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SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde

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 (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em	http:www.spdmpais.org.br	na	data	prevista	no	cronograma.	 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1-	 Confira	 atentamente	 se	 este	 caderno	 de	 questões	 (Provas),	 que	

contém 60 questões objetivas, está completo.
2 -	 Cada	questão	da	Prova	Objetiva	conterá	5 (cinco) opções e somente 

uma correta.
3 -	 Confira	se	seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala 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 (Prova) é o mesmo do que consta em seu 
cartão de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/
cadeira onde foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, 
notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	Sala	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.

7 -	 O	fiscal	de	sala	não	poderá	prestar	qualquer	esclarecimento	sobre	o	
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá	entrar	com	recurso	administrativo	contra	as	questões	na	data	
prevista no cronograma.

8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus 
títulos	ao	final	da	prova	objetiva	no	local	indicado	na	escola	onde	está	
fazendo	sua	prova	objetiva.

AGENDA 

 05/07/2015, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 06/07/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares	das	Provas	Objetivas.

 08/07/2015, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões	de	Respostas	das	Provas	Objetivas.

 09/07 e 10/07/2015, Interposição de 
Recursos	Administrativos	quanto	as	questões	
das	Provas	Objetivas.	

 17/07/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	 Oficiais,	 Resultado	 das	 Notas	
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

 20/07/2015, Divulgação do Resultado Final 
das	Notas	das	Provas	Objetivas.

 20/07/2015, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos	 de	 Nível	 Superior	 que	 terão	 os	
títulos	analisados.

 24/07/2015,	Divulgação	da	Nota	Preliminar	
da Avaliação de Títulos.

 27/07 a 28/07/2015, Interposição de 
Recursos	 contra	 o	 Resultado	 da	 Nota	
Preliminar da Avaliação de Títulos.

 30/07/2015,	 Resultado	 Final	 da	 Nota	 Final	
da Avaliação de Títulos.

 31/07/2015, Divulgação do Resultado Final.

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: Internet:	http:www.spdmpais.org.br	

 E-mail: spdm2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

O LADO NEGRO DO FACEBOOK
                                           (Superinteressante, junho de 2015)

 O Facebook é, de longe, a maior rede da história 
da	 humanidade.	 Nunca	 existiu,	 antes,	 um	 lugar	 onde	
1,4 bilhão de pessoas se reunissem – e 936 milhões 
entrassem todo santo dia (só no Brasil, 59 milhões). 
Metade de todas as pessoas com acesso à internet, 
no mundo, entra no Facebook pelo menos uma vez 
por mês. Ele tem mais adeptos do que a maior das 
religiões	 (a	 católica,	 com	 1,2	 bilhão	 de	 fiéis),	 e	 mais	
usuários	do	que	a	internet	inteira	tinha	dez	anos	atrás.	
Em	 suma:	 é	 o	 meio	 de	 comunicação	 mais	 poderoso	
do nosso tempo, e tem mais alcance do que qualquer 
coisa	que	já	tenha	existido.	A	maior	parte	das	pessoas	o	
adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também 
pudera:	o	Facebook	é	ótimo.	Nos	aproxima	dos	nossos	
amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o 
que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas 
essa	história	também	tem	um	lado	ruim.	Novos	estudos	
estão mostrando que o uso frequente do Facebook 
produz	alterações	físicas	no	cérebro.	Quando	estamos	
nele,	 ficamos	 mais	 impulsivos,	 mais	 narcisistas,	 mais	
desatentos	e	menos	preocupados	com	os	sentimentos	
dos outros. E, de quebra, mais infelizes.

QUESTÃO 1
O	título	da	reportagem	de	onde	se	extraiu	o	texto	é	O	lado	negro	
do	Facebook.	A	mensagem	contida	no	título	é	confirmada	pelo	
seguinte	segmento	do	texto:

(A) “Ele tem mais adeptos do que a maior das religiões”.
(B) “é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo, 

e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha 
existido”.

(C) “A maior parte das pessoas o adora, não consegue 
conceber a vida sem ele”.

(D)	 “Nos	aproxima	dos	nossos	amigos,	ajuda	a	conhecer	gente	
nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos 
grupos sociais”.

(E) “Mas essa história também tem um lado ruim”.

QUESTÃO 2
 “O Facebook é, de longe, a maior rede da história da 
humanidade”.	A	expressão	sublinhada	tem	valor	semântico	de:

(A) tempo.
(B) lugar.
(C) modo.
(D) intensidade.
(E) concessão.

QUESTÃO 3
O texto nos informa que o Facebook é a maior rede da história”; 
o	elemento	abaixo	que	NÃO	comprova	essa	informação	é:

(A) o número de pessoas envolvidas.
(B) a adoração de grande parte das pessoas.
(C)	 a	quantidade	de	adeptos	é	maior	do	que	a	da	Igreja	Católica.
(D) a entrada diária de um número enorme de pessoas.
(E) os usuários são mais do que os da internet dez anos atrás.

QUESTÃO 4
“O Facebook é, de longe, a maior rede da história da 
humanidade. Nunca existiu, antes, um lugar onde 1,4 bilhão de 
pessoas se reunissem – e 936 milhões entrassem todo santo dia 
(só no Brasil, 59 milhões)”.

O segundo período desse segmento inicial do texto funciona, 
em	relação	ao	período	anterior,	como:

(A)	 exemplificação.
(B) comparação.
(C) explicação.
(D) conclusão.
(E) causa.

QUESTÃO 5
Um	erro	de	norma	culta	no	texto	seria:

(A) “1,4 bilhão” em lugar de “1,4 bilhões”.
(B) “reuníssem” com acento agudo no i, em lugar de 

“reunissem”.
(C)	 “tinha	 dez	 anos	 atrás”	 em	 lugar	 de	 “tinha	 há	 dez	 anos	

atrás”.
(D) “a maior parte das pessoas o adora” em lugar de “o 

adoram”.
(E) “nossos grupos sociais” em lugar de “nossos sociais 

grupos”.

QUESTÃO 6
O segmento do texto em que o vocábulo “mais” tem valor 
diferente	dos	demais	é:

(A) “mais usuários”.
(B) “mais poderoso”.
(C) “mais impulsivos”.
(D) “mais narcisistas”.
(E) “mais infelizes”.

QUESTÃO 7
O	prejuízo	maior	causado	pelo	Facebook	se	situa	no	plano:

(A) psicológico.
(B) econômico.
(C) religioso.
(D)	 educativo.
(E)	 profissional.
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QUESTÃO 8
A	substituição	de	um	termo	por	outro	foi	mal	feita	no	seguinte	
segmento:

(A) “Em suma:	 é	 o	meio	 de	 comunicação	mais	 poderoso”	 /	
Resumindo.

(B) “qualquer coisa que já tenha	existido”	/	existira.
(C) “Novos	estudos	estão	mostrando...”	/	recentes.
(D) “mais narcisistas”	/	egocêntricos.
(E) “mais poderoso do nosso tempo”	/	da	atualidade.

QUESTÃO 9
O	texto	de	nossa	prova	deve	ser	classificado	como:

(A)	 didático,	pois	ensina	ao	leitor	coisas	que	ele	desconhece.
(B)	 publicitário,	já	que	valoriza	um	produto:	o	Facebook.
(C)	 preditivo,	porque	antecipa	o	futuro	do	Facebook.
(D)	 informativo,	dado	que	revela	coisas	que	o	leitor	desconhece.
(E) instrucional, pois fornece instruções de funcionamento do 

Facebook.

QUESTÃO 10
A	frase	“Nos	aproxima	de	nossos	amigos”	mostra:

(A) uma redundância pelo emprego simultâneo de “nos” e 
“nossos”.

(B) um erro de regência, pois “a” deveria ser empregue em 
lugar de “de”.

(C) um desvio de norma culta, pois o pronome “nos” não deve 
iniciar frase.

(D)	 a	inutilidade	de	emprego	do	possessivo	“nossos”.
(E) a colocação errada de “nos”, que deveria ser trocada por 

“Aproxima nós”.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Na	janela	do	gerenciador	de	arquivos	do	sistema	operacional	
Windows	 8	 BR,	 um	 funcionário	 de	 nível	 superior	 do	 SPDM	
executou	os	SEGUINTES	procedimentos:

•	 acessou	a	pasta	SPDM	no	disco	D:.	e	selecionou	o	arquivo	
EDITAL.PDF armazenado nessa pasta. Em seguida, 
executou um primeiro atalho de teclado ALFA, que tem 
por	significado	Copiar.

•	 Acessou	 a	 pasta	 CONTROLE	 no	 disco	 C:	 e	 executou	 um	
segundo	atalho	de	teclado	BETA,	com	significado	de	Colar.

Os	atalhos	de	teclado	ALFA	e	BETA	são	respectivamente:

(A) Alt + C e Alt + V
(B) Alt + V e Alt + C
(C) Ctrl + C e Alt + C
(D) Ctrl + C e Ctrl + V
(E) Ctrl + V e Ctrl + C

QUESTÃO 12
Em	um	notebook	com	sistema	operacional	Windows	XP,	versão	
em português, a execução do atalho de teclado Ctrl + Esc tem 
o	 mesmo	 objetivo	 de	 pressionar,	 por	 meio	 do	 ponteiro	 do	
mouse,	o	seguinte	ícone:	

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

QUESTÃO 13
No	que	diz	respeito	aos	conceitos	e	navegação	na	internet	por	
meio	de	browsers,	no	Firefox	Mozilla	o	acionamento	da	tecla	
de	função	F11	tem	por	finalidade:

(A) acessar a janela de opções da internet.
(B) adicionar site corrente à barra de favoritos. 
(C) visualizar o conteúdo de uma página em tela cheia.
(D)	 exibir	a	página	do	site	configurado	como	homepage	inicial.
(E) Imprimir site que está sendo visualizado na tela do monitor.  

QUESTÃO 14
Na	 internet	 existem	 sites	 que	 pertencem	 ao	 segmento	 de	
buscas,	 cujo	 objetivo	 principal	 é	 possibilitar	 a	 realização	 de	
pesquisas e que retornam informações relacionadas a uma 
palavra	ou	frase.	Dois	exemplos	desses	sites	são:

(A)   e   

(B)  e  

(C)  e  

(D)  e  

(E)  e   
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QUESTÃO 15

No	Word	2013	BR,	o	acionamento	do	ícone		  tem por 
objetivo:			

(A) mudar a cor da fonte aplicada ao texto.
(B) inserir marca d´água às folhas do documento.
(C)	 aumentar	tamanho	da	fonte	utilizada	no	texto.
(D)	 realizar	a	verificação	e	correção	ortográfica	no	texto.
(E) aplicar sombreamento a uma palavra. 

QUESTÃO 16
No	 Word	 2013	 BR,	 o	 acionamento	 de	 um	 ícone	 possibilita	
aplicar às páginas do documento um layout de retrato ou 
paisagem.	Esse	ícone	é:	
  

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

QUESTÃO 17
No	Word	2013	BR,	a	aplicação	de	subscrito	pode	ser	feita	por	
meio da execução de um atalho de teclado ou do acionamento 
de	um	ícone.	O	atalho	de	teclado	e	o	ícone	são	respectivamente:			

(A) Ctrl + 2 e  

(B) Ctrl + 2 e  

(C) Ctrl + S e  

(D) Ctrl + = e  

(E) Ctrl + = e  

QUESTÃO 18
Em uma planilha elaborada no Excel 2013 BR foram digitados 
os números 4, 3, 5, 11 e 17 nas células B1, B2, B3, B4 e B5. 
Em seguida, foram inseridas as fórmulas =SOMA(B1;B7) em  
E1	e	=MÉDIA(B1:B5)	em	E2.		Se	a	célula	B5	tiver	seu	conteúdo	
alterado para 12, os valores mostrados nas células E1 e E2 
serão	respectivamente:

(A) 16 e 8 
(B) 16 e 7 
(C) 16 e 6
(D) 21 e 7  
(E) 21 e 8  

QUESTÃO 19
A planilha abaixo foi criada no Excel 2013 BR.
 

•	 Em	C3	foi	inserida	uma	expressão	usando	a	função	MENOR	
que determina o 2º menor valor entre todos no intervalo 
de A1 até E1.

•	 Em	C5	foi	inserida	a	expressão	=MOD(C3;7)
 
A expressão inserida em C3 e o valor mostrado em C5 são 
respectivamente:

(A)	 =MENOR(A1:A5;2)	e	0	
(B)	 =MENOR(A1:A5;2)	e	2	
(C)	 =MENOR(A1:A5)	e	1	
(D)	 =MENOR(A1:A5)	e	2	
(E)	 =MENOR(A1:A5)	e	0	

QUESTÃO 20
O	Powerpoint	 2013	BR	oferece	 a	 possibilidade	de	 se	 fazer	 a	
verificação	e	correção	ortográfica	na	apresentação	criada.	Para	

isso, deve-se clicar no ícone  mostrado na Faixa de 

Opções quando se acionar a guia  na Barra 
de	Menus,	ou	pressionar	a	seguinte	tecla	de	função:

(A) F8
(B) F7
(C) F6
(D) F5
(E) F4 
 



ENFERMEIRO                                                                                                                                                   CADERNO 1    

6

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

QUESTÃO 21
De	 acordo	 com	 a	 Constituição	 federal,	 em	 seu	 artigo	 198,	
as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada	e	hierarquizada	e	constituem	um	sistema	único.	
Avalie	se,	de	acordo	com	o	referido	artigo,	tal	sistema	único	é	
organizado	de	acordo	com	as	seguintes	diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo.

II	 -	 atendimento	 integral,	 com	 prioridade	 para	 as	 atividades	
assistenciais.

III	-	participação	da	comunidade.

Está(ao)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s):

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

QUESTÃO 22
Avalie	 se	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 relativas	 à	 Conferência	 de	
saúde,	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

 Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais.

	 Suas	reuniões	têm	por	objetivo	avaliar	a	situação	de	saúde	
e	 propor	 as	 diretrizes	 para	 a	 formulação	 da	 política	 de	
saúde nos níveis correspondentes.

	 É	convocada	pelo	Poder	Executivo.
 Pode ser convocada extraordinariamente pelo Conselho 

de Saúde.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) F, V, F e F.
(C) V, F, F e V.
(D) V, V, V e F.
(E) F, F, F e F.

QUESTÃO 23
“Conjunto	 articulado	 e	 contínuo	 das	 ações	 e	 serviços	
preventivos	e	curativos,	 individuais	e	coletivos,	exigidos	para	
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. O 
texto	faz	referência	ao	conceito	de:

(A) universalidade do acesso.
(B) integralidade do sistema.
(C) regionalização e hierarquização.
(D)	 descentralização	político-administrativa.
(E) igualdade da assistência à saúde.

QUESTÃO 24
Em relação à organização, direção e gestão do SUS no âmbito 
dos	municípios,	avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	
ou	verdadeiras	(V):

	 No	 âmbito	municipal,	 a	 direção	 do	 SUS	 é	 exercida	 pela	
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

	 Os	 municípios	 podem	 constituir	 consórcios	 para	
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam.

 O SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar 
e	 articular	 recursos,	 técnicas	 e	 práticas	 voltadas	 para	 a	
cobertura total das ações de saúde.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, F e V.
(B) V, F e V.
(C) F, F e F.
(D) V, V e V.
(E) F, V e F.

QUESTÃO 25
Avalie	 se	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 relativas	 à	 Atenção	 Básica,	
estão	corretas:

I. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito	individual	e	coletivo,	que	abrange	a	promoção	e	a	
proteção	da	saúde,	a	prevenção	de	agravos,	o	diagnóstico,	
o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção	 da	 saúde	 com	 o	 objetivo	 de	 desenvolver	
uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes	de	saúde	das	coletividades.	

II.	 É	desenvolvida	por	meio	do	exercício	de	práticas	de	cuidado	
e	 gestão,	 democráticas	 e	 participativas,	 sob	 forma	 de	
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos,	pelas	quais	assume	a	responsabilidade	sanitária,	
considerando a dinamicidade existente no território em 
que vivem essas populações. 

III. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 
capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

IV. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde. 

Estão	corretas:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 26
A	 Política	 Nacional	 de	 Atenção	 Básica	 tem	 na	 _____	 sua	
estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção 
básica.	A	lacuna	fica	corretamente	preenchida	por:

(A) ampliação da rede hospitalar.
(B) Saúde da Família.
(C) epidemiologia.
(D) ampliação dos cuidados na rede de alta complexidade.
(E) saúde do trabalhador.

QUESTÃO 27
Para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à 
Saúde a atenção básica deve cumprir algumas funções. Avalie 
se	tais	funções	incluem:

I.	 Ser	 base:	 ser	 a	modalidade	 de	 atenção	 e	 de	 serviço	 de	
saúde com o mais elevado grau de centralização.

II.	 Ser	resolutiva:	identificar	riscos,	necessidades	e	demandas	
de	 saúde,	utilizando	e	articulando	diferentes	 tecnologias	
de	 cuidado	 individual	 e	 coletivo,	 por	 meio	 de	 uma	
clínica	 ampliada	 capaz	 de	 construir	 vínculos	 positivos	
e	 intervenções	 clínica	 e	 sanitariamente	 efetivas,	 na	
perspectiva	 de	 ampliação	 dos	 graus	 de	 autonomia	 dos	
indivíduos e grupos sociais.

III.	 Coordenar	 o	 cuidado:	 elaborar,	 acompanhar	 e	 gerir	
projetos	terapêuticos	singulares,	bem	como	acompanhar	e	
organizar	o	fluxo	dos	usuários	entre	os	pontos	de	atenção	
das RAS, atuando como o centro de comunicação entre 
os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através 
de	 uma	 relação	 horizontal,	 contínua	 e	 integrada	 com	 o	
objetivo	de	 produzir	 a	 gestão	 compartilhada	 da	 atenção	
integral	 e,	 ainda,	 articulando	 as	 outras	 estruturas	 das	
redes de saúde públicas, comunitárias e sociais. 

IV.	 Ordenar	 as	 redes:	 reconhecer	 as	 necessidades	 de	 saúde	
da população sob sua responsabilidade, organizando as 
necessidades desta população em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a 
programação dos serviços de saúde parta das necessidades 
de saúde dos usuários.

Estão	corretas:

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

QUESTÃO 28
Avalie	se	são	objetivos	do	HumanizaSUS:

I.	 Ampliar	 as	 ofertas	 da	 Política	 Nacional	 de	 Humanização	
aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a 
atenção	básica/fundamental	e	hospitalar,	com	ênfase	nos	
hospitais de urgência e universitários.

II.	 Incentivar	a	inserção	da	valorização	dos	trabalhadores	do	
SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de saúde e das 
organizações da sociedade civil.

III.	 Divulgar	a	Política	Nacional	de	Humanização	e	ampliar	os	
processos de formação e produção de conhecimento em 
articulação	com	movimentos	sociais	e	instituições.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s):

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

QUESTÃO 29
Em	relação	à	notificação	compulsória,	nos	termos	da	Portaria	
1.271/14,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A)	 é	 obrigatória	 para	 os	 médicos,	 outros	 profissionais	 de	
saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados 
de saúde que prestam assistência ao paciente.

(B)	 será	 realizada	 diante	 da	 suspeita	 ou	 confirmação	 de	
doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo 
da referida portaria, observando-se, também, as normas 
técnicas	estabelecidas	pela	SVS/MS.

(C) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública	de	notificação	compulsória	à	autoridade	de	saúde	
competente também será realizada pelos responsáveis 
por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, 
de	 cuidado	 coletivo,	 além	 de	 serviços	 de	 hemoterapia,	
unidades	laboratoriais	e	instituições	de	pesquisa.

(D) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública	 de	 notificação	 compulsória	 pode	 ser	 realizada	
à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 
tenha conhecimento.

(E)	 a	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	 ser	 realizada	
pelo	 profissional	 de	 saúde	 ou	 responsável	 pelo	 serviço	
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até sete dias desse atendimento, pelo meio 
mais rápido disponível.
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QUESTÃO 30
São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na 
atenção	básica	em	saúde:	(i)	as	Unidades	Básicas	de	Saúde;	(ii)	
as Equipes de Atenção Básica para populações em situações 
específicas;	 e	 (iii)	 os	 Centros	 de	 Convivência.	 	 Avalie	 se	 as	
afirmações	seguintes,	relativas	a	esses	pontos	de	atenção,	são	
falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde:	 serviço	 de	 saúde	 constituído	
por	equipe	multiprofissional	responsável	por	um	conjunto	
de	 ações	de	 saúde,	 de	 âmbito	 individual	 e	 coletivo,	 que	
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de	agravos,	o	diagnóstico,	o	tratamento,	a	reabilitação,	a	
redução	de	danos	e	a	manutenção	da	saúde	com	o	objetivo	
de desenvolver a atenção integral que impacte na situação 
de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes	de	saúde	das	coletividades.

	 Equipe	de	Consultório	na	Rua:	equipe	Equipes	de	Atenção	
Básica	para	populações	em	situações	específicas	constituída	
por	profissionais	que	atuam	de	forma	itinerante,	ofertando	
ações e cuidados de saúde para a população em situação 
de rua, considerando suas diferentes necessidades de 
saúde, sendo responsabilidade dessa equipe, no âmbito 
da Rede de Atenção Psicossocial, ofertar cuidados em 
saúde mental, para pessoas em situação de rua em geral, 
pessoas com transtornos mentais, usuários de crack, álcool 
e outras drogas, incluindo ações de redução de danos, em 
parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede 
de saúde, como Unidades Básicas de Saúde, Centros de 
Atenção Psicossocial, Prontos-Socorros, entre outros.

	 Centro	 de	 Convivência:	 unidade	 pública,	 articulada	 às	
Redes de Atenção à Saúde, em especial à Rede de Atenção 
Psicossocial, onde são oferecidos à população em geral 
espaços de sociabilidade, produção e intervenção na 
cultura e na cidade.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, F e F.
(C) F, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
A Doença de Alzheimer é uma das várias formas de demência 
que acomete a pessoa em processo de envelhecimento. É 
uma	doença	neurodegenerativa	que	possui	sinais	e	sintomas	
variados em seus diferentes estágios. Os cuidados a pessoa 
com Alzheimer deve ser planejado tendo em vista que a família 
e os cuidadores precisam estar bem orientados e preparados 
para	melhor	atendê-la,	em	domicílio.	Nesse	sentido,	o	modelo	
dialógico	de	educação	em	saúde	visa,	EXCETO:

(A)	 a	construção	coletiva	do	conhecimento.
(B)	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 visão	 crítica	 e	 reflexiva	 da	

realidade.
(C) ensinar a família e cuidadores a não incorporar os saberes 

sócio-familiares no cuidado, pois a educação em saúde 
deve	 valorizar	 o	 conhecimento	 técnico	 científico	 na	
assistência	a	este	tipo	de	paciente.

(D) a conversação aberta e franca entre as pessoas envolvidas 
na assistência.

(E)	 a	promoção	participativa	da	 família	e	dos	cuidadores	no	
processo de cuidar.

QUESTÃO 32
A	 insuficiência	 cardíaca	 congestiva	 se	 manifesta	 por	 uma	
associação de sintomas clínicos. Com o envelhecimento da 
população,	as	doenças	cardiovasculares	vêm	se	configurando	
como um grave problema de saúde pública. O tratamento 
polifarmacoterápico é comum nestes pacientes, cabendo 
a enfermeira um importante papel nesta terapia, tanto na 
administração dos medicamentos quanto na orientação aos 
pacientes, familiares e cuidadores. Com isso em mente, analise 
as	alternativas	as	seguir:

I. A tosse é o efeito adverso mais comum na terapia com 
inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA).

II.	 Uma	das	complicações	do	uso	de	diuréticos	é	o	 risco	de	
quedas, exigindo da enfermeira planejamento de cuidados 
para evitá-las.

III. Os bloqueadores de canais de cálcio podem aumentar o 
risco do paciente desenvolver taquiarritmias, exigindo 
da enfermeira monitoramento dos sinais vitais de 4 em 4 
horas.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(B)	 somente	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(C)	 somente	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(D)	 somente	a	afirmativa	II	está	correta.
(E)	 as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.



ENFERMEIRO                                                                                                                                                   CADERNO 1    

9

QUESTÃO 33
Na	assistência	de	enfermagem	a	pessoas	em	tratamento	de	estresse	
pós-traumático,	a	prescrição	farmacológica	inclui	antidepressivos	e	
estabilizadores	de	humor,	a	exemplo	da	Fluoxetina.	Na	assistência	
ao	paciente	em	uso	deste	tipo	de	droga,	podem	ocorrer	eventos	
adversos	e	a	enfermeira	deve	estar	atenta	porque:

(A) pode exacerbar a libido, por isso o paciente deve ser 
orientado quanto a alteração da expressão da sexualidade.

(B)	 pode	 aumentar	 o	 apetite,	 por	 isso	 o	 paciente	 deve	
ser orientado quanto ao aumento de peso durante o 
tratamento.

(C) pode alterar o padrão de sono, gerando sonolência e 
dificuldades	para	despertar.

(D) nos homens, pode ocorrer ejaculação precoce.
(E) pode alterar a glicemia, por isso a atenção deve ser 

redobrada	em	pacientes	diabéticos.

QUESTÃO 34
As	mudanças	de	decúbito	são	medidas	eficazes	para	a	promoção	
do conforto e bem-estar dos pacientes hospitalizados, bem 
como para prevenir as úlceras por pressão. Um dos decúbitos 
que	deve	ser	estimulado	quando	a	situação	clínica	do	paciente	
permite	é	o	ventral,	que	deve	ser	feito	da	seguinte	forma:

(A) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem 
a cama e o restante do corpo apoiado em posição supina.

(B) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem 
a cama, cabeça apoiada lateralmente em um travesseiro e 
membros	superiores	em	abdução	ou	flexão.

(C) membros inferiores lateralizados sem que os artelhos 
toquem a cama, cabeça lateralmente apoiada em 
travesseiro e membros superiores somente em abdução.

(D) posição deitada de “barriga para baixo”, membros 
superiores em adução apoiando a cabeça.

(E) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem 
a cama, cabeça apoiada lateralmente em um travesseiro e 
membros	superiores	exclusivamente	em	flexão,	pois	nesta	
posição os membros superiores não podem ser abduzidos.

QUESTÃO 35
O	Diagnóstico	de	Enfermagem	(DE)	corresponde	a	2ª	etapa	do	
processo de enfermagem e requer conhecimentos técnicos e 
científicos,	além	de	pensamento	crítico,	para	que,	a	partir	da	
interpretação	dos	dados	coletados	na	1ª	etapa,	a	enfermeira	
possa conduzir com clareza a prescrição de enfermagem. 
No	 elenco	 de	 componentes	 estruturais	 dos	 DE,	 tem-se	 as	
características	 definidoras	 (CD).	 Assinale	 a	 alternativa	 que	
contém	uma	assertiva	com	CD	(Tannure	e	Pinheiro,	2014).

(A)	 integridade	tissular	prejudicada	relacionada	à	imobilização	
física	e	circulação	alterada	evidenciada	por	ferida	com	área	
de solapamento.

(B)	 capacidade	adaptativa	intracraniana	diminuída	relacionada	
a lesões cerebrais.

(C)	 controle	 eficaz	 do	 regime	 terapêutico	 relacionado	 ao	
suporte social.

(D) integridade da pele prejudicada relacionada à idade avançada.
(E)	 desobstrução	 ineficaz	 de	 vias	 respiratórias,	 indicando	

necessidade aspiração de hora em hora.

QUESTÃO 36
Formalmente,	 as	 teorias	 de	 enfermagem	 surgiram	 a	 partir	
da década de 1950, nos Estados Unidos da América e vêm 
contribuindo para a consolidação da ciência da enfermagem. 
Sobre	as	teorias	de	enfermagem,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A) as teorias podem ser consideradas como um guia para a 
ação.

(B)	 na	escolha	da	teoria	a	ser	aplicada	na	prática	assistencial	
não importa a congruência entre os conceitos da teoria e o 
perfil	dos	usuários,	pois	a	assistência	deve	ser	generalista.

(C) as teorias sugerem como devem ser vistos os fatos e 
eventos	no	cotidiano	da	assistência.

(D) converge para o bem da assistência que haja consonância 
entre os conceitos que estruturam a teoria a ser aplicada 
e	as	políticas	e	práticas	administrativas	e	assistenciais	da	
instituição.

(E) Madeleine Leininger é uma teorista de enfermagem que 
se preocupou em formalizar uma teoria que tratasse da 
diversidade cultural do cuidado.

QUESTÃO 37
No	tratamento	de	feridas,	a	opção	pelo	curativo	para	retenção	
de	umidade	em	vez	do	curativo	úmido	apresenta	as	seguintes	
vantagens,	EXCETO:

(A)	 desbridamento	autolítico	suave.
(B)	 melhor	fibrinólise.
(C) redução da dor.
(D) formação de menos tecido cicatricial.
(E)	 desbridamento	hemolítico	acelerado.

QUESTÃO 38
A	 realização	 de	 curativos	 para	 tratamento	 de	 feridas	 é	 uma	
atividade	importante	no	cotidiano	assistencial	da	enfermagem.	
Há	inúmeros	produtos	disponíveis	para	aplicação	e	a	indicação	
dos	produtos	e	do	tipo	de	curativo	resulta	de	uma	minuciosa	
avaliação da enfermeira e de conhecimentos sobre os 
processos	cicatriciais,	o	tipo	de	ferida	e	o	resultado	esperado.	
Sobre	esse	tema,	analise	as	alternativas	as	seguir:

I – Os hidrogéis são polímeros apropriados para feridas 
superficiais	com	débito	seroso	elevado.

II – Os hidrocolóides promovem o desbridamento e a formação 
de tecido de granulação.

III – Os alginatos de cálcio são coberturas aderentes a pele e 
dispensam	curativos	secundários.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 somente	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 somente	as	afirmativas	II	está	correta.
(C)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 somente	a	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(E)	 as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.
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QUESTÃO 39
A assistência de enfermagem à criança com anemia ferropriva, 
uma das responsabilidades da enfermagem centra-se na 
orientação aos pais sobre a administração do ferro por via 
oral. Sobre os cuidados associados a esta situação clínica, 
bastante comum na atenção à saúde da criança, analise se são 
verdadeiras	(V)	ou	falsas	(F)	as	afirmativas	a	seguir:

 O ferro oral deve ser administrado conforme prescrito em 
duas doses divididas entre as refeições.

 A oferta de fruta cítrica à criança durante o tratamento 
com ferro oral não está recomendada, pois impede a 
absorção do ferro administrado.

 Os suplementos de ferro não devem ser administrados 
com leite ou produtos derivados do leite.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, F, F.
(B) V, F, V.
(C) F, V, V.
(D) V, V, F.
(E) F, F, V.

QUESTÃO 40
O maltrato na infância é um grave problema que acomete as 
crianças,	e	inclui	abuso	físico,	emocional	e	sexual.	Na	atenção	
à saúde da criança, a enfermeira deve estar atenta a sinais que 
servem de alerta e evidenciam o maltrato, de modo que possa 
tomar as providências e realizar a assistência apropriada a 
cada	caso.	Sobre	o	tema,	analise	as	afirmativas	a	seguir:

I.	 Comportamentos	 autoestimulatórios,	 tais	 como	 roer	
unhas	 e	 chupar	 o	 dedo	 podem	 ser	 sugestivos	 de	 abuso	
neglicencial e emocional.

II.	 Falha	 no	 desenvolvimento	 pode	 ser	 um	 achado	 físico	
sugestivo	de	negligência	física.

III.	 Desordens	 de	 alimentação	 pode	 ser	 um	 achado	 físico	
sugestivo	de	abuso	emocional	e	negligencial.

IV. Amizade indiscriminada e demonstração de afeto podem 
ser	comportamentos	sugestivos	de	abuso	físico.

Assinale	a	alternativa	correta:

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

QUESTÃO 41
No	que	se	refere	à	Política	Nacional	de	Atenção	às	Urgências	
regulada	pela	Portaria	GM/MS	nº	1.600/11,	o	§	4º		do	Art.	3º	
trata das prioridades da Rede de Atenção às Urgências, nas 
linhas	de	cuidado:

(A) cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica
(B) pediátrica, psiquiátrica e geriátrica.
(C) cardiovascular, endócrina e traumatológica.
(D) cerebrovascular, obstétrica e violência.
(E) cardiovascular, cardiopulmonar e traumatológica.

QUESTÃO 42
O	 Consultório	 na	 Rua	 (CR)	 se	 configura	 numa	 proposta	 de	
ampliação do acesso da população de rua à atenção básica 
de	 saúde.	 O	 enfermeiro	 é	 uma	 das	 categorias	 profissionais	
que	podem	compor	os	CR.	No	atendimento	a	essa	população,	
quando o enfermeiro estabelece o diálogo com um usuário 
de cocaína e explica que ao fazer uso da droga não deve 
compartilhar	 a	 seringa	 com	 outro	 usuário,	 está	 aplicando	 o	
princípio:

(A)	 do	estímulo	ao	uso	da	droga.
(B) da condescendência para iniciar o tratamento.
(C)	 da	prática	da	redução	de	danos.
(D) do tratamento diretamente observado (TDO).
(E) da educação bancária.

QUESTÃO 43
Na	 assistência	 de	 emergência	 a	 pessoas	 que	 sofreram	
queimaduras, os cuidados devem considerar a parte do corpo 
afetada, a profundidade, a extensão, o agente causador e as 
circunstâncias em que ocorreram as queimaduras. Com base 
na	cartilha	para	 tratamento	de	emergência	das	queimaduras	
do	Ministério	da	Saúde	(2012),	as	seguintes	afirmativas	estão	
corretas,	EXCETO:

(A) na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, deve-
se	administrar	oxigênio	a	100%	(máscara	umidificada)	por	
três horas.

(B) quando a PaCO2 for maior do que 55 na gasometria, a 
enfermeira deve providenciar o material para intubação 
orotraqueal, pois há indicação deste procedimento.

(C)	 a	cabeceira	do	paciente	deve	ser	mantida	elevada	a	30°.
(D) quando as queimaduras em área corporal for superior a 

20% em adultos e 10% em crianças, a enfermeira deve 
instalar sonda vesical de demora para o controle da 
diurese.

(E) preferencialmente o acesso venoso deve ser calibroso, por 
isso a primeira escolha é pelo acesso venoso central.

QUESTÃO 44
O	atendimento	de	primeiros	socorros	a	vítimas	de	picadas	de	
abelhas	ou	vespas,	no	que	se	refere	ao	ferrão,	deve	ser:

(A) remover os ferrões raspando-se com lâminas.
(B)	 retirá-los	com	pinças.
(C)	 retirá-los	com	ajuda	de	uma	tesoura	pontiaguda,	cortando	

as partes externas.
(D) fazer pequenos furos a redor do ferrão para facilitar sua 

extração.
(E)	 retirá-los	com	pequena	incisão	feita	com	bisturi.
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QUESTÃO 45
No	Brasil,	existem	três	gêneros	de	aranhas	de	importância	médica:	
Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. As do gênero Loxosceles se 
refugiam	em	 vestimentas	 e	 por	 isso	 podem	provocar	 acidentes.	
Sua	picada	é	quase	sempre	imperceptível	e	a	lesão	característica	é:	
bolha de conteúdo seroso, edema, calor e rubor, com ou sem dor 
em queimação. Em relação aos cuidados de suporte no tratamento 
de	picadas	deste	gênero	de	aranha,	é	correto	afirmar	que:

(A)	 o	tratamento	consiste	exclusivamente	de	corticoterapia	e	
limpeza	diária	da	ferida	com	antisséptico.

(B) aplicação de compressas frias auxilia no alívio da dor 
local	e	antisséptico	local	e	limpeza	periódica	da	ferida	são	
fundamentais para que haja uma rápida cicatrização.

(C) aplicação de compressas quentes auxilia na redução 
do edema, sendo este cuidado feito juntamente com a 
limpeza	diária	com	antisséptico.

(D)	 no	caso	de	picadas	deste	tipo	de	aranha	não	se	aplica	a	
limpeza	diária	com	antisséptico,	apenas	a	corticoterapia	e	
as compressas quentes.

(E)	 utiliza-se	exclusivamente	soroterapia	para	o	tipo	específico	
do veneno da aranha.

QUESTÃO 46
O derrame pleural (DP) se caracteriza pela coleção de um 
volume anormal de líquido no espaço pleural, causando dor e 
falta	de	ar.	Quando	do	diagnóstico	de	DP,	a	enfermeira	deverá	
organizar a equipe para a implementação do esquema clínico, 
preparar	e	posicionar	o	paciente	para	o	procedimento	de:

(A) paracentese.
(B) aspiração endotraqueal.
(C) toracocentese.
(D) toracopoiese.
(E) tapotagem.

QUESTÃO 47
Algumas das queixas mais comuns nos serviços de atenção 
básica estão ligadas à descompensação do Diabetes Mellitus. 
Analise	se	são	verdadeiras	(V)	ou	falsas	(F)	as	afirmativas	a	seguir:

	 Entre	os	fatores	de	risco	para	a	hipoglicemia	estão:	o	uso	
de altas doses de insulina, história prévia, níveis menores 
de hemoglobina glicada, maior duração da doença e sexo 
masculino.

	 Quadros	 graves	 de	 hipoglicemia	 incluem	 alteração	 de	
consciência ou do comportamento, convulsões.

 À noite é possível ocorrer casos graves, uma vez que a 
glicemia diminui às 3h-4h da manhã.

	 Na	unidade	básica	de	saúde,	a	conduta	para	um	quadro	de	
hipoglicemia	 leve	 inclui:	Tabletes	de	glicose	(15g),	150ml	
de suco de laranja ou refrigerante comum, uma colher de 
sopa de açúcar ou mel e reavaliação da situação.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, V, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, F.
(E) V, V, V, V.

QUESTÃO 48
No	 cotidiano	 da	 saúde,	 quadros	 de	 diarreia	 costumam	 ser	
acompanhados, também, de vômito. Esse quadro de alteração 
da	função	intestinal	leva	a	pessoa	a	perder	excessivamente	água	
e	eletrólitos.	No	atendimento	de	enfermagem	à	pessoa	com	
esta	situação	clínica,	o	exame	físico	é	um	aliado	na	avaliação	
da presença de desidratação para que seja implementado 
o	 tratamento	 adequado.	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 contém	
plano de tratamento para diarreia sem desidratação.

(A) usuário em observação com terapia de reidratação oral.
(B) usuário atendido com instalação de infusão endovenosa.
(C) suspender a alimentação.
(D) usuário atendido e dispensado com orientações de 

cuidados domiciliares levando sais hidratantes para a casa.
(E) usuário atendido com terapia de reidratação oral e 

endovenosa	de	soro	fisiológico	0,9%	e	ringer	 lactato	em,	
aproximadamente, 10% do peso do paciente, em cerca de 
duas horas.

QUESTÃO 49
A	vacina	influenza	é	indicada	para	proteger	contra	o	vírus	da	
influenza	e	contra	as	complicações	da	doença,	principalmente	
as pneumonias bacterianas secundárias. Sobre o esquema 
vacinal	para	influenza	por	idade,	número	de	doses,	volume	por	
dose	e	intervalo	entre	as	doses,	as	seguintes	afirmativas	estão	
corretas,	EXCETO:

(A) crianças de 6 meses a 2 anos de idade devem receber 2 
doses da vacina, com intervalo de 60 dias após receber a 
1ª	dose.

(B) crianças de 3 a 8 anos de idade devem receber 2 doses da 
vacina,	com	intervalo	de	30	dias	após	receber	a	1ª	dose.

(C)	 crianças	 a	 partir	 de	 9	 anos	 de	 idade	 devem	 receber	 a	
vacina em dose única.

(D) adultos devem receber a vacina em dose única.
(E)	 o	volume	a	ser	aplicado	por	dose	nas	crianças	a	partir	de	3	

anos e nos adultos deve ser de 0,5 ml.

QUESTÃO 50
A vacina pneumocócica 23-valente visa a proteção contra 
infecções invasivas pelo pneumococo. Sobre as indicações, 
analise	as	afirmativas	a	seguir:

I – Esta vacina está indicada para crianças menores de 2 anos 
de idade.

II – Esta vacina está indicada para a população indígena.
III – Esta vacina está indicada para usuários de 60 anos e mais 

não	vacinados	que	vivem	acamados	e/ou	em	instituições	
fechadas.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 somente	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(B)	 somente	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(C)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 somente	a	afirmativa	III	está	correta.
(E)	 as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.
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QUESTÃO 51
A assistência à pessoa em estado terminal visa, entre outras 
questões, promover o conforto, bem-estar, minimizar o 
sofrimento e a dor. Sobre o processo de morte e morrer e 
os	cuidados	paliativos,	avalie	 se	 são	verdadeiras	ou	 falsas	as	
afirmativas	a	seguir:

 De acordo com Kluber-Ross, os estágios da fase terminal 
são:	negação,	raiva,	barganha,	depressão	e	aceitação.

 Cuidados de enfermagem promotores e sustentadores 
da	 esperança	 incluem:	 fornecer	 as	 informações	 exatas	 e	
facilitar	a	comunicação	efetiva	dentro	das	famílias.

 Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos 
limites de cada um, e proporcionar o máximo alívio do 
sofrimento são ações que integram o Componente Atenção 
Domiciliar da Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013, que 
institui	 a	 Política	 Nacional	 para	 a	 Prevenção	 e	 Controle	
do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

	 O	controle	da	dor	integra	o	conjunto	de	cuidados	paliativos	
médicos,	mas	não	integra	o	conjunto	de	cuidados	paliativos	
de responsabilidade da enfermagem.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, V, V, F.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, F, F.
(D) F, F, F, F.
(E) V, V, V, F.

QUESTÃO 52
De acordo com o caderno 37 do Ministério da Saúde, a 
urgência	 hipertensiva	 ocorre	 quando	 há	 elevação	 crítica	
da pressão arterial, porém com estabilidade clínica, sem 
comprometimento	de	órgãos-alvo.	Sobre	esta	situação	clínica,	
é	correto	afirmar	que:

(A) a administração do comprimido captopril deve ser por via 
oral	(deglutição).

(B) a administração sublingual do comprimido de captopril é 
fortemente recomendada.

(C) a administração sublingual de nifedipino de ação rápida é 
amplamente	utilizada	para	esse	fim,	pois	não	há	descrição	
de efeitos adversos graves com essa conduta.

(D) nos casos de urgências hipertensivas, a pressão arterial 
deverá ser tratada com medicamentos por via oral, 
buscando-se sua redução em até 48 horas.

(E) urgências hipertensivas são tratadas somente com 
repouso; as emergências hipertensivas é que são tratadas 
com	medicamentos	anti-hipertensivos.

QUESTÃO 53
O dimensionamento do pessoal de enfermagem é parte importante 
da gestão de serviços de saúde. De acordo com a Resolução 
293/2004,	analise	se	são	as	afirmativas	a	seguir	estão	corretas:

I. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como 
horas	de	Enfermagem,	por	leito,	nas	24	horas:	9,4	horas	de	
Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva.

II.	 O	 quantitativo	 de	 profissionais	 estabelecido	 deverá	 ser	
acrescido de um índice de segurança técnica (IST) não 
inferior a 15% do total.

III. Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso 
não tenha acompanhante, a criança menor de seis anos e 
o	recém	nascido	devem	ser	classificados	com	necessidades	
de cuidados intensivos.

Assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 somente	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(B)	 somente	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(C)	 somente	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(D)	 somente	a	afirmativa	III	está	correta.
(E)	 as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.

QUESTÃO 54
Em relação à assistência de enfermagem ao homem nas 
situações	de	cirurgia	de	próstata,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A) um dos cuidados de enfermagem é administrar 
medicamentos	 anticolinérgicos	 para	 reduzir	 espasmos	
vesicais, sob prescrição médica.

(B)	 dor	aguda	devido	à	intervenção	cirúrgica	é	um	diagnóstico	
de	enfermagem	possível	neste	tipo	de	paciente.

(C) um cuidado pré-operatório é a oferta de orientações sobre a 
drenagem com cateter, irrigação e monitorização da hematúria.

(D) no pós-operatório, a observância do grau de hematúria deve 
ser rigorosa, pois a coloração vermelho-escura pode indicar 
complicação relacionada ao posicionamento do cateter.

(E) a promoção da deambulação precoce está indicada na 
maioria das cirurgias, exceto na de próstata em face da 
área anatômica operada.

QUESTÃO 55
Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue se 
assemelham aos da dengue clássica. A fragilidade capilar é 
evidenciada	 pela	 positividade	 da	 prova	 do	 laço.	 Sobre	 esta	
prova,	é	correto	afirmar	que:

(A)	 realiza-se	com	garrote.	Quando	positiva,	após	5	minutos	de	
garroteamento, aparecem petéquias na área garroteada.

(B)	 realiza-se	através	do	esfigmomanômetro,	insuflando-o	até	
o	ponto	máximo	do	aneróide.	Ao	desinsuflá-lo,	aparecem	
petéquias no local comprimido.

(C) realiza-se com um torniquete e após 2 minutos de 
compressão.	 Quando	 positiva,	 aparecem	 petéquias	 na	
área comprimida.

(D)	 realiza-se	através	do	esfigmomanômetro.	Quando	positiva,	
aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo do mesmo.

(E) pode ser feita com qualquer material que permita a 
compressão da área do braço, como ataduras entre outros.
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QUESTÃO 56
Uma manifestação comum da doença cardíaca é a presença 
de	 dor	 torácica.	 Na	 avaliação	 de	 enfermagem,	 a	 enfermeira	
deve	 estar	 atenta	 para	 este	 sintoma	 e	 investigá-lo,	 com	
perguntas	objetivas	e	precisas	dirigidas	ao	paciente	e	também	
observação	acurada.	O	diagnóstico	da	doença	cabe	ao	médico,	
mas um bom conhecimento de clínica por parte da enfermeira 
assegura	ao	paciente	um	atendimento	rápido	e	eficaz.	Quanto	
à	investigação	da	dor,	analise	se	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	
(V)	as	afirmativas	a	seguir:

I. Entre outros aspectos, a dor torácica deve ser avaliada 
quanto:	localização,	irradiação,	fatores	que	a	precipitam	e	
duração.

II. A dor que surge do esforço e melhora com o repouso 
sugere angina de peito e, portanto, o paciente deve ser 
encaminhado para atenção médica.

III. O início súbito de dor torácica acompanhada de dispnéia é 
sugestivo	de	embolia	pulmonar	ou	pneumotórax	exigindo	
da enfermeira procedimentos imediatos de pronto 
atendimento e acionamento da equipe médica..

As	afirmativas	I,	II	e	III	são	respectivamente:

(A) V, V, V.
(B) V, F, F.
(C) V, F, V.
(D) F, V, V.
(E) V, V, F.

QUESTÃO 57
O exame realizado pelo enfermeiro para observar o nível de 
orientação da pessoa com transtorno mental inclui a avaliação 
de	algumas	funções	cognitivas	básicas,	dentre	as	quais	está:

(A) capacidade de situar-se quanto a si mesmo e ao ambiente.
(B) sialorréia.
(C) movimentos corporais excessivos.
(D)	 embotamento	afetivo.
(E)	 tiques	e	trejeitos	faciais.

QUESTÃO 58
No	 cuidado	de	 enfermagem	às	 pessoas	 com	esquizofrenia	 e	
outros	 transtornos	 psicóticos,	 no	 que	 tange	 a	 segurança	 do	
paciente nos momentos de crise e na fase aguda, analise se 
são	verdadeiras	(V)	ou	falsas	(F)	as	afirmativas	a	seguir:

 O enfermeiro deve dobrar a atenção nos momentos de 
crise e na fase aguda da esquizofrenia e outros transtornos 
psicóticos	 com	o	 objetivo	de	 ajudar	 a	 pessoa	 a	 alcançar	
uma estabilidade, tendo em vista o risco de suicídio que 
esses	diagnósticos	apresentam.

 Fatores ambientais de segurança devem ser observados 
pelo enfermeiro, bem como a disponibilidade de objetos 
cortantes e perigosos que possam provocar incidentes 
durante a crise ou fase aguda.

 -Evitar agir de modo que a pessoa em crise ou na fase aguda 
sinta-se ameaçada, humilhada, rejeitada, encurralada ou 
controlada pela equipe.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V, F.
(B) F, V, F.
(C) V, F, F.
(D) V, F, V.
(E) V, V, V.

QUESTÃO 59
Fazem	parte	das	diretrizes	do	Programa	Nacional	de	Controle	
do	Tabagismo	 (PNCT)	elaborado	pelo	Ministério	da	Saúde	as	
seguintes	ações,	EXCETO:

(A)	 ampliar	 o	 custo-efetividade	 nos	 cuidados	 em	 saúde,	
principalmente relacionado às doenças crônicas 
relacionadas ao tabagismo.

(B)	 manter	a	organização	e	coordenação	nacional	do	PNCT	sob	
responsabilidade	do	Instituto	Nacional	do	Câncer	(INCA).

(C)	 garantir	que	o	 tratamento	das	pessoas	 tabagistas	ocorra	
prioritariamente nas Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA).

(D) desenvolver campanhas para sensibilizar e informar a 
população sobre os riscos do tabagismo.

(E)	 oferecer	 formação	 profissional	 e	 educação	 permanente	
aos	profissionais	de	saúde	para	prevenção	do	tabagismo.

QUESTÃO 60
A dependência química caracteriza-se pelo uso abusivo de 
drogas que produzem alterações agradáveis nos estados 
mentais e emocionais das pessoas. Sobre o cuidado de 
enfermagem	 durante	 a	 abstinência	 alcoólica,	 analise	 se	 são	
verdadeiras	(V)	ou	falsas	(F)	as	afirmativas	a	seguir:
 
	 As	 pessoas	 em	 abstinência	 requerem	 um	 cuidado	

específico	e	atenção	 integral,	uma	vez	que	a	abstinência	
de	drogas	estimulantes	do	Sistema	Nervoso	Central,	como	
o álcool, é a mais perigosa.

	 Na	perspectiva	das	atuais	políticas	públicas,	a	abstinência	
não deve ser a única meta viável e possível aos usuários, 
uma vez que leva ao abandono do tratamento, devendo o 
enfermeiro	primeiro	fortalecer	o	vínculo	terapêutico	antes	
de propor o abandono da droga. 

	 O	 delirium	 tremens	 por	 abstinência	 alcoólica	 deve	
ser encarado como uma emergência pela equipe de 
enfermagem porque oferece risco de morte. Os principais 
sintomas são paranoia, desorientação, sinais vitais 
exacerbados, vômitos e tremores.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V, F.
(B) F, V, F.
(C) F, V, V.
(D) V, F, V.
(E) V, V, V.




