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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

O conhecimento das causas básicas de morte em menores
de um ano de idade é fator importante para a compreensão dos
determinantes da mortalidade infantil em uma dada população.
A proporção de óbitos infantis por causas mal definidas é um
indicador que reflete a qualidade da informação sobre as causas
de morte em menores de um ano de idade. 

Ministério da Saúde. Saúde da família no Brasil, 2006, p. 88-108.

 
Considerando o texto acima apenas como motivador, assinale a
opção correta. 

A A qualidade do preenchimento da causa básica de óbito
independe da organização do serviço de vigilância em saúde
e do acesso aos serviços de assistência à saúde. 

B Proporções elevadas de óbitos infantis por causas mal
definidas refletem condições assistenciais insatisfatórias à
criança, indicando falta de assistência no momento do óbito
e no sistema de notificação. 

C As taxas de mortalidade infantil contribuem para avaliar as
condições da saúde infantil de um país, não estando
associadas às condições gerais de vida que prevalecem em
uma dada sociedade. 

D Os organismos internacionais não consideram as taxas de
mortalidade infantil para estabelecerem o grau de
desenvolvimento alcançado pelos países. 

E A mortalidade no período pós-neonatal ocorre em situações
de grande carência social e de acessibilidade aos serviços de
saúde. 

QUESTÃO 2

A atenção pré-natal permite o diagnóstico e tratamento de
inúmeras complicações durante a gestação e a redução ou
eliminação de fatores e comportamentos de risco passíveis de
serem corrigidos. Estudos mostram que a frequência aos serviços
de pré-natal está associada a melhor crescimento intrauterino e a
menores taxas de morbimortalidade neonatal, prematuridade,
baixo peso ao nascer e morte materna. 

Idem, ibidem.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção
correta. 

A No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda, no mínimo,
cinco consultas para uma gestação a termo, com início do
pré-natal no primeiro trimestre da gestação. 

B Entre as múltiplas razões relacionadas à gravidez, durante a
adolescência, destaca-se: o início precoce da educação
sexual pela família, desenvolvimento psicológico precoce e
a ignorância acerca da anticoncepção. 

C Nas gestantes adolescentes estão os maiores agravos à saúde
materna, assim como as complicações perinatais.
A complicação perinatais mais frequente é o baixo ganho de
peso materno. 

D O Programa de Humanização do Pré-natal e do Nascimento
recomenda a realização de orientação acerca da
amamentação, da realização de exames clínico-obstétricos
em todas as consultas e de todos os exames de rotina. 

E A oferta de serviços assistenciais e de orientações que
facilitam o acesso às práticas contraceptivas responsáveis na
rede de atenção básica para adolescentes contribuiram para
a redução de gravidez na adolescência. 

QUESTÃO 3

O Brasil vem apresentando um progressivo declínio nas
suas taxas de mortalidade e, mais recentemente, também nas suas
taxas de fecundidade. Esse comportamento demográfico vem
gerando uma tendência crescente da expectativa de vida média da
população, com um maior número de pessoas atingindo idades
mais avançadas. As doenças que acometiam mais a população
infantil, como as infecciosas e parasitárias, apesar de persistirem,
vão diminuindo em patamar de prioridade para as doenças
crônico-degenerativas mais incidentes na população adulta e
idosa. 

Idem, ibidem.

Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 

A As doenças cardiovasculares, que incluem as
cerebrovasculares e isquêmicas, prevalecentes no grupo das
doenças crônico-degenerativas assumem papel importante no
quadro de morbimortalidade brasileiro. 

B Entre os fatores mais conhecidos que predispõem os
indivíduos a contraírem as doenças do aparelho circulatório
estão: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão,
diabetes e sedentarismo. 

C Os serviços de média complexidade e o Programa de Saúde
da Família (PSF) como estratégia maior, têm um papel
fundamental no processo de promoção e prevenção precoces
dos fatores desencadeantes das doenças cardiovasculares. 

D O comportamento evolutivo da taxa de internações por
AVC, na população com cerca de 40 anos ou mais, permite
avaliar, de forma direta, a disponibilidade de ações básicas
de prevenção e controle da doença hipertensiva. 

E O acompanhamento das taxas de internações por
insuficiência cardíaca congestiva na população com cerca de
40 anos ou mais e de dengue fornecem subsídios ao
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e
ações voltadas para a atenção à saúde do adulto. 

QUESTÃO 4

Os direitos sociais e da saúde e as competências da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios relativas ao Sistema
Único de Saúde (SUS) estão expressos no texto da Constituição
da República, nas constituições estaduais e nas Leis n.ºs

8.080/1990 e 8.142/1990. 

Com relação ao texto acima, assinale a opção correta. 

A São diretrizes do SUS: a descentralização, a regionalização
e hierarquização, o atendimento integral e a participação da
comunidade. 

B O SUS é financiado com recursos do orçamento da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de
outras fontes. 

C A saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. 

D A participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no Brasil é permitida. 

E O SUS deve garantir a equidade, isto é, oferecer os recursos
de saúde de acordo com as necessidades de cada um, ou seja,
tratar situações iguais de formas desiguais. 
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QUESTÃO 5

Os serviços de saúde representam uma grande área

de aplicação dos conceitos da epidemiologia, ao lado das

doenças infecciosas e das não-infecciosas. Neste sentido,

esses serviços fazem parte do meio social onde vivem as

pessoas, sendo um dos elementos que podem alterar a

frequência e a distribuição dos agravos à saúde, e

melhorar a qualidade de vida da população. O estudo do

perfil de mortalidade da população, o financiamento em

saúde, a capacitação das equipes, tanto qualitativamente

quanto quantitativamente, devem ser analisados para os

alcances de parâmetros de eficiência, eficácia e

efetividade dos serviços. 

M.G. Pereira. Epidemiologia teoria e prática, cap. 23, Rio de Janeiro, 2001.

No que se refere ao texto apresentado, assinale a opção

correta. 

A O perfil de mortalidade da população deve

determinar, em grande parte, o tipo, a quantidade e

a distribuição de serviços colocados à disposição da

coletividade, com vistas a manter ou melhorar o seu

nível de saúde. 

B A disponibilidade dos serviços de saúde depende de

fatores como: a vontade política, nível de

financiamento, recursos humanos, tecnologia e

habilidade gerencial de fazer tudo isso funcionar

adequadamente. 

C O uso dos serviços de saúde está ligado a

características da oferta, bem como a conduta das

pessoas frente à morbidade e aos serviços, o que

envolve: tipo de problema, classe social,

oportunidades de contatos, a relação interpessoal

estabelecida, tecnologias disponíveis, e a adesão do

paciente as prescrições. 

D A resolubilidade do contato paciente-profissioonal

de saúde tem também seus fatores determinantes,

como: aspectos econômicos, sociais e

comportamentais. 

E A saúde é um dos muitos fatores que têm estreita

influência sobre a qualidade de vida das pessoas e

independe de condições adequadas de trabalho,

moradia, alimentação, transporte, educação, lazer e

saneamento. 

QUESTÃO 6

O código de ética dos profissionais de enfermagem contém normas,
princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional,
que deverão ser assumidos por todos(as) os profissionais que exercem
enfermagem (Resolução COFEN 240/2000). Além do código de ética, o
exercício profissional é limitado pelo Código Penal brasileiro, que se
relaciona ao profissional como cidadão. Acerca desse assunto, assinale
a opção correta. 

A É vedado, de acordo com o Código de Ética da Enfermagem,
provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a
gestação, exceto nos casos previstos em lei, casos em que a
participação do profissional de enfermagem é obrigatória. 

B Imprudência é o descuido e(ou) desatenção na realização de uma
atividade. Exemplo: a administração de medicação ao paciente
errado. 

C Imperícia refere-se à realização de ações de enfermagem sem
cautela, não respeitando as normas de segurança. Exemplo: ministrar
medicação sem que haja a confirmação da presença de fatores
alérgicos. 

D Negligência é a falta de conhecimento técnico científico para a
realização de determinada ação. Exemplo: a realização da
cateterização vesical pelo auxiliar de enfermagem sem o devido
treinamento, colocando em risco a saúde da pessoa sob seus
cuidados. 

E Nos casos de imprudência, imperícia e negligência, o profissional de
enfermagem responderá a processo, podendo ou não ser condenado
de acordo com o Código de Ética Profissional da Enfermagem ou
com o Código Penal Brasileiro.

QUESTÃO 7

A enfermagem brasileira tem uma história de lutas pelos seus
direitos e autonomia técnico-profissional que resultaram em avanços
científicos e sociais para os profissionais da área. Uma das maiores
conquistas nos últimos 30 anos foi a promulgação da Lei n.º 7.498/1986
a qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá
outras providências, em que as atividades privativas e em equipe estão
regulamentadas.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção correta.

A A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo
técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira,
respeitados os respectivos graus de habilitação.

B O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-
lhe privativamente a participação no planejamento, execução e
avaliação da programação de saúde. 

C O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de
enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da
assistência de enfermagem, cabendo-lhe privativamente os cuidados
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de irem a óbito.

D O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de
natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem
sob supervisão, cabendo-lhe especialmente participar da orientação
e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 

E À parteira compete a assistência de enfermagem à gestante, à
parturiente e à puérpera. 
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QUESTÃO 8

Para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças
e agravos, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da
população assistida e das doenças apresentadas. Para o conhecimento de
aspectos de saúde não diretamente observáveis, foram criados os
indicadores de saúde, que representam e tentam medir os aspectos
normalmente não percebidos. 

Ministério da Saúde, Saúde Coletiva, 2006.

Com relação ao assunto tratado no texto acima, assinale a opção correta.

A A prevalência refere-se aos casos novos e a incidência aos casos
existentes de uma determinada doença. 

B A morbidade pode ser referida ou observada. A morbidade referida,
em geral, é identificada por um examinador independente, de nível
superior, utilizando métodos apropriados, cientificamente testados,
incluindo nesse caso os sinais da doença, as alterações laboratoriais
e os diagnósticos clínicos. 

C Endemia compreende um número de casos de doença acima do
esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. Os
exemplos mais atuais são a AIDS e a tuberculose. 

D Epidemia é o aumento do número de casos de determinada doença,
muito acima do esperado e não delimitado a uma região. 

E Pandemia é a ocorrência de certo número de casos controlados em
determinada região. 

QUESTÃO 9

Promoção da Saúde foi conceituada na Conferência de Ottawa como
“processo de capacitação dos indivíduos e coletividades para identificar
os fatores e condições determinantes da saúde e exercer controle sobre
eles, de modo a garantir a melhoria das condições de vida e saúde da
população” (Brasil, Ministério da Saúde, Carta de Ottawa, 2001). As
conferências internacionais e a literatura relativas a promoção da saúde
destacam vários princípios definidores das práticas realizadas nessa
perspectiva.

Com relação a esse tema, assinale a opção correta. 

A A intersetorialidade deve pautar-se por uma concepção holística de
saúde voltada para a multicausalidade do processo saúde-doença. 

B A participação social é compreendida como o envolvimento dos
atores diretamente interessados – o governo, os membros da
comunidade e as organizações afins, os formuladores de políticas,
os profissionais de saúde e de outros setores e as agências nacionais
e internacionais – no processo de eleição de prioridades, tomadas de
decisões, implementação e avaliação de iniciativas. 

C As ações de promoção da saúde reconhecem e chancelam a
multiplicidade de olhares sobre a realidade complexa, permitem
constituir uma rede única a testemunhar que, na origem de tudo, está
um espírito único a olhar um único mundo. 

D A sustentabilidade tem como objetivo garantir o acesso universal à
saúde e está relacionada à justiça social. 

E A equidade supõe a instituição de uma nova ordem governativa, seja
do setor saúde, da cidade ou do país, com uma tecnologia de gestão
complexa, integrada e participativa, que permita o desenvolvimento
da saúde de forma econômica e social sustentável, conjuntamente.

QUESTÃO 10

No Brasil, apesar da redução drástica do número

de casos, de 19 para 4, 68 doentes em cada 10 mil

habitantes, no período compreendido entre 1985 a 2000,

a hanseníase ainda se constitui em um problema de saúde

pública que exige vigilância resolutiva. Desde 1985, o

país vem reestruturando suas ações, procurando alcançar

o índice de menos de um doente em cada 10 mil

habitantes. A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e

tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada

tardiamente, pode trazer graves consequências para os

portadores e seus familiares, pelas lesões que os

incapacitam fisicamente. 
Ministério da Saúde. Guia para o

controle da hanseníase, Brasília, 2002.

Com relação ao tema abordado no texto acima, assinale a

opção correta. 

A É atribuição privativa do médico e do enfermeiro na

atenção ao paciente portador de hanseníase a

participação de estudos e levantamentos que

identifiquem os determinantes do processo

saúde/doença de grupos populacionais, famílias e

indivíduos. 

B Na promoção da saúde na execução do cuidado ao

paciente com hanseníase, a equipe de saúde deve

identificar os principais mecanismos de

defesa/adaptação do ser humano às agressões do

meio ambiente. 

C São atribuições da equipe de saúde que atua no

programa de atenção ao paciente com hanseníase na

unidade de atenção em saúde: planejar ações de

assistência e controle do paciente, família e

comunidade com base no levantamento

epidemiológico e operacional; estabelecer relações

entre as condições de vida e os problemas de saúde

identificados e estabelecer prioridades entre tais

problemas. 

D Na prevenção de enfermidades em paciente com

hanseníase, a equipe de saúde deve promover a

mobilização social em torno das demandas e

necessidades em saúde, em parceria com agentes de

comunicação e lideranças comunitárias.

E A equipe de saúde para gerenciar e avaliar o cuidado

ao paciente com hanseníase deve identificar

precocemente sinais e sintomas que indiquem

complicações no processo de evolução das

enfermidades. 
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QUESTÃO 11

O direito da sociedade de participar do controle social na

saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988,

tendo sido regulamentada pela Lei n.º 8.142/1990. Foi essa

lei que criou os Conselhos de Saúde e as Conferências de

Saúde como instâncias colegiadas do Sistema Único de

Saúde – SUS – em cada esfera de governo (art. 1º.). Essas

instâncias foram criadas para representar um espaço na qual

as vozes de diferentes setores da sociedade fossem ouvidas

e respeitadas. A participação nesses Conselhos e

Conferências é também um direito e um dever de cidadania.

Com referência a esse tema, assinale a opção correta.

A O Conselho de Saúde, em caráter permanente e

consultivo, é um órgão colegiado composto por

representantes do governo, dos prestadores de serviço,

dos profissionais de saúde e dos usuários e atua na

formulação de estratégias e no controle da execução da

política de saúde na instância correspondente, inclusive

nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões

serão homologadas pelo chefe do poder judiciário

legalmente constituído em cada esfera de governo. 

B A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três 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, e é convocada pelo Poder Legislativo

ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.

C A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde

e nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao

conjunto dos demais segmentos, ou seja, os usuários

são a metade dos Conselheiros em todo o Conselho de

Saúde e a metade dos participantes em toda a

Conferência de Saúde. 

D O Conselho Nacional de Secretários de Saúde

(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários

Municipais de Saúde (CONASEMS) não podem ter

representantes no Conselho Nacional de Saúde, pois já

o fazem por meio dos representantes governamentais

municipais. 

E As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde

terão sua organização e normas de funcionamento

definidas em regimento próprio, aprovadas pelo poder

executivo nos níveis correspondentes.

QUESTÃO 12

A Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS e todas as suas ações
devem ser voltadas para cumprir o direito garantido na Constituição de
que a saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado. 

Acerca desse tema, assinale a opção correta. 

A A partir da criação do SUS, a política nacional de saúde é
formulada pelo presidente da República do Brasil com a
participação e aprovação do Congresso Nacional. 

B Os atos administrativos e burocráticos necessários à implantação
das políticas de saúde municipais ou estaduais são obrigação das
prefeituras ou dos governos estaduais, por meio de suas
secretarias de saúde, e devem ser acompanhadas pelas
conferências estaduais de saúde. 

C A política estadual de saúde serve de referência para definir as
prioridades locais. Quem define as políticas municipais são as
secretarias municipais de saúde, com a participação dos usuários
e do poder legislativo local. 

D É papel específico do conselheiro de saúde participar da
formulação das políticas de saúde e acompanhar a implantação
definitiva dessas políticas. 

E A política nacional de saúde é adequada a cada unidade da
federação para atender as suas realidades. Cabe às secretarias
estaduais de saúde, junto com seus conselhos estaduais de saúde,
realizar essa adaptação, acolhendo as prioridades e o interesse da
população de cada estado. 

QUESTÃO 13

O SUS, criado a partir da proposta da reforma sanitária, é produto de
um movimento social que apresentou essa proposta na 8.ª Conferência
Nacional de Saúde, em 1986, e segue lutando pela sua implantação. A
reforma sanitária consiste na democratização do acesso a todas as
ações e todos os serviços de saúde. 

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a opção correta.

A A organização das ações de saúde das diferentes esferas de
governo para o atendimento de níveis diferentes de complexidade
e incidência está contemplada no princípio fundamental do SUS,
denominado descentralização. 

B Todos tem direito a atendimento nos serviços de saúde do SUS.
Esse direito está contemplado no princípio fundamental do SUS,
denominado hierarquização. 

C A responsabilidade pelo atendimento cabe às três esferas
governamentais (federal, estadual e municipal). Essa
responsabilidade está contemplada no princípio fundamental do
SUS, denominado da universalidade. 

D Todos os brasileiros têm direito a atendimento preventivo e
curativo, sem distinção para todas as suas demandas. Esse direito
está contemplado no princípio fundamental do SUS, denominado
de integralidade. 

E A atenção de média complexidade em saúde contempla o conjunto
de ações destinadas à prevenção e ao atendimento das demandas
mais comuns e imediatas. 
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QUESTÃO 14

O planejamento em saúde é o processo pelo qual as secretarias de saúde
e seus Conselhos definem as ações que serão transformadas em políticas
de saúde no período daquela gestão. Para garantir o controle social, ele
deve ser participativo e democrático, revisado anualmente, o que
significa que os conselheiros devem participar, opinar e eleger as
prioridades de acordo com as necessidades relacionadas e sentidas pelos
respectivos segmentos que representam. 

Tendo esse texto apenas como um motivador, assinale a opção correta.

A A agenda de saúde se constitui na definição das prioridades que
deverão ser atendidas, a partir da definição de ações dos conselhos
em conjunto com as secretarias de saúde. 

B O quadro de metas define, com base nas realidades nacional,
estadual e municipal, as ações e estratégias necessárias para
enfrentar as prioridades definidas na agenda de saúde. 

C O plano de saúde é o resumo do quadro de metas. Nele ficam
claras as metas que devem ser cumpridas, em que prazos e que
operações serão necessárias. 

D O quadro de metas é a explicação das verbas destinadas à execução
das operações descritas no orçamento. 

E O quadro de metas é a avaliação do cumprimento dos objetivos e
das metas explicitadas na agenda de saúde, bem como da aplicação
dos recursos em cada esfera de governo em cada exercício anual,
sendo elaborado pelo gestor e submetido ao Conselho de Saúde e
às Comissões Intergestores. 

QUESTÃO 15

Para Florence Nightingale, em 1858, a meta da enfermagem era
colocar o paciente na melhor condição para que a natureza pudesse agir
sobre ele. As lideranças de enfermagem têm descrito esta profissão
como a arte e a ciência do cuidar. A Academia Americana de
Enfermagem definiu, em 1995, enfermagem como o diagnóstico e o
tratamento das respostas humanas e à saúde e à doença. 

Brunner e Suddarth. Tratamento de enfermagem

médico-cirúrgica. 9.ª ed., Guanabara Koogan, 2002, p. 3.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção correta.

A As pessoas com doenças crônicas podem ser entendidas como
aquelas com possibilidade de alcançar um nível elevado de bem-
estar, se obtiverem sucesso em atender a seu potencial de saúde
dentro dos limites de sua doença crônica. Para essas pessoas o
conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde
(“estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
meramente a ausência de doença”) pode ser aplicado se visto da
perspectiva do contínuo saúde e doença. 

B A cronicidade das doenças aumentou por que aumentou o tempo
de vida das pessoas, não estando relacionada com as opções de
tratamentos bem-sucedidos como a cura do câncer e infecção por
HIV. 

C A promoção da saúde, prevenção de doença, causas de
adoecimento, tratamento e morte são os principais componentes de
saúde de cada cultura. 

D Os princípios da ética comuns que se aplicam na enfermagem
abrangem autonomia, beneficência e não-maleficência. 

E A organização oficial que assumiu a responsabilidade pelo
desenvolvimento da taxonomia dos diagnósticos de enfermagem e
pela formulação dos diagnósticos de enfermagem aceitáveis para
estudo é a North American Diagnosis Association (NANDA) em
parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN). 

QUESTÃO 16

A gestão do SUS exerce um papel ativo na

orientação das estratégias e modos de prevenir, cuidar,

tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva. Do ponto

de vista de formação e desenvolvimento dos trabalhadores,

a gestão do SUS é capaz de provocar importantes

repercussões nas estratégias e nos modos de ensinar,

aprender e produzir conhecimento. Esta visão, que é

compartilhada por docentes, estudantes e gestores da

política de saúde vem sendo reconstituída como uma

agenda integradora entre desenvolvimento dos processos de

trabalho e desenvolvimento dos trabalhadores em serviço

ou em formação.

Ministério da Saúde. Perfil de ações do técnico

de enfermagem no Brasil, Brasília, 2003.

Acerca desse tema, assinale a opção correta. 

A A educação permanente em saúde é um processo que

se inicia após a formação básica e está destinada a

atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou

grupo, frente às evoluções técnico-científicas e às

necessidades sociais. 

B A educação em serviço é definida como um conjunto

de práticas educacionais planejadas no sentido de

formar e qualificar para o trabalho desenvolvendo no

funcionário o espírito crítico e científico, com a

finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e

eficazmente na sua vida institucional. 

C Como princípio da educação continuada, é

recomendada a participação dos alunos na fase de

implementação e avaliação de todo o processo

educativo em andamento. 

D Na avaliação diagnóstica, estabelece-se o processo de

retroalimentação de todo conteúdo implementado,

fornecendo informações fundamentais para a tomada

de decisão no planejamento futuro de programas. 

E O processo de ensino e aprendizagem na educação

permanente em saúde é um processo de troca de

experiência entre o professor e o aluno.
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QUESTÃO 17

As pessoas encontram-se frequentemente em

situações nas quais devem tomar decisões. A

frequência, a complexidade e a importância das

decisões a serem tomadas variam de acordo com as

pessoas, o local, a responsabilidade individual e outros

fatores, mas o ponto comum é, certamente, a

necessidade de fazer escolhas. 

P. Kurcgant. Administração em enfermagem, EPU, 1991, p. 192.

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a

opção correta. 

A Tomar uma decisão não significa ir além do

momento da escolha, da decisão em si, mas

escolher entre uma ou mais alternativas ou opções,

com vistas a alcançar um resultado desejado. 

B O profissional de saúde, ao possuir informações

suficientes para perceber e delimitar o problema,

ao propor as soluções alternativas e ao escolher a

que será implementada, justifica que, para as

tomadas de decisões não precisará que as mesmas

sejam programadas. 

C O processo de tomada de decisão envolve

fenômenos tanto individuais como sociais, baseado

em premissas de fatos e de valores, que incluem a

escolha de um comportamento, dentre uma ou

mais alternativas, com a intenção de aproximar-se

de algum objetivo desejado. 

D Os bloqueios psicológicos no processo decisório

em saúde estão associados ao acúmulo de

conhecimentos e informações sobre o problema e

de experiências bem sucedidas anteriormente. 

E A coerência entre a filosofia de trabalho, do

desenvolvimento de pessoal, do estilo de liderança

adotado e de como o profissional se compromete

com a profissão e com o seu grupo de trabalho

independem para o sucesso do processo de tomada

de decisão. 

QUESTÃO 18

A qualidade das ações em saúde é influenciada por diversos fatores;
formação profissional, número de profissionais, mercado de trabalho e
legislação específica vigente, além da política, da estrutura e da organização
das instituições. 

P. Kurcgant. Administração em enfermagem, EPU, 1991, p. 215.

Com referência a esse assunto, assinale a opção correta. 

A A auditoria em saúde contribui para analisar as áreas deficientes do
serviço de saúde, auxiliando nas decisões relativas ao remanejamento
e aumento de pessoal de modo que sejam tomadas com base em dados
concretos. 

B Os benefícios da auditoria para a equipe de saúde relacionam-se ao
fornecimento de subsídios que, não sendo utilizados como ameaças,
estimularão a reflexão profissional, avaliando aspectos positivos e
negativos da assistência prestada pelos profissionais envolvidos. 

C A auditoria operacional ou concorrente é feita após a alta do paciente,
em que se utiliza o prontuário para avaliação e os dados obtidos não
reverterão em benefício do paciente, mas sim para a assistência em
saúde de maneira geral. 

D A avaliação dos indicadores de qualidade em saúde, que incluem o
estabelecimento de padrões de formação, legislação, código de ética
das profissões da saúde, deve ser definida no final da auditoria, de
forma a permitir determinar se a atividade foi executada com sucesso.

E A auditoria tem como objetivo primordial a melhoria dos registros de
saúde e da assistência prestada ao paciente, o que inclui a sugestão de
ações para melhoria na formação dos profissionais envolvidos. 

QUESTÃO 19

As diretrizes orientadoras da portaria n.º 648/2006 do Ministério da Saúde
trazem em seus princípios gerais os fundamentos da política nacional de
atenção básica. Nela está proposto que o enfermeiro no exercício de suas
atribuições específicas deve facilitar a relação entre os profissionais que
integram a equipe de saúde. 

Acerca desse tema, assinale a opção correta. 

A Efetivar a integralidade em seus vários aspectos é uma atribuição
específica do enfermeiro.

B Desenvolver ações educativas, realizar o primeiro atendimento às
urgências médicas e odontológicas, participar das equipes no
planejamento e na avaliação das ações são atribuições específicas do
técnico em enfermagem.

C A estratégia de saúde da família não deve ter o caráter substitutivo em
relação à rede de atenção básica tradicional. 

D São princípios gerais da política nacional de atenção básica, o acesso
universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, e,
o desenvolvimento das relações de vínculo e responsabilização entre
as equipes e a população adscrita. 

E Facilitar a relação entre os profissionais da unidade básica de saúde e
a enfermagem; e organizar e coordenar grupos específicos de
indivíduos e famílias em situação de risco são atribuições do agente
comunitário de saúde. 
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QUESTÃO 20

O preparo do enfermeiro brasileiro tem se voltado para

aquisição de competências e habilidades. A formação do

enfermeiro deve estar fundamentada nas seguintes diretrizes:

conhecer o perfil epidemiológico do país e de cada região, a fim

de contextualizar o ensino; considerar na formação do enfermeiro

a realidade de saúde da população; ampliar a capacitação do

enfermeiro na compreensão do processo de produção de bens e

serviços e de equipamentos. Neste sentido, dois aspectos tornam-

se fundamentais: um sistema de informação em enfermagem e

saúde, onde há fluência da comunicação entre os elementos que

participam do seu processo, é imprescindível para as ações de

enfermagem adequadas à realidade; a política de educação

permanente em saúde preconizada pelo Ministério da Saúde

como estratégia para o fortalecimento do SUS.
ABEN, 1º Senaden, Rio de Janeiro, 19, 1994.

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a opção

correta. 

A A supervisão do serviço de enfermagem deve ser entendida

como um processo especificamente administrativo,

consistindo fundamentalmente em motivar e orientar os

supervisionados na execução de atividades com base em

normas, leis, preservando a qualidade dos serviços, com a

finalidade de contribuir para a formação da equipe de saúde.

B A educação permanente em saúde pode ser entendida como

aquela que inclui as experiências do adestramento inicial e

que ajudam o pessoal a apreender competências importantes

para o seu trabalho. 

C O exercício da comunicação na prestação da assistência ao

paciente, deve ser norteada pela compreensão e pelo

conhecimento do paciente como pessoa e de suas

necessidades específicas e não considera a troca de

informações escritas, sinais e gestos. 

D O sistema de informação em saúde é o processo de

transmissão das informações de pessoa para pessoa, por

meio da fala, da escrita, de imagens e sons com o objetivo de

gerar conhecimentos. 

E No sistema formal de comunicação em enfermagem e saúde,

as mensagens são designadas pela administração da

organização e se relacionam sempre com o trabalho a ser

desenvolvido.

QUESTÃO 21 

O programa de atenção integrada às doenças prevalentes na

infância (AIDPI) avalia e classifica a presença de sinais de perigo

à saúde das crianças entre dois meses e cinco anos de idade.

De acordo com as orientações desse programa, existe sinal geral

de perigo quando a criança

A consegue beber, mas não mamar. 

B vomita de vez em quando. 

C apresenta convulsões. 

D apresenta febre baixa há um dia. 

E está sonolenta. 

QUESTÃO 22

Em relação aos sinais vitais em crianças, assinale a opção correta.

A Em crianças obesas, o uso de manguitos pequenos causam

valores erroneamente baixos.

B A sequência da verificação dos sinais vitais em lactentes é:

frequência respiratória, temperatura e pulso.

C A artéria radial é o local ideal para verificação do pulso em

lactentes.

D A criança com febre deve permanecer em repouso físico e

mental e ter sua ingesta hídrica dimínuida.

E Os movimentos respiratórios do lactente são principalmente

diafragmáticos, devendo ser observados por meio de

movimentos abdominais.

QUESTÃO 23

Acerca da orientação quanto ao aleitamento materno exclusivo

até os seis meses de vida, assinale a opção correta. 

A Amamentar ao peito tantas vezes quanto a criança quiser,

de dia e de noite, pelo menos cinco vezes a cada 24 horas. 

B Não oferecer outra comida ou outros líquidos, de espécie

alguma, exceto água em locais de clima seco, a exemplo de

Brasília. 

C Somente quando ocorrer a erupção de dentes, iniciar limpeza

da boca da criança com a ponta de uma fralda umedecida em

água, uma vez ao dia, preferencialmente à noite. 

D Bebê que mama no peito tende a ter boa saúde, crescer bem

e adoecer menos. 

E A amamentação no seio durante e após qualquer doença da

criança deve ser suspensa. 
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QUESTÃO 24

Com relação às ações de promoção de saúde e de prevenção de

agravos à saúde do adolescente, assinale a opção correta. 

A O adolescente deve ser atendido prontamente, a não ser que

esteja sozinho ou não disponha de documentos legais de

identificação. 

B Ao dar entrada em uma unidade hospitalar, o adolescente deve

ser informado apenas sobre os horários de funcionamento da

instituição, os serviços por ela prestados e sobre quais são os

médicos de plantão na especialidade procurada por ele.

C Deve-se procurar agilizar o acesso do adolescente aos

diferentes serviços da unidade, via, por exemplo, o

agendamento de consultas e a inscrição dele em grupos de

apoio especializado.

D Deve-se identificar, quando possível, fatores de risco que

impliquem vulnerabilidade. 

E Deve-se evitar vínculo que favoreça diálogo aberto sobre

questões de saúde e de outros interesses.

QUESTÃO 25

Os reflexos presentes no neonato devem ser avaliados quanto à

forma de manifestação e ao período de duração na vida da criança.

Com relação a esses reflexos, assinale a opção correta. 

A O reflexo de Babinski manifesta-se ao se acariciar o exterior

da região plantar do recém-nascido, do calcanhar para cima.

Esse reflexo desaparece depois que a criança completa seis

meses de vida. 

B O reflexo de Moro manifesta-se de forma semelhante à

resposta ao frio e desaparece quando a criança tem de quatro

a sete meses de idade. 

C A apreensão palmar manifesta-se quando se coloca um dedo

na palma da mão do recém-nascido e começa a desaparecer

quando a criança tem em torno de três meses de vida. 

D A apreensão plantar manifesta-se quando se coloca um dedo

na base dos artelhos do recém-nascido e começa a desaparecer

quando a criança tem três meses de vida.

E O reflexo de sucção manifesta-se quando o palato inferior é

estimulado e perdura por todo o primeiro ano de vida da

criança, ocorrendo especialmente durante o sono. 

QUESTÃO 26

Assinale opção que descreva situações em que deva ser

encaminhada a gestante ao pré-natal de alto risco ou à avaliação

com especialista. 

A Altura menor que 1,55 m e peso menor que 55 kg e maior

que 75 kg. 

B Idade menor que 15 e maior que 30 anos. 

C Situação familiar insegura, mas gravidez aceita pela

família. 

D Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que

3 anos. 

E Dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

QUESTÃO 27

O diabetes melito gestacional é a diminuição da tolerância à

glicose, de magnitude variável, que é diagnosticada pela

primeira vez na gestação e que pode persistir ou não após o

parto. Com relação a esse tema, uma precaução que deve ser

tomada por qualquer gestante é

A restringir a ingestão de carboidratos entre a quinta e a

sétima semana da concepção, quando ocorre a formação

embrionária de vários órgãos essenciais do feto. 

B realizar exame de glicemia a cada 15 dias. 

C adotar, de forma sistemática, hábitos de vida saudáveis,

como fazer uma alimentação balanceada e controlada;

praticar atividades físicas regularmente e fumar até no

máximo, oito cigarros por dia. 

D consultar o médico para adequar a dosagem de insulina,

apenas no primeiro e no último trimestre de gravidez. 

E detectar precocemente os fatores do risco do diabetes

melito, evitando assim suas possíveis complicações. 

QUESTÃO 28

A atenção pré-natal e puerperal deve ser prestada por equipe

multiprofissional de saúde. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta. 

A O enfermeiro está habilitado para realizar consulta de

pré-natal de gestação de baixo e alto risco. 

B Os pedidos de exames de rotina e a orientação de

tratamento são atribuições exclusivas dos médicos. 

C Deve ser fornecido cartão da gestante devidamente

atualizado a cada consulta. 

D Coleta de material para exame citopatológico é atribuição

exclusiva do médico. 

E Devem ser prestadas ações educativas apenas para as

gestantes. 
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QUESTÃO 29

A prática do aleitamento materno oferece inúmeros benefícios para

a mãe, para a criança e para toda a sua família, do ponto de vista

biológico e psicossocial. Considerando os benefícios da

amamentação, assinale a opção correta. 

A É eficaz método natural de planejamento familiar. 

B Protege a criança contra infecções, especialmente diarreias e

pneumonias. 

C Impede o desencadeamento de processos alérgicos na criança,

pelo retardo da introdução de proteínas heterólogas existentes

no leite de vaca. 

D Não promove o estabelecimento do vínculo afetivo mãe-filho.

E Impede as complicações hemorrágicas no pós-parto e favorece

a regressão do útero ao seu tamanho normal. 

QUESTÃO 30

A atenção ao parto normal deve abranger a assistência ao período

expulsivo, à dequitação e ao pós-parto imediato ou o 4. º período.

Acerca da assistência à mulher no parto normal, assinale a opção

correta. 

A O período expulsivo caracteriza-se pela dilatação cervical

parcial, por esforços expulsivos e pela sensação de

preenchimento retal com desejo de evacuar. 

B A episiotomia deve ser realizada de imediato quando houver

sinal de progressão insuficiente do parto. 

C A ligadura do cordão umbilical deve ser realizada de imediato

após o nascimento. A demora do clampeamento faz com que

os neonatos apresentem valores de hematócrito e hemoglobina

mais baixos. 

D O exame da placenta, do cordão umbilical e das membranas,

imediatamente após a expulsão, é prática indispensável. 

E A exploração da cavidade uterina é uma das rotinas realizadas

no pós-parto imediato. 

Texto para as questões 31 a 33

Uma senhora de 70 anos foi internada na clínica

cirúrgica de um hospital para submeter-se a uma colecistectomia

videolaparoscópica. Ela é portadora de doença pulmonar

obstrutiva crônica (DPOC) e diabetes melito. A paciente tem

utilizado hipoglicemiante oral há três anos e apresenta peso

corporal de 88 kg e altura de 166 cm. Recebeu visita pré-

operatória da enfermeira de plantão, a qual detectou que a

paciente encontrava-se apreensiva com o procedimento

cirúrgico, queixosa de ainda não ter recebido informações

acerca do que seria realizado. Fazia uso de próteses dentárias e

apresentava dificuldades auditiva e visual. A enfermeira fez as

orientações e anotações necessárias referentes à visita realizada.

No dia da cirurgia, a paciente foi encaminhada ao centro

cirúrgico, onde foi recebida pela enfermeira responsável pelo

setor. Não houve intercorrências durante o procedimento

cirúrgico. Ao ser admitida na sala de recuperação anestésica,

tinha nível de consciência reduzido, curativo limpo e fechado

em região abdominal, diminuição da saturação de oxigênio,

aumento da freqüência respiratória e temperatura corporal de

35ºC. Decorridos alguns minutos, a paciente apresentou

aumento da pressão arterial e melhora do nível de consciência

associados a queixas de dores e sialorreia. Após estabilização

do quadro, foi transferida para a clínica cirúrgica, a fim de dar

continuidade ao tratamento.

QUESTÃO 31

Assinale a opção correta acerca da sistematização da assistência

de enfermagem (SAE) no caso apresentado.

A A realização do curativo no local da incisão cirúrgica é um

procedimento que se aplica à segunda etapa da SAE, pois

envolve o julgamento clínico de enfermagem acerca do tipo

de ferida e da cobertura ideal para ela.

B Para elaborar os diagnósticos de enfermagem, a enfermeira

deverá implementar as ações prescritas, a fim de obter

subsídios para o raciocínio diagnóstico. 

C Durante a visita pré-operatória, a enfermeira iniciou a

aplicação da SAE, realizando apenas a coleta de dados. As

demais etapas que se seguem à coleta foram realizadas no

centro cirúrgico, na sala de recuperação anestésica e na

clínica cirúrgica.

D Entre alguns dos resultados no plano de cuidados

elaborado, espera-se obter o relato de melhora da dor ou a

expressão de conforto pela paciente.

E Por ser a última etapa da SAE, a avaliação deverá ser feita

apenas no final do tratamento, no momento da alta da

paciente.
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QUESTÃO 32

Tendo como base os diagnósticos de enfermagem (DE)

fundamentados na Taxonomia II da NANDA, assinale a opção

correta.

A A dor crônica e desequilíbrio hidroeletrolítico são

diagnósticos formulados durante a fase de recuperação

anestésica.

B Os DE de diabetes melito e DPOC são considerados históricos

e as intervenções a eles associadas são apenas de controle.

C Os DE de ansiedade, de risco de sufocação e de percepção

sensorial perturbada devem ser considerados presentes ao se

tratar da visita pré-operatória.

D Entre os fatores relacionados ao DE de troca de gases

prejudicada, pode-se apontar diminuição da saturação de

oxigênio e aumento da frequência respiratória.

E O DE de integridade tissular prejudicada se aplica a partir do

momento em que a paciente deu entrada na clínica cirúrgica,

para tratamento.

QUESTÃO 33

Julgue os itens a seguir, acerca das intervenções de enfermagem no

caso apresentado.

I No pré-operatório, a orientação quanto ao procedimento

cirúrgico, o tipo de anestesia, o transporte para o centro

cirúrgico e o período de recuperação anestésica contribuirá para

reduzir a ansiedade da paciente.

II É importante manter a cabeça da paciente lateralizada e a

cabeceira da cama elevada, frente à sintomatologia apresentada

na sala de recuperação. 

III Deve-se retirar cobertores e manter a temperatura corporal em

35ºC durante a permanência da paciente na sala de recuperação

anestésica.

IV Após o procedimento cirúrgico, deve-se avaliar o local da

cirurgia, o nível de consciência, a intensidade, duração e

características da dor.

V Para melhora do padrão respiratório, deve-se instalar ventilação

por pressão positiva durante o pós-operatório.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

QUESTÃO 34

O processo de enfermagem é o método pelo qual toda estrutura

teórica da ciência de enfermagem é aplicada à prática. Desde o

início de seu desenvolvimento, ele foi descrito de várias formas,

porém, mantendo-se sempre as ideias centrais relacionadas aos

seus propósitos e às suas propriedades. Acerca das propriedades

do processo de enfermagem, assinale a opção correta.

A É dinâmico, porque envolve mudanças contínuas, e

intencional, pois está voltado para uma meta.

B É sempre fundamentado em teorias, mas também intuitivo,

o que permite muita flexibilidade.

C Tem natureza interativa e dinâmica, e fundamenta-se no

conhecimento laico.

D Deve ser aplicado sempre sequencialmente, centrado nas

rotinas e ações de enfermagem.

E Associa-se à produção tradicional de cuidados e não se

vincula às teorias de enfermagem.

QUESTÃO 35

Julgue os itens subsequentes acerca da sistematização da

assistência de enfermagem.

I O Conselho Federal de Enfermagem determina que a

implementação da sistematização da assistência de

enfermagem deva ocorrer em toda instituição da saúde

pública ou privada.

II Metas mais gerais que englobem mais de um diagnóstico ou

problema devem ser formuladas, a fim de simplificar o plano

de cuidados.

III Durante a etapa de planejamento, são estabelecidas

intervenções que buscam a prevenção, a resolução ou o

controle dos problemas identificados.

IV A verificação dos resultados alcançados se dá durante a

etapa de implementação.

V Processo de enfermagem é sinônimo de método de resolução

de problemas e, portanto, deve ser focado nos problemas.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.
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QUESTÃO 36

Considere o caso em que, durante investigação dos dados de uma
paciente idosa e que apresenta incontinência urinária, o enfermeiro
tenha identificado dados suficientes para confirmar a existência de
um diagnóstico de enfermagem fundamentado na taxonomia II da
NANDA. Entre os dados objetivos e subjetivos destacam-se: relato
de problemas com incontinência, em uso de fralda, área interna da
coxa avermelhada e com escoriações. Nessa situação, o DE que se
apóia nas evidências apresentadas é

A medo.

B incontinência urinária reflexa.

C risco de incontinência urinária de urgência.

D incontinência urinária funcional.

E integridade da pele prejudicada.

QUESTÃO 37

Julgue os itens a seguir, que tratam de teorias e referenciais
teóricos em enfermagem.

I No plano de cuidados de um enfermeiro que adota o referencial
de Virginia Henderson, o foco está voltado para as áreas dos
quatorze componentes. Por exemplo, quando um paciente é
incapaz de se alimentar sozinho, o enfermeiro deve auxiliá-lo,
até que ele adquira independência. 

II A coleta de dados voltada para o modo de função fisiológica,
na qual aspectos de oxigenação, nutrição, eliminação, sentidos,
fluidos e eletrólitos são descritos, permitirá ao enfermeiro
avaliar o nível de adaptação da pessoa em situações de saúde e
doença, o que reflete a adoção do modelo de Rogers.

III Ao realizar o diagnóstico de uma situação, quando o enfermeiro
busca julgar os dados do sistema social do paciente com
relação às suas percepções, relações interpessoais e as relações
que assume junto à sociedade; quando ele busca discutir com
o paciente a melhor forma de alcançarem os objetivos, o
enfermeiro está utilizando aspectos que permeiam a teoria de
King.

IV Segundo o referencial de Levine, para que o paciente possa
alcançar as metas traçadas, as intervenções terapêuticas devem
promover adaptações que contribuam para a cura e a
recuperação da saúde, refletindo-se em conservação de energia.

V De acordo com o referencial teórico de Faye Abdellah, quando
são estabelecidas as afirmações dos problemas de enfermagem,
ficam estabelecidas claramente as metas de enfermagem.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

QUESTÃO 38

O diagnóstico e o plano de cuidados sofrem influência direta da
primeira etapa do processo de enfermagem, em que se
investigam os dados relatados e observados. Assinale a opção
correta acerca desse tema.

A Úlceras venosas são mais comumente encontradas nas faces
medial ou lateral dos membros inferiores, em idosos, e
cursam com induração, edema e hiperpigmentação da pele.

B Deve-se sempre iniciar o exame físico do abdome pela
palpação, a fim de detectar proeminências ou dor.

C A marcha parkinsoniana caracteriza-se por movimentos
espasmódicos, de dança, não direcionados.

D Durante a inspeção da pele, descreve-se mácula ou pápula
quando uma área elevada firme e circunscrita estiver menor
do que 1 cm.

E As correlações anatômicas da região hipogástrica são:
omento, mesentério, parte inferior do duodeno e íleo.

Texto para as questões 39 e 40

Um homem de 62 anos foi internado em um hospital,
com quadro de câncer terminal. Tem história de neoplasia
pulmonar, diagnosticada há 10 meses, que evoluiu com
metástases para diversos órgãos e compressão da medula
espinhal. Deu entrada consciente, queixando-se de fortes dores
na coluna, acompanhado da esposa. Submeteu-se aos
tratamentos radioterápico e quimioterápico e vem apresentando,
gradualmente, piora no quadro clínico. Relata febre há dois dias,
diminuição do volume urinário, anorexia, fadiga e episódios de
desorientação. Houve perda de peso importante. O paciente
encontra-se pálido, caquético e lúcido, com abdome distendido,
doloroso e com massa palpável em quadrante superior direito.
Encontra-se acamado há um mês, com perda sensitiva e motora
de membros inferiores. Desenvolveu úlcera por pressão em
região do cóccix. Tem incontinência vesical e intestinal, com
diminuição do volume urinário. Queixa-se de dificuldades para
deglutir, devido a lesões na cavidade oral. Relata medo da morte
e solicita a presença constante da esposa.

QUESTÃO 39

Considerando a situação hipotética apresentada e a taxonomia II
da NANDA, assinale a opção correta.

A O diagnóstico de incontinência urinária funcional está
presente e tem como fatores relacionados a provável
infecção urinária e a disfunção neurológica. 

B No plano de cuidados, o diagnóstico de mobilidade física
prejudicada está presente e relacionado com o
comprometimento neuromuscular.

C A evidência de lesão na pele e mucosas confirma os
diagnósticos de risco de integridade da pele prejudicada e
mucosa oral prejudicada.

D Não podem ser identificados fatores relacionados aos
diagnósticos de dor e nutrição desequilibrada.

E O diagnóstico de distúrbio da imagem corporal é prioritário
no caso descrito. 
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QUESTÃO 40

Julgue os itens a seguir, acerca das intervenções de enfermagem
que devem ser realizadas no caso apresentado.

I Explicar os procedimentos e promover um ambiente calmo e
quieto na presença da esposa.

II Avaliar a úlcera de pressão, proceder à limpeza e à aplicação da
cobertura mais indicada para a situação.

III Monitorar a ingesta alimentar diária do paciente e encorajar a
ingesta de líquidos, conforme tolerado. 

IV Avaliar o padrão de micção quanto à freqüência e a quantidade,
palpar distensão vesical, e inserir cateter vesical quando
indicado.

V Promover mudança de decúbito e observar constantemente as
condições da pele.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 41

Julgue os itens subsequentes, relativos aos distúrbios alérgicos e
aos cuidados de enfermagem.

I A presença do pó das luvas de procedimentos no ambiente
aumenta o risco de manifestação alérgica ao látex tanto pelos
pacientes como pelos trabalhadores dos serviços de saúde.

II A reação de hipersensibilidade acompanha a reexposição ao
alérgeno após a sensibilização em uma pessoa predisposta.

III A reação anafilática é uma resposta clínica a uma reação
imunológica imediata entre um antígeno e um anticorpo
específico.

IV O tratamento da rinite alérgica inclui a terapia de esquiva, o uso
de anti-histamínicos e a imunoterapia.

V Na dermatite de contato o paciente é estimulado a lavar a área
afetada diariamente com sabão neutro e aplicar compressa
quente.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 42

Os enfermeiros devem seguir os procedimentos recomendados
pelas precauções universais, especialmente quando prestam
cuidados diretos. Assinale a opção que apresenta o tipo de paciente
que exige a aplicação das medidas de prevenção. 

A pacientes portadores de infecção já diagnosticada.
B pacientes submetidos a antibioticoterapia.
C todos os pacientes atendidos em hospitais e demais serviços de

saúde.
D pacientes que apresentam sudorese e hemorragia externa.
E pacientes que manifestam estado febril.

QUESTÃO 43

Acerca do programa de controle médico de saúde ocupacional
(PCMSO) que tem o objetivo de promoção da saúde dos
trabalhadores e prevenção de acidentes e doenças profissionais;
e da norma regulamentar n.º 32, que trata da segurança e saúde
dos trabalhadores da saúde, julgue os itens subsequentes.

I O PCMSO deve prever a realização obrigatória dos exames
médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de
mudança de função e demissional.

II O trabalhador sem sintomatologia ou sinal clínico pode ser
afastado do trabalho quando for identificado que houve
excesso de exposição ao agente químico no seu ambiente de
trabalho.

III Os trabalhadores sujeitos ao risco de radiações ionizantes
deverão realizar hemograma completo e contagem de
plaquetas no exame adimensional e semestralmente.

IV Em toda ocorrência de acidente com risco biológico deve
ser emitida a comunicação de acidente de trabalho (CAT).

V O programa de imunização obrigatória e gratuita dos
profissionais dos serviços de saúde é composto pela vacina
antitetânica, contra a difteria, contra a hepatite B, por outras
vacinas estabelecidas no PCMSO e, sempre que houver
vacinas eficazes, contra outros agentes biológicos a que os
trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 44

Uma das atribuições do enfermeiro do trabalho é a realização da
consulta de enfermagem com a execução do exame físico. Em
relação a esse procedimento, julgue os itens que se seguem.

I Os testes de Allen, de Bueger e de refil capilar são utilizados
para avaliar o estado mental do paciente.

II Na auscultação dos sons respiratórios, pede-se ao paciente
para respirar de maneira rápida, superficial e pelo nariz.

III Pulso ausente, fraco e filiforme pode ser indício de
hipertensão e sobrecarga circulatória.

IV A presença de sibilos na auscultação pulmonar é causada
pelo movimento do ar através de uma via aérea estreita ou
parcialmente obstruída como no caso da asma, DPOC ou
bronquite.

V O exame físico do abdome é feito com o paciente na posição
supina com a cabeça levemente elevada e os braços na
lateral do corpo, com o enfermeiro sentado ao lado do
paciente para realizar a inspeção, auscultação, percussão e
palpação.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B II e III.
C III e IV.
D III e V.
E IV e V.
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QUESTÃO 45

Assinale a opção que corresponde aos procedimentos de
enfermagem adequados aos primeiros socorros.

A Em queimadura de terceiro grau com área extensa, o correto
é imergir a área afetada em água fria ou aplicar compressas de
água fria.

B No caso de torções e distensões, aplicar compressa de gelo e
elevar a parte do corpo afetada acima do nível do coração para
controlar sangramento interno.

C Em caso de vômito, posicionar a vítima de costas e elevar as
pernas cerca de 20 a 25 cm. 

D No caso de hipotermia grave, massagear vigorosamente os
músculos e fazer exercícios passivos contínuos.

E Para mordida de cobra, sugar imediatamente o veneno da
vítima. 

QUESTÃO 46

Acerca das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao
trabalho, assinale a opção correta.

A O Staphylococcus aureus é transmitido pelo contato direto
com a superfície da pele, boca, nariz e garganta contaminados.

B A Borrelia burgdorferi é transmitida pelo sêmem e secreções
vaginais.

C Na brucelose, a porta de entrada mais frequente é a pele com
formação de pústula necrótica escura que pode evoluir para
cura ou para septicemia levando à morte.

D A hepatite A é transmitida por contato indireto com o agente
etiológico.

E O diagnóstico da antraz ou carbúnculo é realizado mediante a
cultura de sangue, medula óssea, fragmento de tecido ou
secreções do suspeito e teste de soroaglutinação.

QUESTÃO 47

O alcoolismo crônico relacionado ao trabalho tem seu
desenvolvimento e manifestação influenciados por fatores
genéticos, psicossociais e ambientais. Acerca desse problema,
julgue os itens subsequentes.

I Cursos rápidos e palestras informativas sobre os prejuízos do
álcool são as ações de prevenção mais eficientes e
recomendadas. 

II A maior frequência de casos ocorre em ocupações socialmente
desprestigiadas, que envolvem responsabilidade e tensão
constante, densa atividade mental, monotonia, presença de
ruído e vibração contínua, isolamento social e afastamento
prolongado do lar.

III A síndrome de dependência ao álcool pode induzir a
transtornos mentais como: delirium; demência; transtorno
amnésico, psicótico, do humor, de ansiedade e do sono; e
disfunção sexual.

IV O tratamento inclui a psicoterapia, uso de ansiolíticos e
antidepressivos, grupos de mútua ajuda e centros de atenção
diária.

V O tratamento tem maior sucesso quando o trabalhador procura
voluntariamente ajuda de um profissional de saúde.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 48

Além das características do agente químico, fatores individuais
do paciente também afetam a dimensão do dano causado
pelo agente. Assinale a opção que contém esses fatores.

A gênero e idade
B suscetibilidade e estado de saúde individual
C tipo de atividade laboral e gênero
D gênero e suscetibilidade
E idade e estado de saúde individual

QUESTÃO 49

O planejamento e a implementação de medidas de proteção
coletiva para se reduzir os danos do ambiente ao trabalhador
devem obedecer a uma determinada ordem de prioridade.
Assinale a opção que representa a ordem de prioridade correta
das ações a serem aplicadas nos agentes causadores dos danos.

A reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de
trabalho; prevenir sua liberação e disseminação e eliminar
sua utilização

B prevenir sua liberação e disseminação; eliminar sua
utilização e reduzir os níveis ou a concentração no
ambiente de trabalho

C eliminar sua utilização; prevenir sua liberação e
disseminação e reduzir os níveis ou a concentração no
ambiente de trabalho

D reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de
trabalho e prevenir sua liberação e disseminação

E prevenir sua liberação e disseminação e eliminar sua
utilização

QUESTÃO 50

O adicional de insalubridade é um valor agregado ao salário do
trabalhador que exerce atividade em ambiente de risco. Julgue
os itens abaixo, acerca da insalubridade.

I A avaliação da insalubridade só pode ser realizada por
engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho
de órgão competente para executar a perícia.

II O valor pago depende do tipo de risco a que está exposto o
trabalhador e equivale a uma porcentagem entre 10% e 40%
do salário mínimo vigente.

III Mesmo que seja eliminada ou neutralizada a insalubridade,
o trabalhador exposto anteriormente deverá continuar
recebendo o pagamento adicional enquanto estiver na ativa.

IV O trabalhador poderá receber adicional de insalubridade
acumulado quando seu ambiente de trabalho for
caracterizado como possuidor de mais de um grupo de risco.

V O uso regular do EPI anula o direito do trabalhador ao
adicional de insalubridade.

Estão corretos apenas os itens.

A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D IV e V.
E II e V.


