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HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC
04 de outubro de 2015

C302 - ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível afirmar que:

Leia o texto a seguir para responder ás questões de 01 a
04.

A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do
mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol
por ano;
B) A Região Nordeste possui uma incidência média de
insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando
comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria
dos países do mundo.

Por que a energia solar não deslancha no Brasil
A capacidade instalada no Brasil, levando em conta
todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é
da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de
0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos
(transformam diretamente a luz do Sol em energia
elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que
levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte
energética tão abundante, e com características únicas.
O Brasil é um dos poucos países no mundo, que
recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol)
superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta
com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por
si só estes números colocam o pais em destaque no que
se refere ao potencial solar.
Diante desta abundância, por que persistimos em
negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os
gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos)
insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto
inviável economicamente, quando comparadas com as
tradicionais.
Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do
magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida
nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda
acreditava no governo militar, sabe que o preço e a
viabilidade de uma dada fonte energética dependem
muito da implementação de políticas públicas, de
incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de
impostos. Enfim, de vontade política para fazer
acontecer.
O que precisa ser dito claramente para entender o
porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica
no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem
nos governos passados. A política energética na área da
geração simplesmente relega esta fonte energética. Por
isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade
solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente
inexiste.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor, a energia solar não é
efetivamente utilizada no Brasil porque:
A) Sempre faltou vontade política;
B) O país não possui potencial solar;
C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os
ganhos são de longo prazo.
QUESTÃO 03
Observe este trecho:
Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da
eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é
pífia.
A palavra destacada possui o significado de:
A) Problemática;
B) Desditosa;
C) Malfadada;
D) Insignificante.
QUESTÃO 04
Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:
A) Destacar a importância da crença em determinadas
ideologias, como a convicção da utilização da energia
solar;
B) Resgatar personagens escritos por outros autores que
viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode
perceber que a viabilidade de fontes energéticas
carece de políticas públicas;
D) Traduz a convicção em uma determinada concepção,
como é o caso dos governantes que acreditam na
utilização da energia solar.

Heitor Scalambrini Costa. In: Carta Capial, Set, 2015.
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QUESTÃO 05
Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de
política", o sujeito é:

QUESTÃO 10
Em relação à regência verbal, todas as opções estão
corretas, exceto:

A) Indeterminado;
B) Oculto;
C) Oração sem sujeito;
D) Simples.

A) Assistiram ao filme;
B) Você aspira um momento de tranquilidade;
C) Eu lhe estimo muito;
D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de
futebol.

QUESTÃO 06
A oração: “A verdade é que você mentiu para o fiscal”,
pode ser classificada como subordinada substantiva:

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Analise as seguintes proposições:

A) Subjetiva;
B) Objetiva Direta;
C) Objetiva Indireta;
D) Predicativa.

Proposição I: 4 é número par;
Proposição II: 2 > 5;
Proposição III: 6 é número ímpar.

QUESTÃO 07
Assinale a opção em que o ‘a’ sublinhado nas duas frases
deve receber acento grave indicativo de crase:

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico
verdadeiro?

A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pede-se
silêncio a todos;
B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram
a obra;
D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

A) Se 2 > 5 e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
B) Se 2 > 5 ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então 2 > 5;
D) Se 4 é número par, então 2 > 5 ou 6 é número ímpar.
QUESTÃO 12
Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias.
Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais
quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de
janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

QUESTÃO 08
As regras de concordância verbal estão respeitadas na
frase:
A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
C) Eram de se esperar que houvessem interpretações
equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
D) Faz anos que mudei de cidade.

A) Segunda-feira;
B) Quarta-feira;
C) Quinta-feira;
D) Domingo.
QUESTÃO 13
Num evento de corrida de cavalos compareceram 51
apostadores. Cada um deles escolheu um único animal
para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10
cavalos na competição, pode-se afirmar que:

QUESTÃO 09
Dê a função sintática dos termos destacados: “O reajuste
fiscal, que é uma tentativa de se salvar as finanças
públicas, foi necessário”.
A) Objeto direto - adjunto adverbial.
B) Sujeito - predicativo do sujeito.
C) Sujeito - predicativo do objeto.
D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo
cavalo;
B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5
apostadores;
C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum
apostador;
D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo
vencedor.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 14
Observe a sequência de igualdades a seguir:

QUESTÃO 16
A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões
Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo
das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades, Exceto:

2

 11  2 
1 
 ;
 9 

 1111 22 
121  
 ;
99


2

 111111 222 
12321 
 ;
999


2

A) Alimentação e nutrição;
B) Saneamento e meio ambiente;
C) Saúde do deficiente físico;
D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

...
Diante do padrão observado, é correto afirmar que o
número 1234567654321 pode ser escrito como:

QUESTÃO 17
Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V)
para verdadeiro e (F) para falso:

 1111111111 22222
A) 
 ;
99999


2

( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto
majoritariamente por profissionais de saúde;
( ) O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems) não tem representação no
Conselho Nacional de Saúde;
( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos
sociais para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde;
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e nas Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.

 111111111111  222222
B) 
 ;
999999


2

 11111111111111 2222222
 ;
9999999


2

C) 

 1111111111111111 22222222
D) 
 .
99999999


2

QUESTÃO 15
Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e
três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma
única moça para dançar e, assim, três pares foram
formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações
apenas uma é verdadeira.

A sequência correta de cima para baixo é:
I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
III. Cícero dançou com Alice.

A) V, V, V, F;
B) F, V, F, V;
C) V, F, V, F;
D) V, V, F, F.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:
A) Alfredo
Camila;
B) Alfredo
Alice;
C) Alfredo
Alice;
D) Alfredo
Bianca.

com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde,
é atribuição exclusiva dos municípios:

com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com
com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com

A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada
(PPI) da saúde;
B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
C) Execução de ações de vigilância em saúde;
D) Identificação das necessidades sanitárias da
população.

com Camila, Basílio com Alice e Cícero com
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 19
O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de
compromissos sanitários, expressos em objetivos e
metas, derivados da análise da situação de saúde da
população e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise
as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 21
A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde
públicos e privados em todo o território nacional definida
pela Portaria nº1.271, de 6 de junho de 2014, estabelece
que:

I.

Significa uma ação prioritária no campo da saúde que
deverá ser executada com foco em resultados e com
a explicitação inequívoca dos compromissos
orçamentários e financeiros para o alcance desses
resultados;
II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela
Saúde, não representa uma grande mudança na
forma de pactuação do SUS vigente até então;
III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da
gestão pública por resultados;
IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do
primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados
os resultados do Termo de Compromisso de Gestão
do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos
a serem atingidos no ano em curso.

A) A notificação compulsória imediata deve ser feita até
12 horas após a confirmação diagnóstica do agravo;
B) Só são de notificação obrigatória os casos de dengue
que levem à morte;
C) A comunicação dos agravos de notificação compulsória
também deve ser realizada pelos responsáveis por
estabelecimentos privados educacionais e instituições
de pesquisa;
D) O registro dos agravos de notificação compulsória deve
ser feito prioritariamente pelos médicos.
QUESTÃO 22
No intuito de definir as condições de saúde, a
classificação da pessoa idosa quanto ao nível de cuidados
necessários e o caminho na tomada de decisões, a
elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) da
pessoa idosa requer um momento de análise. Assim
sendo, esta avaliação deverá ter inclusas informações
sobre o:

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas I e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

A) Estado cognitivo, que está relacionado à família,
amigos e vizinhos;
B) Ambiente, que está relacionado às barreiras na
manutenção da independência ou riscos de segurança;
C) Estado funcional, que está relacionado com as doenças
existentes, medicações e estado de saúde percebido;
D) Estado de saúde, que está relacionado com o nível de
assistência necessária para o desempenho das
atividades básicas e instrumentais de vida diária.

QUESTÃO 20
Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os
Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias,
para:
A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde;
B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
C) Criar o Programa de Saúde da família;
D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção
Básica.
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QUESTÃO 23
A alternativa que apresenta um direito do profissional
relevante as suas relações com as organizações
empregadoras conforme o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem (COFEN Nº 311/2007) é:

QUESTÃO 25
Durante a avaliação de um paciente, para a identificação
e intervenção nos achados do exame físico o enfermeiro
precisa estar habilitado no que se refere às alterações
neurológicas. Diante disto, é INCORRETO afirmar que:

A) Como forma de garantir Assistência de Enfermagem
diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para
si ou para outrem, receber vantagens de instituição,
empresa, pessoa, família e coletividade, além do que
lhe é devido;
B) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de
hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica,
ambulatório,
escola,
curso,
empresa
ou
estabelecimento congênere sem nele exercer as
funções de enfermagem pressupostas;
C) Formar e participar da comissão de ética da instituição
pública ou privada onde trabalha, bem como de
comissões interdisciplinares;
D) Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas
físicas ou jurídicas que desrespeitam princípios e
normas que regulam o exercício profissional de
enfermagem.

A) A diminuição da viscosidade sanguínea, o aumento da
PCO2, o aumento da pressão intracraniana (PIC), a
placa aterosclerótica ou trombose e a diminuição da
PO2 são causas da insuficiência vascular cerebral;
B) Liberação anormal de catecolaminas, convulsões,
hidrocefalia e ressangramento do aneurisma podem
ser citadas entre as complicações do aneurisma
cerebral;
C) Um método de análise rápida do nível de consciência é
a escala de coma de Glasgow (ECG). É possível realizar
monitoramento e localizar um distúrbio neurológico
utilizando apenas a ECG como instrumento de
avaliação;
D) Consumo de cocaína, hereditariedade e alterações
cardíacas (valvulopatias, cardiopatias congênitas,
endocardites) são fatores de risco para Acidente
Vascular Cerebral.

QUESTÃO 24
Em relação ao exame clínico realizado pelo enfermeiro na
região abdominal, analise as seguintes assertivas:

QUESTÃO 26
Uma das mais relevantes ações para prevenir e controlar
as infecções hospitalares é, principalmente, a lavagem
das mãos. Assim sendo, é possível fazer a seguinte
afirmação:

I.

Auxílio para determinar o tamanho e a localização de
vísceras sólidas, a percussão do abdome é também
uma ajuda na avaliação da presença e distribuição de
massas, gases e líquidos;
II. A descrição da presença de ruídos aéreos deve ser
feita tanto em relação à frequência e quanto em
relação à intensidade. Na isquemia de cólon, no íleo
paralítico e nos distúrbios eletrolíticos, estão
presentes os ruídos hidroaéreos hipoativos;
III. O abdome pode ser dividido em nove regiões. Na
região do epigástrica, encontram-se a cárdia, o
estômago, o piloro, parte do fígado, o cólon
transverso e o pâncreas;
IV. Ao inspecionar um abdome, o enfermeiro pode
encontrar um abdome plano, arredondado,
protuberante, ou até, escavado. Está indicada a
mensuração da circunferência abdominal quando
existir a suspeita de presença de ascite.

A) De uma maneira geral, o uso das luvas dispensa a
lavagem das mãos;
B) Antes e depois de executar cuidados ou exames em
cada paciente deve ser realizada a lavagem das mãos;
C) A lavagem das mãos deve ser feita somente após a
higiene pessoal (assoar o nariz e usar sanitários);
D) Após a realização de procedimentos, o uso das luvas
dispensa a lavagem das mãos.

Diante do exposto, podem-se considerar CORRETAS as
assertivas:
A) I, II, III e IV;
B) I, II e III, apenas;
C) I, II e IV, apenas;
D) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 27
O envelhecimento da população tem causado um
aumento na quantidade de intervenções em idosos.
Sobre esse assunto, NÃO é correto afirmar que:

QUESTÃO 29
Analise as afirmativas abaixo:
I.

Para organizar é indispensável comunicar-se, com o
objetivo de estabelecer metas, canalizar energias e
identificar e solucionar problemas, por este motivo, a
competência comunicacional é essencial na gerência;
II. A liderança é uma das principais competências do
enfermeiro, uma vez que, no trabalho em equipe
multiprofissional, os profissionais de saúde deverão
estar aptos a assumir posições de liderança, sempre
tendo em vista o bem-estar da comunidade;
III. O gerenciamento realizado pelo enfermeiro é
resultado da composição histórica da força de
trabalho em enfermagem que sempre promoveu sua
divisão técnica e social. A gerência configurada como
instrumento do processo do cuidar pode ser
entendida como um processo de trabalho;
IV. A tomada de decisão é uma das responsabilidades do
enfermeiro, objetivando o uso apropriado, a eficácia
e o custo-efetividade, da força de trabalho, de
medicamentos, de equipamentos, de procedimentos
e práticas.

A) Entre os idosos, as neoplasias, as doenças respiratórias
e as doenças cardiovasculares, responsáveis pelo
estado crítico e requisição de cuidados intensivos, são
as principais causas de mortalidade;
B) Em uma unidade de cuidados intensivos, é
imprescindível que o enfermeiro tenha habilidades
específicas e conhecimento além do que é exigido
numa unidade hospitalar de internação para atender o
idoso de maneira adequada;
C) Falência renal e estados de choque, normalmente
associados à presença de infecção, são as principais
causas que ocasionam admissão de idosos em UTI;
D) Exclusivamente a instabilidade clínica de órgãos ou
sistemas com prognóstico favorável são os principais
critérios para admissão de pacientes idosos em UTI.
QUESTÃO 28
O Processo de Enfermagem é definido por Wanda Horta
como sendo a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando à assistência integral do ser
humano. No tocante à Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), considere as assertivas abaixo:

Sobre gerência e competência do Enfermeiro está
CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III, apenas;
B) II, III e IV, apenas;
C) I, II e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.

I.

A SAE é todo planejamento registrado dos cuidados
de enfermagem desde a criação até a execução dos
manuais de normas e rotinas padronizadas;
II. Apenas a documentação por si só representa a
Sistematização da Assistência de Enfermagem;
III. A SAE envolve meios pelos quais é possível organizar
o cuidado de enfermagem a partir de um fluxo
contínuo.

QUESTÃO 30
Sobre o Sistema Renal, NÃO é possível afirmar que:
A) Em pacientes com comprometimento prévio da função
renal, os anti-inflamatórios não esteroides são causas
importantes de Insuficiência Renal Aguda, provocando
lesão reversível da taxa de filtração glomerular;
B) Avaliação de turgor cutâneo e de mucosa, realização de
balanço hídrico, pesagem do paciente pré e póstratamento e atenção às dosagens e aos níveis séricos
das drogas utilizadas, além da realização de controle da
dor são cuidados de enfermagem prestados ao
paciente submetido à hemodiálise;
C) A Insuficiência Renal Aguda (IRA) que afetam pacientes
internados em UTI tem prognóstico e mortalidade
característica. As causas da IRA Pré-renal acometem
entre 2 a 4% e são resultantes da obstrução do sistema
urinário desde os cálices até a bexiga;
D) Hiperpotassemia, encefalopatia urêmica, acidose
metabólica e edema pulmonar são critérios para
indicação de tratamento dialítico no paciente com IRA
na UTI.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II e III.
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QUESTÃO 31
João, 37 anos, vítima de acidente de trânsito,
politraumatizado, internado na UTI, apresentou
desequilíbrio hidroeletrolítico. A respeito desse
desequilíbrio, NÃO é correto dizer que:

QUESTÃO 33
Para garantir a segurança do paciente em qualquer
ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo,
atendimento domiciliar e em ambulatórios, unidades de
pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, a
identificação do paciente é conduta indispensável. Sobre
as medidas de segurança na identificação do paciente
NÃO é correto dizer que a equipe de Enfermagem deve:

A) Na hipocalemia, quando a concentração de cálcio
plasmático é menor que 8,5 mg/dl, o paciente
apresenta
inicialmente
alterações
clínicas
neurológicas;
B) Alterações neurológicas e cardíacas, como perda de
reflexos tendinosos profundos, paralisia respiratória,
narcose e hipocalcemia são as principais manifestações
clínicas de hipermagnesemia;
C) Sintomas como hipotermia, respiração Cheyne-Stokes,
confusão mental, letargia, tremores, além de
convulsões e vômitos estão associados à presença da
hiponatremia (aproximadamente 20% dos casos graves
admitidos em UTI);
D) Uma quebra dos mecanismos que controlam a
distribuição do volume de líquido no espaço intersticial
deve haver para que ocorra o edema. Quando é
localizada essa desregulação, abrange somente os
fatores que influenciam o fluxo de fluido ao longo do
leito capilar.

A) Realizar a identificação dos frascos de amostra de
exames na presença do paciente, com identificações
que permaneçam nos frascos durante todas as fases de
análise (pré-analítica, analítica e pós-analítica);
B) Desenvolver maneiras para igualar pacientes com o
mesmo nome;
C) Confirmar a identificação do paciente na pulseira, na
prescrição
médica
e
no
rótulo
do
medicamento/hemocomponente, antes de sua
administração;
D) Encorajar não só o paciente como também a família a
participar de todas as fases do processo de
identificação e esclareça sua importância.
QUESTÃO 34
Com o objetivo de alcançar melhores resultados nas
intervenções de enfermagem, o conhecimento a respeito
dos diagnósticos de enfermagem tem conduzido à busca
do aperfeiçoamento do processo de trabalho em
enfermagem. Para o paciente diabético, os diagnósticos
de enfermagem mais comuns são, EXCETO:

QUESTÃO 32
O vapor saturado, ou seja, de temperatura equivalente ao
ponto de ebulição da água, na pressão considerada, é o
meio de esterilização mais econômico para materiais
termorresistentes, já o vapor úmido deve ser evitado,
pois além de ter menos calor que o vapor saturado,
produz gotículas de água em suspensão, podendo causar
falhas tanto na esterilização como na secagem final do
material. O vapor saturado é utilizado por autoclaves para
realizarem o processo de esterilização. Com relação ao
monitoramento da esterilização, é INCORRETO afirmar
que:

A) Risco para padrão de sono prejudicado relacionado à
ansiedade e fadiga; déficit potencial de autocuidado
relacionado a comprometimentos físicos ou fatores
sociais;
B) Risco para integridade da pele prejudicada relacionada
à diminuição da sensibilidade e da circulação para as
extremidades inferiores; risco para infecção
relacionado a doença crônica;
C) Nutrição alterada menos do que as necessidades
corporais relacionadas à ingestão excessiva em relação
às necessidades metabólicas; risco para déficit de
volume de líquidos relacionado à anúria e
desidratação;
D) Risco de para intolerância à atividade física relacionado
ao medo de fraquezas e desmaios; risco lesão
relacionado aos efeitos da insulina.

A) De acordo com o tipo de material a ser esterilizado, os
tempos de exposição e temperaturas irão variar;
B) Controles da pressão interna e externa das câmaras, da
pressão negativa e temperaturas a cada ciclo de
esterilização, da temperatura interna e os defeitos a
cada esterilização devem ser registrados;
C) Os testes biológicos, com Bacillus stearothermophylus,
devem ser realizados, pelo menos uma vez por
semana, sempre na primeira carga do dia e ao término
de todas as manutenções realizadas, sejam elas
preventivas ou corretivas;
D) Para assegurar que o pacote passou pelo calor deve ser
feita a identificação visual dos pacotes com fita
termossensível.
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QUESTÃO 35
Com o objetivo de hidratar, alimentar, ser utilizado como
solvente de medicações (ampolas), em curativos,
compressa ocular, compressas diversas, entre outros, o
soro é uma solução que pode ser isotônica, hipertônica
ou hipotônica. O soro isotônico:

QUESTÃO 37
É sabido que as crianças menores de 2 meses podem
adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por
infecções bacterianas graves. Assim sendo, é
fundamental que o profissional de saúde saiba identificar
sinais de perigo à saúde da criança. Pode-se considerar
um sinal que indica a necessidade de encaminhamento da
criança ao serviço de referência com urgência:

A) Apresenta a concentração maior do que a do plasma
sanguíneo;
B) Apresenta a concentração igual ou próxima a do
plasma sanguíneo;
C) Apresenta a concentração menor do que a do plasma
sanguíneo;
D) Apresenta a composição diferente da do plasma
sanguíneo.

A) Respiração entre 40mrm e 60mrm;
B) Dermatite de contato;
C) Batimentos de asas do nariz;
D) Temperatura axilar entre 36,4°C e 37,5°C.
QUESTÃO 38
Com base no Código de Ética dos profissionais de
Enfermagem, é direito do profissional no que se trata das
relações com a pessoa, família e coletividade:

QUESTÃO 36
Técnica que objetiva tomar decisões antecipadas de
acontecimentos futuros e elaborar um programa de ação,
o planejamento está presente no serviço de enfermagem
em todas as suas dimensões e, especialmente, com certa
relevância, na assistência ao paciente. Analise os tipos de
planejamento:

A) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade
em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem
pleitear vantagens pessoais;
B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, científica, ética e legal ou que
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa,
família e coletividade;
C) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência
por parte de qualquer membro da equipe de saúde;
D) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da
pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos,
riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu
estado de saúde e tratamento.

I.

Planejamento operacional: tem a finalidade
primordial de estabelecer metas e empregar técnicas
científicas na implementação do que foi estabelecido
nos objetivos da empresa;
II. Planejamento estratégico: envolve a organização
como um todo. É elaborado para um período de
tempo maior, considerado de longo prazo, sendo
sempre realizado pelos altos escalões da instituição;
III. Planejamento tático: é elaborado de maneira a
estabelecer os objetivos setoriais, sendo de curto
prazo, contribuindo assim para um melhor
desempenho das atividades inerentes a cada setor.

QUESTÃO 39
Um método de classificação das queimaduras é de acordo
com a destruição celular produzida (profundidade), e
outro método é de acordo com a superfície corporal
atingida, sendo muito utilizada a “regra dos nove”. Desta
maneira, um indivíduo que possui queimaduras de 1º e 2º
graus em tórax anterior, membros superiores e cabeça
possui superfície corporal queimada de:

Estão corretos os itens:
A) I, II e III;
B) II, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I e II, apenas.

A) 63%;
B) 54%;
C) 45%;
D) 36%.
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QUESTÃO 40
Foi injetado uma ampola de Glicose 50% com 10 ml, uma
ampola de KCl a 20% com 10 ml e uma ampola de
Complexo B com 5 ml e uma ampola de NaCl 10% com 5
ml. em um frasco de 250 ml de soro glicofisiológico. A
solução foi infundida de 13 às 16 horas, a 8 gotas por
minuto, ocasião em que foi suspensa. O volume
administrado no paciente foi de:

QUESTÃO 42
É INCORRETO afirmar sobre a prevenção primária da
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS):
A) Respeitando-se as características regionais, culturais,
sociais e econômicas dos indivíduos, Hábitos saudáveis
de vida devem ser estimulados para toda a população
desde a infância;
B) Intervenções não medicamentosas são universalmente
indicadas, apesar de estudos que avaliam a eficácia das
mesmas apontarem a existência de limitações em
algumas delas, e deverão fazer parte da consulta de
enfermagem já que constituem um conjunto de
atividades identificadas como benéficas para a
prevenção das doenças não transmissíveis em geral;
C) A consulta de enfermagem faz parte da estratégia
dirigida a grupos de risco que propõe intervenção
educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes,
predispostos à hipertensão;
D) Consultas individuais ou coletivas para incentivar a
mudança no estilo de vida para adoção de hábitos
saudáveis são recomendadas na prevenção primária da
HAS, notadamente nos indivíduos com Hipertensão
estágio 3, pois reduzem a PA e a mortalidade
cardiovascular.

A) 28 ml;
B) 31 ml;
C) 72 ml;
D) 56 ml.
QUESTÃO 41
Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a
prevenção, minimização ou eliminação dos riscos
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino,
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços.
Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:
I.

A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os
profissionais de saúde e de laboratórios estão
constantemente expostos em suas atividades e
ambientes de trabalho;
II. Os princípios de Biossegurança são fundamentais
tanto para a manutenção da saúde do trabalhador
como para a prevenção da Infecção Hospitalar;
III. Mesmo se não houver equipamentos de proteção
individual na instituição, o profissional não pode
recusar-se ao procedimento a que foi designado,
segundo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem.

QUESTÃO 43
Marque a alternativa correta no que se refere às
principais situações encontradas no exame pulmonar:
A) Infecção brônquica – presença de estertores
disseminados;
B) Atelectasia – presença de estertores em bases;
C) Condensação - ausência de movimentos respiratórios;
D) Congestão passiva – presença de crepitações/
aumento de broncofonia.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I e III;
D) Todas as afirmativas.

9 de 11

C302 - ENFERMEIRO
PROCESSO SELETIVO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC

QUESTÃO 44
No que se refere à montagem, circulação e desmontagem
da Sala Operatória (SO), é INCORRETO afirmar que:
A) Antes da entrada do paciente na SO é imprescindível
fazer o teste do carro de anestesia, checar todos os
circuitos, bem como os kits de intubação, de acordo
com a idade do paciente (infantil ou adulto) e o
procedimento;
B) Auxiliar na monitoração do paciente, instalando
oxímetro de pulso, monitor cardíaco, aparelho de
pressão não invasiva, termômetro ou outro dispositivo
recomendado são atividades do colaborador da equipe
de enfermagem;
C) Para remoção da matéria orgânica dos locais onde
houve contaminação, a limpeza concorrente da SO é
realizada semanalmente;
D) É necessário checar a integridade das embalagens e a
validade da esterilização dos materiais na montagem
da sala operatória.

QUESTÃO 47
O miocárdio possui sua própria rede de vasos sanguíneos,
a circulação coronária ou cardíaca, pois os nutrientes do
sangue não se difundem de maneira rápida o suficiente
para suprir todas as camadas de células que formam a
parede do coração. Assim sendo, NÃO é correto afirmar:
A) A pressão alta do sangue na aorta impulsiona o sangue
pelas artérias coronárias, pelos capilares e, em seguida,
pelas veias do coração quando o coração relaxa;
B) Duas artérias coronárias, direita e esquerda, se
originam a partir da parte ascendente da aorta e
fornecem sangue oxigenado para o miocárdio;
C) A artéria coronária direita passa inferiormente à
aurícula esquerda, dividindo-se em ramos marginais e
interventriculares anterior;
D) As artérias coronárias se originam a partir da parte
ascendente da aorta e circundam o coração, como uma
coroa circunda a cabeça.
QUESTÃO 48
O Processo de Enfermagem é definido como um
instrumental tecnológico ou um modelo metodológico
para o cuidado profissional de enfermagem. Sobre este
assunto, é INCORRETO dizer que:

QUESTÃO 45
Rita foi mordida por um cão infectado com raiva há mais
de 40 dias. Quando a infecção já está em estágio
avançado, os sinais e sintomas da raiva são:
A) Mialgia, sialorreia, hiperacúsia, trismo, febre baixa;
B) Disfagia, aerofobia, fotofobia, hiperacúsia, paralisia;
C) Febre alta, mialgia, irritabilidade, trismo, convulsão;
D) Disfagia, riso sardônico, fotofobia, hiperreflexia,
cefaleia.
QUESTÃO 46
Analise as assertivas a seguir, marque se é verdadeiro (V)
ou falso (F) e assinale a alternativa com a sequência
correta:
( ) A clorexidina é o agente de limpeza ideal para a
grande maioria das úlceras crônicas, principalmente
das que se encontram com processo infeccioso;
( ) A contaminação bacteriana das úlceras crônicas é
universal e inevitável;
( ) A presença de tecido desvitalizado aumenta o risco de
infecção, além de mascarar o tamanho e a
profundidade real da ferida;
( ) Entre os produtos utilizados para desbridamento
mecânico das feridas estão: enzimas proteolíticas e
colagenase.
A) F, F, V, V;
B) F, V, V, F;
C) V, V, F, F;
D) V, F, F, V.
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A) Ao Enfermeiro, é privado o diagnóstico de enfermagem
bem como a prescrição das ações ou intervenções de
enfermagem a serem realizadas;
B) O Processo de Enfermagem deve ser realizado de
modo deliberado e sistemático em todos os ambientes,
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem;
C) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um
suporte teórico que oriente a coleta de dados, o
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o
planejamento das ações ou intervenções de
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos
resultados de enfermagem alcançados;
D) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro
etapas inter-relacionadas, interdependentes e
recorrentes.
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QUESTÃO 49
Um dos sistemas de informação mais importantes para a
Vigilância Epidemiológica que tem por objetivo coletar e
processar dados sobre agravos de notificação em todo o
território nacional é:
A) SISREG;
B) SINAN;
C) SIVEPI;
D) SINASC.
QUESTÃO 50
Analise as assertivas sobre os objetivos da realização de
um curativo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Proteger contra a contaminação por microrganismos
e promover isolamento térmico;
Restringir movimentação corporal;
Promover a cicatrização pela absorção de drenagem
e pelo desbridamento da ferida;
Fornecer um ambiente seco;
Diminuir a intensidade da dor.

Estão corretas as assertivas:
A) I, II e III, apenas;
B) I, II e V, apenas;
C) I, III e V, apenas;
D) II, III e IV, apenas.

11 de 11

