas;
(D) I e II, apenas;
(E) I, II e III.

Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas;
(B) II, apenas;
(C) III, apenas;
(D) I e II, apenas;
(E) I, II e III.
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