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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, relativos à assistência em saúde mental e à
rede de atenção psicossocial do Ministério da Saúde.

Acerca de aspectos diversos relativos a farmacologia, julgue os
seguintes itens.

81

90

Ocorre interação medicamentosa quando a ação de um
medicamento é alterada pela ação de outro, como no caso
de dois medicamentos que são administrados de maneira
combinada para promover um efeito sinérgico.

91

A farmacocinética representa o segmento da farmacologia que
estuda as interações entre os medicamentos e seus respectivos
receptores, bem como a série de eventos que resulta na
resposta farmacológica.

92

Placebo é uma preparação farmacêutica que não contém
princípio ativo e pode provocar no indivíduo um efeito nocebo.

Os centros de atenção psicossocial diferenciam-se pela
denominação numérica em I, II, III e IV atribuída de acordo
com extensão territorial abrangida por cada centro — e
destinam-se ao atendimento de pacientes com transtornos
mentais severos e persistentes, excetuados os casos de
dependências químicas por álcool ou drogas, que devem ser
acompanhados em unidades de internação hospitalar.

82

De acordo com a legislação vigente, os leitos destinados à
prestação de serviços voltados à saúde mental em hospitais
gerais deverão ser extintos em um prazo máximo de cinco
anos, e todo tratamento ao doente mental deverá ser realizado
nos centros de atenção psicossocial.

83

O serviço residencial terapêutico é prestado fora das
unidades hospitalares gerais ou especializadas e tem por
objetivo acolher pessoas com transtornos mentais egressas
de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia.

Acerca das características dos microrganismos e dos parasitas,
julgue os itens que se seguem.
84

Os fungos desenvolvem-se em ambientes geralmente
inadequados às bactérias, podendo causar, por exemplo, as
micoses sistêmicas.

85

Os helmintos são seres eucarióticos, multicelulares, que podem
ou não conter sistema digestório e que são capazes de absorver
nutrientes a partir dos alimentos, fluidos corporais e tecidos do
hospedeiro.

86

Bactérias são organismos unicelulares e procariotos que
pertencem ao reino Monera e que podem causar doenças como
hanseníase, tétano, tuberculose, diarreia e cólera.

Uma mulher com cinquenta e seis anos de idade foi
submetida a uma cirurgia eletiva para a retirada de nódulos
pulmonares. O procedimento cirúrgico iniciou-se como
exploração endoscópica, tendo sido necessária, posteriormente,
a realização de incisão torácica. A anestesia foi geral. Foi instalado
cateter venoso central, com infusão de cristaloide, e cateter vesical
de demora no transoperatório. Na chegada à sala de recuperação, a
paciente apresentou agitação, tremores, pele fria, respiração
superficial, saturação por oximetria de pulso de 95%, pressão
arterial de 110 mmHg × 60 mmHg, 104 bpm e 12 irpm.
Posteriormente, a paciente passou a apresentar fortes dores
torácicas e, após vinte minutos, mostrou-se sonolenta, com
respiração superficial, ausência de resposta aos chamados,
diminuição da frequência respiratória (10 irpm) e diminuição
na saturação por oximetria de pulso (85%), mesmo com o
fornecimento de oxigênio suplementar por meio de máscara.
Com relação ao caso clínico apresentado, julgue os itens
subsecutivos.
93

A paciente em questão deverá ter seus sinais vitais
monitorados, especialmente a função respiratória e o nível
de consciência, devendo-se, também, adotar medidas para
seu aquecimento corporal.

94

De acordo com a descrição do processo cirúrgico apresentada,
a paciente submeteu-se a uma toracoscopia que foi ampliada
para uma toracotomia.

95

Embora a ocorrência de dor seja esperada para o tipo de
cirurgia a que essa paciente foi submetida; a administração de
medicamentos analgésicos deve ser evitada nesse tipo de
situação clínica.

96

A evolução narrada, no caso em apreço, mostra melhora
clínica da paciente, pois houve diminuição da agitação e
melhora do padrão respiratório e da saturação de oxigênio de
acordo com a oximetria de pulso.

Julgue os próximos itens, referentes a controle de infecção
hospitalar.
87

Os compostos clorados, indicados para desinfecção de nível
médio em artigos e superfícies, apresentam redução de
atividade em presença de matéria orgânica.

88

Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas por
fluidos corporais, as mãos devem ser limpas pela técnica de
fricção antisséptica com álcool.

89

Materiais com elevado potencial de provocar infecção são
considerados artigos críticos, como agulhas, instrumentos
cirúrgicos, endoscópios e equipamentos de anestesia, que são
introduzidos em tecidos normalmente estéreis.
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Julgue os itens subsequentes, que dizem respeito a procedimentos
técnicos de enfermagem.
97

O uso de cateter nasal do tipo óculos é o método mais prático
para o fornecimento de oxigênio ao paciente, podendo ofertar
aproximadamente 90% de fração inspirada de oxigênio
(FiO2) com fluxos de até 10 L/min.

98

O enema é indicado para promover a defecação por estímulo
à peristalse, devendo-se orientar o paciente a ficar na posição
de decúbito lateral esquerdo durante a sua aplicação.

99

Quando o paciente encontra-se acamado, a técnica de higiene
corporal que pode ser adotada é a do banho no leito, que se
deve iniciar pela lavagem dos olhos do paciente com gazes
umedecidas em água morna, mediante movimento de limpeza
que vá do canto interno para o limite lateral externo de cada
olho.

100

Para se realizar a instilação ocular de um colírio, deve-se
solicitar que o paciente olhe para cima e, em seguida, proceder
ao gotejamento da solução no ponto médio do saco
conjuntival.

Julgue os itens a seguir com relação a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e diabetes melito (DM).
101

A HAS em pacientes jovens está diretamente relacionada
à história familiar de acidente vascular encefálico, doença
arterial coronariana prematura (homens com idade abaixo de
cinquenta e cinco anos e mulheres de até sessenta e cinco anos
de idade) e morte prematura e súbita de familiares próximos.

102

O teste laboratorial que deve ser realizado em paciente
com suspeita de DM é a glicemia de jejum, em que se
quantifica a glicose sanguínea, normalmente após jejum de oito
a doze horas.

103

Embora os sinais clínicos poliúria, polidipsia, polifagia e perda
inexplicada de peso estejam exclusivamente presentes na DM
tipo 1, para que se estabeleça o diagnóstico diferencial dessa
patologia em relação à DM tipo 2, é indispensável a dosagem
dos níveis sanguíneos de glicose.

104

O diagnóstico de HAS é definido quando, em pelo menos três
aferições de pressão arterial realizadas em um intervalo
mínimo de uma semana entre cada medida, a média aritmética
é maior ou igual a 140 mmHg × 90 mmHg.

A respeito da assistência aos pacientes com doenças sexualmente
transmissíveis (DST), julgue os próximos itens.
105

A maioria dos indivíduos com infecção aguda por HIV
apresenta carga viral elevada, o que aumenta a chance de
infecção de seus parceiros.

106

O tratamento da infecção por papilomavírus humano é capaz
de remover as lesões condilomatosas e impedir a transmissão
da doença, porém não leva à cura dos pacientes.

107

O objetivo do atendimento ao paciente com DST é prover
diagnóstico, tratamento e aconselhamento adequados em uma
única consulta, sendo dispensável a avaliação laboratorial.

108

Entre as formas de transmissão do vírus da hepatite B (HBV)
estão as transmissões por relação sexual e por via parenteral.

109

Não deverão receber a imunoprofilaxia para hepatite B
indivíduos que tenham sofrido violência sexual de forma
repetida pelo mesmo agressor, que seja comprovadamente
vacinado, situação frequente em casos de violência sexual
intrafamiliar.
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Julgue os itens subsecutivos, referentes ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
110

As unidades prestadoras de serviços têm autonomia e
exclusividade para definir as necessidades e prioridades
das suas representações nas instâncias gestoras municipais
e regionais, assim como nos conselhos de saúde, e decidem
sobre a gestão da produção ambulatorial, seus serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico, a clientela e suas vagas.

111

A atenção em saúde orientada conforme os princípios
de humanização é um dos objetivos da Política Nacional
de Atenção às Urgências.

112

Com o objetivo de evitar a institucionalização da participação
social, o SUS assegura à população a participação direta nas
regionais de saúde.

113

As Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.142/1990 foram promulgadas
com intuito de se fortalecer a rede pública de serviços de saúde
em todos os níveis de complexidade.

No que tange ao SUS e à Política Nacional de Humanização (PNH),
julgue os itens que se seguem.
114

A qualificação das equipes de acolhimento é um requisito para
a implantação da classificação de risco.

115

Corresponsabilidade e vínculos solidários são termos utilizados
na PNH que apresentam equivalência semântica com o termo
parceria, utilizado no Programa Paciente pela Segurança do
Paciente, e que se referem ao envolvimento do paciente e de
seus familiares no cuidado.

116

O respeito à diversidade na produção de saúde e à autonomia
de usuários e trabalhadores do SUS é princípio importante
para a assistência ao paciente, embora não esteja
explicitamente contemplado na PNH.

117

A tanatologia possibilita a pacientes e a profissionais de saúde
que a qualidade de vida seja redimensionada, prepara para a
vivência de perdas e do sentido de viver e auxilia a
comunicação em momentos de crise.

118

No contexto atual de gestão e humanização do SUS, funções
tipicamente gestoras — definição de clientela, decisões a
respeito dos modos de financiamento dos programas e ação no
sistema de saúde e na sua rede de serviços — deixam de ser
atribuições dos hospitais.

No que diz respeito ao código de ética dos profissionais de
enfermagem e à segurança no trabalho, julgue os itens
subsequentes.
119

O profissional de enfermagem não poderá, em situações de
emergência, recusar-se a executar procedimentos técnicos,
ainda que esses procedimentos não sejam de sua área de
competência.

120

Em caso de falta de material ou de equipamentos de proteção
individual e coletiva, o profissional de enfermagem tem o
direito de recusar-se a desenvolver atividades profissionais.

