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A
Prova Objetiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Ao receber sua folha de respostas, marque, imediatamente, no campo indicado, o tipo de
prova que você recebeu (A), conforme modelo ao lado. Esta marcação é obrigatória e a sua
ausência ou a marcação de mais de um campo implicará a anulação da sua prova.

A

B

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto ou
tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.

Ÿ No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas.
Ÿ Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de
respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A educação é a chave do progresso moral.’’
Ÿ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do
material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.

Ÿ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada
com material transparente.

Ÿ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro
meio, que não os permitidos.

Ÿ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala.
Ÿ Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Ÿ Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua prova.
Ÿ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local de
prova.

Ÿ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente
caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
QUESTÃO 4 _________________________________

Texto para responder às questões 1 e 8.
1

4

7

10

13

16

19

22

25

A costa Atlântica, ao longo de milênios, foi percorrida
e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os
melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e
realojavam, incessantemente. Nos últimos séculos, porém,
índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram,
dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao
longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima,
como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o
Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes.
Configuraram,
desse
modo,
a
ilha
Brasil,
prefigurando, no chão da América do Sul, o que viria a ser
nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles
não se sabiam tantos nem tão dominadores. Era, tão-só,
uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo
tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais,
ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam
a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.
Se a história, acaso, desse a esses povos Tupi uns
séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que
alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando
chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando
os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando e
desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão
por diferenciação.
Nada disso sucedeu. O que aconteceu, e mudou total
e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu mundo
de um protagonista novo, o europeu.
Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

O texto é predominantemente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 5 _________________________________
Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do
texto, o vocábulo “porém” (linha 4) poderia ser substituído
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere ao emprego dos pronomes no texto,
assinale a alternativa correta.
(A)

De acordo com o texto,

(B)

(B)
(C)
(D)
(E)

os povos indígenas se espalhavam do litoral brasileiro
até o Paraguai.
o Brasil foi, no período pré-colonial, uma grande ilha.
a bipartição dos povos indígenas ocorria por falta de
entendimento dos dialetos por eles falados.
os povos indígenas estavam em constante movimento
no território onde hoje é o Brasil.
havia apenas índios de fala tupi no Brasil quando os
portugueses aqui chegaram.

QUESTÃO 2 _________________________________

conquanto.
porquanto.
mas.
portanto.
entretanto.

QUESTÃO 6 _________________________________

QUESTÃO 1 _________________________________

(A)

narrativo.
expositivo.
prescritivo.
descritivo.
literário.

(C)
(D)

(E)

O pronome “eles” (linha 3) refere-se a “índios de fala
tupi” (linha 5).
O autor emprega o pronome “nosso” (linha 12) em
referência a si mesmo e aos povos indígenas que
ocupavam o território brasileiro.
O pronome “eles” (linha 12) retoma “índios de fala
tupi” (linha 5).
As formas pronominais “los” e “os”, em “viviam a
servi-los, os uniformizando” (linha 22), possuem o
mesmo referente no texto.
O pronome isso em “disso” (linha 25) retoma toda a
ideia expressa nos parágrafos precedentes do texto.

QUESTÃO 7 _________________________________

No texto, o termo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“uma nação” (linha 12) exerce a função de objeto
direto.
“pelos rios principais” (linha 8) exerce a função de
objeto indireto.
“a esses povos Tupi” (linha 18) exerce a função de
objeto indireto.
“que alguns deles se sobrepusessem aos outros”
(linhas 19 e 20) exerce a função de objeto direto.
“Nada disso” (linha 25) exerce a função de objeto
direto.

A conjunção empregada no início do terceiro parágrafo
introduz no texto uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tempo.
concessão.
oposição.
dúvida.
condição.

QUESTÃO 8 _________________________________
QUESTÃO 3 _________________________________
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original
do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada logo
após
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“realojavam” (linha 4).
“porém” (linha 4).
“guerreiros” (linha 5).
“Brasil” (linha 10).
“aconteceu” (linha 25).

IFAP/2016

Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do
texto se substituísse
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“foi percorrida e ocupada” (linhas 1 e 2)
percorreu-se e ocupou-se.
“Configuraram” (linha 10) por configurou-se.
“tão-só” (linha 13) por muito sós.
“miríade” (linha 14) por infinidade.
“acaso” (linha 18) por ao acaso.
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Texto para responder às questões 9 e 10.
1

4

7

10

QUESTÃO 13 ________________________________

Iracema passou entre as árvores, silenciosa como
uma sombra; seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual
frouxo raio de estrelas; ela escutava o silêncio profundo da
noite e aspirava as auras sutis que aflavam.
Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas; e nas
folhas crepitava um passo ligeiro; se não era o roer de
algum inseto. A pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo
e a sombra avultou.
Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em
face dele, trêmula de susto e mais de cólera.
Iracema! exclamou o guerreiro recuando.

Os princípios que regem a Administração Pública podem ser
divididos em dois grupos: os expressos e os implícitos ou
reconhecidos. A propósito desse assunto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

José de Alencar. Iracema. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 27.

(C)
QUESTÃO 9 _________________________________
No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais
“exclamou” e “recuando” expressa ações
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ocorridas em sequência.
simultâneas.
apenas iniciadas no passado.
habituais.
que se prolongam no tempo.

(D)

(E)

QUESTÃO 10 ________________________________

A CF, no caput do art. 37, estabelece, de forma
expressa, alguns princípios básicos. São eles:
legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia
do interesse público, publicidade e eficiência.
Os
princípios
da
proporcionalidade,
da
indisponibilidade, da autotutela e da eficiência são
princípios implícitos ou reconhecidos.
Prevê-se, expressamente, que a Administração Pública
seja regida pelos princípios da legalidade, moralidade,
economicidade, publicidade e impessoalidade.
De acordo com o princípio da legalidade, os agentes
públicos têm autonomia de vontade, ou seja, possuem
liberdade para fazer o que for necessário, desde que
não haja proibição legal.
O princípio da moralidade administrativa impõe ao
agente administrativo a observância dos princípios
éticos, da boa-fé e da lealdade, e não apenas a
conformidade com a norma jurídica.

QUESTÃO 14 ________________________________

Conclui-se do texto que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o guerreio se aproximou de Iracema aos poucos.
Iracema estava perdida.
o guerreiro pretendia atacar Iracema.
o medo de Iracema era maior que sua raiva.
Iracema usava sapatos com saltos.

QUESTÃO 11 ________________________________
O Estado, pessoa jurídica de direito público interno,
compreende tanto atribuições de governo como de
administração pública. No desempenho da atividade de
administração pública, o Estado
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

comanda com responsabilidade técnica e legal,
contudo sem responsabilidade constitucional ou
política.
comanda com responsabilidade constitucional e
política, mas sem responsabilidade profissional pela
execução.
estabelece seus objetivos, conduzindo os negócios
públicos.
executa atos decisórios que impliquem a fixação de
metas, de diretrizes ou de planos governamentais.
comanda
com
responsabilidade
técnica,
legal,
constitucional e política.

O art. 130 da Lei n.º 8.112/1990 prevê expressamente que
a suspensão seja aplicada em caso de reincidência das faltas
punidas com advertência e de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade
de demissão, não podendo exceder noventa dias. Sendo
assim, caso o Instituto Federal do Amapá (Ifap), após
apuração de responsabilidade, aplique, motivadamente, a
pena de suspensão pelo prazo de afastamento, que não
poderá ser superior a noventa dias, estará exercendo o
poder
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
No que se refere a tipos e formas de controle
Administração Pública, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 12 ________________________________

(B)

A Constituição Federal de 1988 (CF), no seu art. 37, § 1.º,
ao proibir que constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos em publicidade de atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, busca
atender ao princípio da

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

publicidade.
moralidade.
impessoalidade.
autotutela.
legalidade.

IFAP/2016

vinculado.
de polícia.
de continuidade do serviço público.
discricionário.
normativo.

(D)

da

Trata-se de controle interno o julgamento das contas
dos administradores públicos pelos tribunais de
contas.
No ordenamento jurídico brasileiro, não é possível o
exercício do controle social.
De acordo com a CF, o controle externo tem como
titular o Poder Legislativo e é exercido com o auxílio
do Poder Judiciário.
O controle judicial é exercido sobre os atos
administrativos
praticados
apenas
pelo
Poder
Executivo.
Segundo a CF, o controle contábil, financeiro e
orçamentário da administração pública ocorre,
mediante controle externo, a cargo do Congresso
Nacional e, mediante controle interno, a cargo de cada
Poder.
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QUESTÃO 16 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo federal, é correto afirmar que
(A)

seus preceitos se aplicam, obrigatoriamente, à União,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

(B)

a delegação de competência a outros órgãos ou
titulares é admitida ainda que não exista relação de
subordinação hierárquica.

(C)

órgão é definido como a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica.

(D)

será permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes

devidamente

temporária

de

justificados,

competência

O

deseja

realizar

uma

expansão

de

suas

a

atribuída

avocação
a

licitatório objetivando a construção de um novo edifício que
abrigará novas salas de aula e dois laboratórios. Tendo em
vista tratar-se de licitação na modalidade de concorrência,
deverá ser observado o disposto na Lei n.º 8666/1993.
Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa
correta de acordo com o referido diploma legal.
(A)

Os tipos de licitação previstos na Lei n.º 8.666/1993
não

órgão

se

aplicam

aos

concursos

relacionados

a

servidores públicos.

hierarquicamente superior.
(E)

Ifap

instalações. Para isso, decidiu realizar um procedimento

a Lei n.º 9.784/1999 será aplicada integralmente,

(B)

mesmo nos casos de existência de lei própria que
regule processo administrativo específico, a qual (lei

São modalidades de licitação o maior preço e a melhor
técnica.

(C)

própria) será aplicada apenas subsidiariamente.

Em casos de urgência e relevância, o diretor do Ifap
poderá criar outra modalidade de licitação que não
esteja prevista na Lei n.º 8.666/1993.

QUESTÃO 17 ________________________________
João, servidor público federal já estável, mediante
aprovação em concurso público, foi nomeado para cargo de

(D)

O edital de licitação não poderá ser objeto de
impugnação por pessoa ou empresa não participante
do procedimento licitatório.

(E)

Todas as fases e etapas do procedimento licitatório
devem ser de acesso público a qualquer tempo, tendo

provimento efetivo do Ifap. Por tratar-se de aprovação em

em vista o disposto no art. 37 da CF, que dispõe,

concurso público para outro cargo, João foi submetido a

como princípio da Administração Pública, acerca da

estágio probatório. Após regular avaliação de desempenho,

publicidade.

a comissão, constituída para essa finalidade, decidiu pela
inabilitação de João para o exercício do novo cargo. Dessa
forma, João retornou ao cargo anteriormente ocupado.

QUESTÃO 20 ________________________________
Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a situação hipotética
descrita refere-se a

Os

contratos

administrativos

são

firmados

entre

a

Administração Pública e o contratante particular, seja pessoa
(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

recondução.

(D)

reintegração.

(E)

aproveitamento.

física ou jurídica, e regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Acerca
desse instrumento, assinale a alternativa que apresenta
item de formalização dos contratos administrativos.
(A)

Em nenhuma hipótese, é permitido contrato verbal
com a Administração Pública.

QUESTÃO 18 ________________________________

(B)

contrato no caso de uma licitação na modalidade
convite. Já na licitação por concorrência, é obrigatório

O regime disciplinar do servidor público federal, previsto na

o instrumento do contrato.

Lei n.º 8.112/1990, determina que
(C)
(A)

(B)

a destituição de cargo em comissão exercido por não

modificar

administrativos. Qualquer alteração só poderá ser

casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão.

realizada em comum acordo com a contratada, sob

configura abandono de cargo a ausência intencional do

pena de anulação do contrato.

ao

serviço por

mais de sessenta dias,

interpoladamente, durante o período de doze meses.

(D)

será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do

servidor que for demitido ou destituído do cargo em
comissão

pelo

cometimento

de

crime

contra

a

Administração Pública.
(E)

os

contratos

Caso o contrato administrativo seja firmado entre a
contratado não ensejará a rescisão do contrato, pois
as

punível com advertência.
não poderá retornar ao serviço público federal o

unilateralmente

Administração Pública e uma pessoa física, a morte do

inativo que houver praticado, na atividade, falta
(D)

A Administração Pública não possui a faculdade de

ocupante de cargo efetivo será aplicada somente nos

servidor
(C)

A nota de empenho pode substituir o instrumento de

obrigações

poderão

ser

assumidas

por

seus

herdeiros legais, se houver.
(E)

Contratos

de

prestação

de

serviços

a

serem

executados de forma contínua poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos

se entende por inassiduidade habitual a falta ao

com vistas à obtenção de preços e condições mais

serviço,

vantajosos

sem

consecutivos.
IFAP/2016

causa

justificada,

por

trinta

dias

para

a

Administração,

desde

que

a

prorrogação dure, no máximo, 36 meses.
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QUESTÃO 21 _________________________________________________________________________________

A figura acima foi extraída do Microsoft Excel, versão em Português, e se refere à aquisição de materiais de consumo pelo Ifap.
Com base nessas informações e na figura, assinale a alternativa que apresenta o resultado da execução da fórmula
=ÍNDICE(C2:C4;CORRESP(A7;B2:B4;0)), incluída na célula B7.
(A) 0,78
(B) 2
(C) 15,60
(D) 20
(E)
Caneta
______________________________________________________________________________________________________
QUESTÃO 22 ________________________________

QUESTÃO 24 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta ação que agravaria a
situação de um computador com sistema Windows cujo
processo de inicialização (boot) esteja muito lento.
(A)

desfragmentar o disco rígido

(B)

desabilitar serviços desnecessários

(C)

excluir arquivos desnecessários ou temporários no
disco rígido

As vagas para provimento de cargos em uma empresa
pública estão distribuídas de acordo com a tabela acima.

(D)

adicionar mais memória ao sistema

(E)

aumentar

o

número

de

programas

que

iniciam

automaticamente

Considerando essas informações e a tabela apresentada,
assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico que
mais bem representaria visualmente a contribuição de cada
valor individual (Número de Vagas) em relação ao valor total

QUESTÃO 25 ________________________________

(Total de Vagas).
(A)

gráfico de barras

(B)

gráfico de colunas

(C)

gráfico de linhas

(D)

gráfico de pizza

(E)

gráfico de dispersão

QUESTÃO 23 ________________________________
A área de notificação do Windows é uma parte da barra de
tarefas que mostra o relógio do sistema, o volume do som e
outros ícones que trazem mensagens a respeito do estado
do sistema. A propósito desse assunto, a presença do ícone

A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft
Office Excel, versão em português, e refere-se ao reajuste
salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi
concedido com base no seguinte critério: aumentos de 20%
para os salários com valores inferiores a R$ 2.000,00 e de

(escudo vermelho com um “X” no centro) nessa área
tem por objetivo alertar o usuário do computador acerca de
(A)

uma

possível

falha

na

instalação

do

driver

de

dispositivo.
(B)
(C)

10% para os demais casos. Com base nessas informações,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser
aplicada à célula C3, calcula corretamente esse percentual
de aumento.

ausência de conexão de rede.

(A)

algum problema em um dos componentes da Central

(B)

=SE(B3<2000;10;20)
=SE(C3<2000;20;10)
=E(B3<=2000;20;10)

de Segurança do Windows.

(C)

(D)

bloqueio de janelas de pop-ups no Internet Explorer.

(D)

=SE(B2<2000;20;10)

(E)

uma falha na atualização do Windows.

(E)

=SE(B3<2000;20;10)

IFAP/2016
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 30 ________________________________

Em uma primeira convocação para a prova prática de
um concurso público para cargo de nível superior, a
coordenação do concurso distribuiu os candidatos em salas
de 35 lugares, sendo que uma sala ficou incompleta, com
dezoito candidatos. Em uma segunda chamada, foram
convocados mais 42 candidatos.

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples,
assinale
a
alternativa
que
apresenta
proposições
equivalentes.

Considerando-se que tenham sido utilizadas salas com 35
lugares, a quantidade de candidatos que ficou na sala
incompleta foi igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

P∧(Q∨R) e (P∨Q)∧(P∨R)
P∧(Q∧R) e (P∧Q)∨(P∧R)
P→Q e (¬P)→(¬Q)
¬(P∧Q) e (¬P)∨(¬Q)
P↔Q e (P→Q)∨(Q→P)

21.
22.
23.
24.
25.

RASCUNHO

QUESTÃO 27 ________________________________
Considerando-se que um conjunto A tenha trinta elementos,
um conjunto B tenha quarenta elementos e que a
quantidade de elementos do conjunto A\B — conjunto dos
elementos que estão em A, mas não estão em B — seja
igual à quantidade de elementos do conjunto A∩B, a
quantidade de elementos do conjunto AUB será igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

55.
56.
57.
58.
59.

QUESTÃO 28 ________________________________
Considerando-se que uma sala de aula tenha trinta alunos,
incluindo Roberto e Tatiana, e que a comissão para
organizar a festa de formatura deva ser composta por cinco
desses alunos, incluindo Roberto e Tatiana, a quantidade de
maneiras distintas de se formar essa comissão será igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.272.
3.274.
3.276.
3.278.
3.280.

QUESTÃO 29 ________________________________
P
V
V
F
F

Q
V
F
V
F

[(¬P→Q)∧Q]→¬P

A tabela acima mostra o início da construção da
tabela-verdade para a proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, em que
P e Q são proposições simples e — ¬P significa “não P”. Ao
se completar a tabela, é correto afirmar que a coluna
referente à proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, de cima para baixo
e na ordem em que aparecem, conterá os elementos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VVVF.
FVVV.
VFFV.
VVFF.
FFVF.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 ________________________________

QUESTÃO 34 ________________________________

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE),
criada a partir da Resolução n.º 272/2002 do Conselho
Federal de Enfermagem, foi desenvolvida como método
específico para aplicação da abordagem científica ou da
solução de problemas na prática. A respeito da SAE, assinale
a alternativa correta.

Para prestar cuidados adequados, a enfermagem deve
realizar as técnicas com muita segurança, contribuindo para
a recuperação do paciente. Acerca de algumas dessas
técnicas, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Sua aplicabilidade é facultativa às instituições de
saúde privadas.
Trata-se de atividade privativa do auxiliar e do técnico
de enfermagem.
É de competência dos sindicatos da categoria de
enfermagem fiscalizar o cumprimento dessa norma.
As
associações
brasileiras
de
enfermagem
jurisdicionais deverão promover eventos científicos
que subsidiem sua implementação.
O diagnóstico de enfermagem depende dos dados
colhidos do histórico e do exame físico do paciente,
quando serão identificados os problemas de
enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de
dependência.

QUESTÃO 32 ________________________________
O controle, a redução da morbimortalidade, a prevenção e a
erradicação de doenças imunopreveníveis só são possíveis
com a administração de vacinas, conforme calendário
estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).
Acerca do PNI, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A partir de janeiro de 2016, o esquema vacinal da
vacina contra papilomavírus humano (HPV) passou de
três para duas doses.
A terceira dose da vacina contra paralisia infantil,
aplicada inicialmente por via injetável, passará a ser
aplicada por via oral.
Conforme o calendário de vacinas de 2016, o reforço
da vacina meningocócica C passará a ser aplicado aos
oito meses de idade.
Para os imunobiológicos administrados por via
parenteral, em qualquer situação, recomenda-se a
assepsia da pele e o uso de luvas.
O volume máximo para a administração de uma
vacina por via intramuscular é de 8 mL.

QUESTÃO 33 ________________________________
A anatomia é a área da medicina dedicada ao estudo
científico da estrutura ou morfologia dos organismos e de
suas partes, enquanto a fisiologia estuda cientificamente as
funções ou os processos dos seres vivos. No que se refere à
anatomia e fisiologia, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Entre os planos anatômicos, o sagital divide o corpo
em superior e inferior.
As fibras especializadas excitatórias e condutoras
fazem parte do conjunto de músculos que compõem o
coração.
A coluna vertebral é composta por 33 vértebras, e,
destas, dez fazem parte da região torácica.
O pulmão esquerdo é constituído por três lobos
divididos por duas fissuras.
O periósteo encontra-se na cavidade medular da
superfície interna dos ossos longos.

IFAP/2016

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em uma prescrição médica de decadron de 8 mg,
dispondo-se de frasco/ampola de decadron de 2,5 mL
(4 mg/mL), a quantidade a ser administrada será igual
a 1,5 mL.
Prescritos 1.000 mL de soro glicosado 5% para infusão
em oito horas, o número de gotas por minuto será
igual a 32.
Conforme a Portaria MS/SNVS n.º 272/1998, para fins
de administração de nutrição parenteral, compete ao
enfermeiro a avaliação do estado nutricional e das
necessidades do paciente.
Na ausência do auxiliar de enfermagem, o atendente
de enfermagem poderá operacionalizar e administrar
uma
nutrição
enteral,
desde
que
tenha
o
consentimento do enfermeiro.
A higiene oral com clorexidina em pacientes críticos
tem sido uma técnica eficaz, podendo reduzir a
incidência de pneumonia associada à ventilação
mecânica (PAVM).

QUESTÃO 35 ________________________________
Em 1994, o Conselho Federal de Enfermagem incorporou ao
curriculum de graduação as disciplinas de Semiologia, que
estuda os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, e
de Semiotécnica, que visa ao método das ações que
sucedem o exame físico realizado pelo enfermeiro. A
respeito da Semiologia e da Semiotécnica, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

O exame de percussão consiste em detectar vibrações
originadas de pequenos golpes aplicados em
determinada superfície do organismo.
Os sinais de uma doença são caracterizados como
dados subjetivos durante uma anamnese.
A marcha atáxica é aquela em que o paciente
apresenta uma lordose lombar, inclinando o corpo
alternadamente para a direita e para a esquerda.
Entre os ritmos respiratórios anormais, o de Kussmaul
caracteriza-se
por
movimentos
respiratórios
irregulares em frequência e amplitude com pausas de
apneia.
O pulso da artéria radial é palpado no terço médio do
antebraço, no sentido anterior.

QUESTÃO 36 ________________________________
Assinale a alternativa correta acerca das ações na prática
cotidiana da enfermagem.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O jejum alimentar é dispensado quando o paciente
necessita de uso de sonda nasogástrica ou
nasoentérica.
Como cobertura em curativos, o carvão ativado é
indicado quando há lesões com pouca drenagem de
exsudato, sangramento e queimaduras.
Para efeito de balanço hídrico, as perdas insensíveis
ocorrem por meio da perspiração, da respiração, do
trato gastrintestinal e da presença de febre.
A enfermagem deve controlar o tempo máximo de
infusão de concentrado de hemácias ou plasma fresco,
evitando ultrapassar seis horas.
Por ser considerada simples, a prescrição de um
enema
deve
ser
realizada
pelo
técnico
de
enfermagem.
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QUESTÃO 37 ________________________________

QUESTÃO 40 ________________________________

De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta acerca do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem (CEPE).

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O auxiliar de enfermagem pode participar da execução
do processo de enfermagem, sob supervisão do
técnico de enfermagem, desde que seja autorizado
pelo enfermeiro.
Competem aos sindicatos da categoria de enfermagem
as ações de fiscalização junto aos profissionais que
prestam assistência em home care.
O enfermeiro recém-formado pode apresentar seu
diploma ao Conselho Regional de Enfermagem no
prazo máximo de um ano e seis meses após a
expedição para fins de inscrição.
Apesar de o enfermeiro executar cuidados de maior
complexidade técnica e ter conhecimento de base
científica, ainda não tem autonomia para abrir clínica
de prevenção e cuidado de feridas.
O protocolo de Manchester foi um dos instrumentos
considerados para garantir que o enfermeiro aplique
seus conhecimentos na classificação de risco,
encaminhando o paciente para atendimento específico.

(B)

(C)

(D)

(E)

Um dos deveres do profissional de enfermagem
consiste em se recusar a executar ações incompatíveis
técnica, científica, ética ou legalmente ou que
apresentem insegurança direcionada à pessoa, família
e população.
Exceto em casos de urgência e emergência, o
profissional
deve
recusar
a
administração
medicamentosa em cuja prescrição não haja
assinatura e registro do médico que prescreveu.
Em situações normais, qualquer profissional de
enfermagem pode suspender suas atividades quando
a instituição não dispuser de condições dignas para o
trabalho, desde que comunique verbalmente à direção
da instituição.
Na qualidade de voluntário em instituição de saúde, o
profissional de enfermagem deve permitir que seu
nome conste como integrante do quadro institucional.
Nas infrações caracterizadas como graves, há ofensa à
integridade física, mental ou moral, assim como a
difamação de organizações da categoria.

QUESTÃO 38 ________________________________

QUESTÃO 41 ________________________________

Várias medicações são usadas em situações que requerem
atendimento imediato, evitando o agravo à saúde ou mesmo
o risco potencial de morte. A respeito dessas medicações,
assinale a alternativa correta.

A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS e sobre a aquisição de
recursos financeiros na área da saúde. Acerca dessa lei,
assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A
aminofilina
é
indicada
também
como
antiespasmódico, podendo ser usada no tratamento de
pacientes com úlceras pépticas ativas.
De uso sistêmico, a prometazina é um anti-histamínico
que tem seu potencial de ação sobre a pele e os
sistemas nervoso e respiratório.
O bicarbonato de sódio é uma medicação muito usada
e com efeito rápido em casos de alcalose metabólica
ou respiratória, vômito e drenagem nasogástrica.
Quando não se tem uma resposta satisfatória ao uso
do captopril de uma certa dosagem, ele jamais poderá
ser associado a outra medicação de ação diurética.
A
adrenalina,
quando
administrada
por
via
endovenosa, dispensa o uso de bomba de infusão
devido ao tempo prolongado para sua infusão diluída.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A avaliação da situação de saúde é feita, a cada cinco
anos, com a mobilização da comunidade por meio da
imprensa.
O repasse de recursos financeiros aos municípios, aos
estados e ao Distrito Federal depende unicamente da
combinação de dois critérios.
Por meio de orientação normativa, o Ministério da
Previdência Social estabeleceu condições para a
aplicabilidade da Lei n.º 8.142/1990.
Em todas as esferas de governo, as instâncias
colegiadas são determinadas pela Conferência de
Saúde e pelo Conselho de Saúde.
O Conselho de Saúde tem caráter temporário e é
representado apenas por prestadores de saúde e
usuários.

QUESTÃO 42 ________________________________
QUESTÃO 39 ________________________________
Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
diz respeito à prestação de assistência às pessoas,
visando
à
promoção, prevenção, proteção
e
recuperação da saúde.
É garantido ao Conselho Federal de Enfermagem
requerer ao órgão competente a interdição de
máquina ou de outro meio que possa colocar em risco
a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
A vigilância epidemiológica é entendida como o
conjunto de ações que visam à eliminação, diminuição
ou prevenção de riscos à saúde da população.
A descentralização político-administrativa do SUS, com
direção única, enfatiza os serviços para o Distrito
Federal.
Na esfera estadual, compete ao SUS a fiscalização de
danos ao meio ambiente que possam trazer problemas
à saúde humana.
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O SUS foi criado na década de 1980 e é um dos maiores
sistemas públicos de saúde que o Brasil já teve, realizando
desde o fornecimento de remédios, exames laboratoriais e
de imagem a atendimentos ambulatoriais e internações
(incluindo transplantes). Acerca do SUS, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Quando a gestão do sistema de saúde é atribuída aos
municípios, incluindo repasse de recursos financeiros
pela União, recebe o nome de regionalização.
A Comissão Intergestores Tripartite é composta por
doze membros indicados por associações, sindicatos e
federações.
A distribuição de medicamentos é uma das ações
inseridas nas principais redes de atenção de alta
complexidade.
Entre suas atribuições, a Fundação Nacional de Saúde
atua na realização de pesquisas e na fabricação de
medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico.
Como estratégia de atendimento, o ingresso do
cidadão na rede de saúde é realizado por meio da
atenção básica.
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QUESTÃO 43 ________________________________

QUESTÃO 45 ________________________________

Em se tratando de saúde pública, as atividades das equipes

A criança, como um ser em crescimento e desenvolvimento,

de atenção básica e de estratégia em saúde da família e

está

vigilância em saúde devem ser desenvolvidas visando ao
acesso universal e à integralidade do cuidado, sendo que a
epidemiologia

é

usada

para

o

estabelecimento

de

prioridades na prevenção e no controle de doenças. A
respeito dessa abordagem, assinale a alternativa correta.

sujeita

necessitem

a
de

apresentar

afecções

internação.

Acerca

patológicas
da

atuação

que
da

enfermagem pediátrica, assinale a alternativa correta.

(A)

A rinosinusite aguda na criança pode ser de origem
somente alérgica, muito comum na faixa etária entre

(A)

ser realizada se a doença for devidamente confirmada
(B)

dois e cinco anos de idade.

A notificação compulsória da leptospirose só poderá
(B)

e

desenvolvimento,

reidratação oral para crianças com diarreia e controle

pelo mesmo vetor, cujo quadro clínico é comum e

das infecções respiratórias agudas constituem ações

A

esquistossomose

é

uma

doença

endêmica,

(C)

terapia

de

Em casos de diarreia, o “soro caseiro” é mais eficaz

componentes.
(D)

O AAS é indicado a crianças com sarampo em casos
de dores.

pública, é uma doença infecciosa aguda causada por
protozoário do gênero Plasmodium e transmitida pela

imunização,

que os sais para reidratação oral devido a seus

intermediário o homem.
A febre amarela, que é um grande problema de saúde

materno,

básicas para prevenção da mortalidade infantil.

definitivo o caramujo aquático e como hospedeiro

(E)

crescimento

aleitamento

transmissível e parasitária, tendo como hospedeiro

(D)

no

A dengue, a chikungunya e a zica são transmitidas
caracterizado por febre, artralgia, exantema e prurido.

(C)

Monitorização

por meio de exames clínicos e laboratoriais.

(E)

O Ministério da Saúde recomenda a administração da

picada do mosquito Anopheles.

vacina contra hepatite A a partir de dois anos de

O megacólon, o megaesôfago e a cardiomegalia são

idade.

complicações decorrentes da malária que surgem em
uma fase tardia, isto é, após o contato com o agente
transmissor.

QUESTÃO 46 ________________________________

QUESTÃO 44 ________________________________

Na área de saúde ocupacional, a enfermagem do trabalho
vem assumindo um papel cada vez mais importante, com

ser

competências que lhe permitem realizar atividades de

regulamentadas por lei, assinale a alternativa correta quanto

promoção da saúde, prevenção de acidentes de trabalho e

à legislação profissional de enfermagem.

doenças

Considerando

que

todas

as

profissões

devem

ocupacionais

e

treinamento

em

situações

de

emergência. Com base nessas informações, assinale a
(A)

O Ministério do Trabalho é o órgão que determina

alternativa correta.

procedimentos para fins de revalidação de diplomas e
certificados

expedidos

por

instituições

de

ensino

estrangeiras.
(B)

(A)

é encaminhada ao sindicato para fins de controle e

São requisitos para a obtenção de inscrição remida
junto

ao

Conselho

independentemente
cinquenta

anos

Regional

de
e

gênero,
a

de
a

inscrição

fiscalização trabalhista.

Enfermagem,
idade
no

igual

a

(B)

Sistema

sofrido penalizações prévias.

(C)

(D)

(E)

suas

atividades

com

O uso de calçados abertos em hospitais ou postos de

Toda

empresa

é

obrigada

a

fornecer

aos

proteção individual compatíveis com os riscos a que

O profissional que for beneficiado com a inscrição
Em se tratando de transferência, a anuidade do

iniciar

trabalhadores, de forma gratuita, equipamentos de

portuguesa emitido por instituição oficial de ensino.
remida não poderá votar nem ser votado.

poderá

saúde é permitido desde que sejam antiderrapantes.

Enfermagem, certificado de proficiência em língua
(D)

só

autorização por escrito do enfermeiro.

Para fins de inscrição, o profissional estrangeiro é
obrigado a apresentar, junto ao Conselho Regional de

O técnico de enfermagem portador de lesões nas
mãos

COFEn/COREn há, no mínimo, 25 anos, sem ter
(C)

A terceira via do atestado de saúde ocupacional (ASO)

estão expostos.
(E)

Os representantes dos empregados na Comissão

exercício que tenha sido paga no Conselho Regional de

Interna de Prevenção de Acidentes são indicados por

Enfermagem de origem deverá ser paga novamente,

eles,

com o mesmo valor, no conselho de destino.

empresa.
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QUESTÃO 47 ________________________________

QUESTÃO 49 ________________________________

A enfermagem, com seus olhares e saberes, é uma das

Os

profissões indispensáveis no processo do cuidar. Suas ações
vão além da assistência, lidando também com a prevenção

soros

e

as

imunizadores,

vacinas

embora

agem

sejam

no

organismo

usados

em

como

diferentes

situações. Os soros são administrados no tratamento de
intoxicações

ocasionadas

por

venenos

de

animais

de doenças e a promoção da saúde. Com relação às doenças

peçonhentos ou por toxinas de agentes infecciosos enquanto

transmissíveis e às doenças sexualmente transmissíveis

as vacinas contêm agentes incapazes de provocar a doença,

(DSTs), assinale a alternativa correta.

mas que induzem o sistema imunológico da pessoa a
produzir

(A)

A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) foi
introduzida no calendário de vacinação de 2016 para
os meninos adolescentes após resultados de ensaios

anticorpos,

evitando

a

contração

da

doença.

Portanto, o soro é curativo e a vacina é, essencialmente,
preventiva. Considerando essas informações, assinale a
alternativa correta a respeito das normas do Ministério da
Saúde.

clínicos.
(B)

A escabiose é uma parasitose da pele causada por um

(A)

ácaro (Sarcoptes scabiei) e tem como período de
incubação de um dia a catorze semanas.
(C)

Na fase bacilífera da tuberculose, uma das medidas de

conservado a uma temperatura entre +8 ºC e +10 ºC.
(B)

(D)

será o anticrotálico ou antibotrópico-crotálico.
(C)

A

(D)

Com referência à rede de frio, a estratégia para

O contágio da gonorreia ocorre por meio da bactéria

antirrábica

é

contraindicada

durante

a

preservar a eficácia das vacinas é mantê-las a uma

secreções das lesões na pele.
(E)

vacina

gravidez e no período de amamentação.

A precaução de contato é indicada para a rubéola
devido a sua transmissibilidade ocorrer por meio de

Supondo-se que um paciente chegue ao hospital com
relatos de picada de cobra cascavel, o soro indicado

biossegurança que o profissional de enfermagem deve
usar é a máscara cirúrgica.

O soro antiescorpiônico (pentavalente) apresenta-se
na forma líquida de ampolas contendo 5 mL e deve ser

temperatura de 11 ºC na sala de administração.
(E)

gonococo, provocando inflamação da uretra, podendo

Quando ocorrer administração de imunoglobulina de
origem humana, a imunidade será ativa.

atingir outros órgãos, e desencadeando complicações,
como artrite, meningite e problemas cardíacos.
QUESTÃO 50 ________________________________

QUESTÃO 48 ________________________________

Para que uma unidade de centro cirúrgico e uma central de
material esterilizado funcionem bem, é necessário que se
disponha

de

instrumentos

outras

forma

necessárias aos profissionais. Enquanto o centro cirúrgico é

de estilos de vida pouco saudáveis (sedentarismo), dieta

e

de

sistêmica e o diabetes melito têm sido fatos marcantes nas
somada aos fatores contribuintes, como a crescente adoção

rotinas

reúnam,

sistematizada,

sociedades atuais, configurando uma epidemia mundial

normas,

que

Com o processo de envelhecimento, a hipertensão arterial

informações

um local preparado para a prática de todos os tipos de
cirurgias, a central de material esterilizado (CME) é a área
responsável pela limpeza, pelo controle, pelo preparo, pela
esterilização e pela distribuição de materiais. A respeito de

inadequada e obesidade. No que se refere à hipertensão

centro cirúrgico e central de material esterilizado, assinale a

arterial e ao diabetes melito no idoso, assinale a alternativa

alternativa correta.

correta.
(A)

(A)

área semicrítica por ter maior risco de transmissão de

Constituem duas estratégias para o tratamento não

infecção

farmacológico da hipertensão arterial a redução do
consumo de bebidas alcoólicas e o abandono do
(B)

(B)

manuseio

de

instrumentais

Considerando-se

que

um

paciente

tenha

sido

Em estudos já realizados, foi evidenciado que o

pinçamento do dreno-selo d’água antes da troca do

Quanto à classificação da pressão arterial no adulto, a

sistema realizada pela enfermagem.
(C)

nas lesões que todos apresentam pelo uso da bolsa
coletora.

Fome, tontura, fraqueza, sudorese, taquicardia e

(D)

todos os parâmetros críticos, como temperatura,

um paciente com hiperglicemia.
conjunto

de

seringa/agulha

descartável

para

administração de insulina pode ser reutilizado pela
mesma pessoa por até dezesseis aplicações.
IFAP/2016

Como controle no processo de esterilização, os testes
biológicos são os mais precisos por considerarem

tremores compõem o quadro clínico característico de
O

A higiene da pele de pacientes colostomizados deve
ser feita a cada dois dias em decorrência das dores

é considerada como de Estágio 1.

(E)

ao

tabagismo.

hipertensão arterial com valores de 160 x 100 mmHg
(D)

devido

contaminados.
submetido à drenagem torácica, será dispensado o

diabetes não interfere na sexualidade do idoso.
(C)

Em uma CME, o expurgo é considerado como uma

pressão e tempo de exposição.
(E)

No pré-operatório de cirurgias eletivas, a tricotomia,
quando indicada, deverá ser realizada com doze horas
de antecedência e por meio de lâminas.
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QUESTÃO 51 ________________________________

QUESTÃO 53 ________________________________

Tendo como uma das prioridades governamentais a saúde

Mesmo que os indicadores apontem uma tendência da

da

da

queda da mortalidade por tuberculose e hanseníase no

de

Brasil, seus números absolutos ainda causam preocupação.

mulher

sociedade,

em

parceria

com

as

estratégias

diversos

segmentos

políticas

necessitam

implementação de ações que venham garantir os direitos

A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.

das mulheres, reduzindo as causas de morbimortalidade por
causas preveníveis e evitáveis. Com relação à saúde da

(A)

mulher, assinale a alternativa correta.
(A)

crianças a partir de cinco anos de idade, tendo como

perfuração do útero, hemorragia e infecção.
A

atenção

secundária

responsável
cirúrgicos

pela
de

é

o

realização

alta

nível
de

efeitos colaterais.
(B)

tuberculose no desempenho de suas funções, sendo

procedimentos

complexidade

em

oncologia,

dispensável a notificação aos órgãos competentes.
(C)

os familiares, excetuando-se o convívio em ambientes

lesão precursora, curável quase em sua totalidade
(D)

Conforme

a

Lei

histerectomia,
(E)

do

ou

Planejamento

ooforectomia,

Familiar,

é

o

a

Consideram-se como comunicantes de portadores de
tuberculose, devido ao tempo de convivência, apenas

O câncer do colo uterino é originado a partir de uma
desde que seja tratado na fase aguda.

Ainda não há legislação que caracterize como acidente
de trabalho o fato de o profissional de saúde adquirir

assistencial

envolvendo cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
(C)

via de administração a subcutânea, que não causa

Entre as complicações apontadas pela literatura no
aborto provocado, uma baixa frequência é citada como

(B)

A vacina BCG contra a tuberculose está indicada para

de trabalho e escolas.
(D)

O portador de hanseníase apresenta, simultaneamente
ou não, lesões de pele com alteração de sensibilidade,

método

contraceptivo cirúrgico mais seguro.

acometimento de nervos com espessamento neural e

Como ação exclusiva do médico, o exame clínico

baciloscopia positiva, o que requer tratamento com

preventivo de câncer mamário tem como técnica

quimioterapia.
(E)

apenas a palpação das mamas.

A transmissão da hanseníase ocorre pelo contato
direto da pele com as lesões infectadas pelo bacilo.

QUESTÃO 52 ________________________________
QUESTÃO 54 ________________________________
Pacientes vitimados por violência urbana, politraumatizados
por acidentes de trânsito, por projetil de arma de fogo e por

Apesar da importante redução da mortalidade infantil no

arma

Brasil

branca

e

pacientes

vitimados

por

violência

nas

últimas

décadas,

os

indicadores

de

óbitos

intradomiciliar requerem atendimento imediato em unidades

neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do

de pronto-socorro, constituindo prioridade das políticas

desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte

públicas

da realidade social e sanitária e ocorrem por causas

de

saúde

governamentais.

Com

base

nessas

informações, assinale a alternativa correta.

evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos
serviços de saúde, entre elas, a atenção pré-natal e a

(A)

A tripulação da viatura de uma unidade de suporte

atenção ao parto e ao recém-nascido. A propósito desse

avançado de vida terrestre é composta por um

assunto, assinale a alternativa correta.

condutor,

dois

enfermeiros

e

dois

auxiliares

de

enfermagem.
(B)

Alteração

nos

movimentos

respiratórios

taquipneia,

estertores,

ansiedade

taquicardia,

hipertermia,

palidez

e

com

(A)

deverão ocorrer, a cada 45 dias, até a 28.ª semana e,

agitação,

cutâneo-mucosa,

cianose, sudorese e tosse não compõem o quadro

mensalmente, entre a 28.ª e 36.ª semana.
(B)

Nas

queimaduras

de

segundo

grau,

há

comprometimento, em profundidade, da pele com

situações de período expulsivo.
(C)

(D)

De acordo com os destaques das diretrizes de 2010 da

como transitória quando persistir após o parto.
(D)

Para se estabelecer a permeabilidade das vias aéreas
de

AHA (American Heart Association) para ressuscitação

um

recém-nascido,

deve-se

fazer

uma

cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular

hiperextensão do pescoço, facilitando a passagem da

de emergência (ACE), houve alteração de A-B-C para

sonda de aspiração.
(E)

C-A-B no suporte básico de vida.
(E)

A hipertensão gestacional é detectada antes da 10.ª
semana, com proteinúria, podendo ser entendida

destruição das terminações nervosas e exposição de
tecidos, vasos e estruturas ósseas.

A central de regulação do serviço de atendimento
móvel de urgência só poderá atender chamados em

clínico de um paciente com edema agudo de pulmão.
(C)

Na gravidez de alto risco, as consultas pré-natais

As mamas ingurgitadas acontecem no puerpério do

Considerando-se a classificação das fraturas, define-se

terceiro ao quinto dia. São dolorosas e edemaciadas,

a fratura cominutiva como a que ocorre com lesão

com pele brilhante e, às vezes, avermelhada, podendo

óssea em dois fragmentos.

ainda apresentar quadro febril.
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QUESTÃO 55 ________________________________

QUESTÃO 58 ________________________________

No que se refere ao papel do enfermeiro no tratamento de
casos que envolvam saúde mental e psiquiátrica, assinale a
alternativa correta.

Os pacientes críticos, que devido a fatores diversos vieram a
obter um grau de comprometimento da saúde que pode
levá-los à morte, necessitam de cuidados especiais que
englobam vários procedimentos de responsabilidade da
enfermagem. A respeito de pacientes críticos, assinale a
alternativa correta.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Não corresponde à transgressão de limites o fato de o
paciente apresentar o enfermeiro aos membros da
família como se fosse seu filho, visando a um
relacionamento social.
Estudos científicos já provaram que o uso abusivo de
álcool e medicações não leva à depressão.
Na assistência de enfermagem ao paciente psicótico,
estabelece-se o diagnóstico, atentando-se para
ansiedade, déficit no autocuidado, alteração no padrão
do sono, regressão na autoestima e isolamento social.
Conforme
avaliação
realizada,
o
transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC) é considerado pela
Organização Mundial de Saúde como um diagnóstico
de pouca relevância para a psiquiatria.
Entre as drogas psicotrópicas ou psicoativas usadas
largamente na psiquiatria, a morfina é classificada
como barbitúrico.

QUESTÃO 56 ________________________________
Com relação à administração aplicada à enfermagem,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Entende-se por manual de enfermagem o instrumento
que reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas,
procedimentos e outras informações necessárias para
a execução das ações de enfermagem, tendo como
finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução
das ações, constituindo-se material de consulta.
A distribuição percentual de profissionais de
enfermagem na assistência intensiva é de 42 a 46%
de enfermeiros.
Na distribuição de tarefas em escala diária, o método
funcional corresponde à designação de um ou mais
pacientes a um enfermeiro, que fará todo o
atendimento
durante
um
turno
de
serviço.
Normalmente, esse método só é usado em unidades
de terapia intensiva.
A
passagem
de
plantão
é
um
mecanismo
indispensável para a continuidade assistencial e,
quando feita de forma não verbal, não gera
distorções.
Quando um paciente pratica o ato de evasão, não fica
configurada a alta por terem sido contrariadas as
condutas médicas e os cuidados de enfermagem.

QUESTÃO 57 ________________________________

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 59 ________________________________
Com relação aos cuidados de enfermagem a respeito de
sondagem vesical, estomaterapia, lavagem gástrica e
oxigenoterapia, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

Na enfermagem médico-cirúrgica, diversos exames de
imagem, laboratoriais e eletrocardiogramas são utilizados
para elucidação diagnóstica. Acerca desses exames, assinale
a alternativa correta.
(A)

(A)

(B)

(B)
(C)

(D)

(E)

IFAP/2016

A lavagem gástrica é indicada quando o paciente
ingere substância corrosiva, como a soda cáustica.
O cateterismo vesical intermitente deve ser sempre
evitado
em
pacientes
portadores
de
bexiga
neurogênica.
Para pacientes com estomas, recomenda-se a
aparação dos pelos ao redor, utilizando-se lâminas.
São
consideradas
infecções
hospitalares
as
apresentadas antes de 72 horas da internação,
quando associadas a procedimentos diagnósticos
e(ou) terapêuticos.
Conforme estudos realizados, na oxigenoterapia
hiperbárica, não existem limites de exposição
referentes ao nível de pressão e à permanência no
interior da câmara.

QUESTÃO 60 ________________________________

A respeito da enfermagem médico-cirúrgica, é correto
afirmar que
ocorre grande espessura ou perda tecidual total na
cicatrização cirúrgica por primeira intenção.
o enfisema subcutâneo não tem relação direta com
pneumotórax ou com lesão do esôfago.
são causas de uma deiscência a distensão abdominal,
o processo infeccioso, a obesidade, os problemas
respiratórios e as deficiências de cicatrização.
o tratamento da epilepsia só deverá ser interrompido
se, em até uma semana, o paciente não apresentar
outra crise.
o tratamento da doença meningocócica só será
recomendado quando confirmado por meio de exames
laboratoriais.

Ao ser mensurada a pressão venosa central (PVC), o
paciente deverá ser colocado na posição de decúbito
dorsal horizontal.
Um paciente com lesão medular pode ficar na mesma
posição por até três horas sem comprometimento
cutâneo.
A meningite bacteriana é menos agressiva que a viral
e tem baixíssima taxa de mortalidade.
Um paciente em coma vegetativo jamais recuperará o
estado de consciência, mesmo tendo uma lesão
cerebral pequena.
Ao monitorizar um paciente para eletrocardiograma, a
derivação precordial V1 ficará localizada no 3.º espaço
intercostal na borda esquerda do esterno.

(C)

(D)

(E)

A ultrassonografia é um exame de diagnóstico
realizado com ondas sonoras que produz radiação com
severos riscos tardios à saúde do paciente.
Em um hemograma que apresente eosinofilia, não há
a possibilidade de o paciente ser portador de processo
alérgico ou parasitose.
Para exame de tomografia computadorizada sem
contraste, é requerido jejum de pelo menos seis horas
de antecedência.
A arritmia sinusal em um eletrocardiograma indica
que, apesar do ritmo irregular no traçado, o impulso
elétrico está sendo gerado corretamente pelo nodo
sinusal.
O exame de ressonância nuclear magnética é indicado
a todos os pacientes portadores de marca-passo, pois
ele não interferirá no laudo.
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