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EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUGG/ UNIRIO - MÉDIO/TÉCNICO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

Vivendo e...

Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se
hoje pegasse uma bola de gude conseguisse equilibrá-la na
dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, e quanto
mais jogá-la com a precisão que eu tinha quando era garoto.
Outra coisa: acabo de procurar no dicionário, pela primeira
vez, o significado da palavra “gude”. Quando era garoto nunca
pensei nisso, eu sabia o que era gude. Gude era gude.
Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com
os polegares para dentro, e assoprando pelo buraquinho,
tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom conforme
o posicionamento das mãos. Hoje não sei que jeito é esse. [...]
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio
de Janeiro: Objetiva. 2001)

Utilize o Texto I para responder as questões de 1 a 4.
1) Os verbos “sabia” e “Duvido”, no início do texto, apontam
para dois momentos distintos na vida do narrador. Tais
verbos estão flexionados, respectivamente, no:
a) pretérito perfeito e presente.
b) pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito.
c) pretérito perfeito e futuro do pretérito.
d) pretérito imperfeito e futuro do pretérito.
e) pretérito imperfeito e presente.
2) A partir da leitura atenta do texto, percebe-se um
posicionamento sobre o tema e é possível concluir que:
a) há uma valorização da experiência adulta em detrimento
da infância inocente.
b) se revela o quanto as crianças são enganadas por não
conhecerem tudo.
c) ocorre a indicação de que o aprendizado infantil é
sempre muito útil ao adulto.
d) se privilegia mais a experiência da infância do que a
racionalidade dos adultos.
e) ignora-se completamente o aprendizado da infância
para inserir-se no mundo adulto.
3) Para relacionar as orações, em “Eu sabia fazer pipa e
hoje não sei mais”, o autor faz uso de uma conjunção
que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Tratase do valor semântico de:
a) adição.
b) conclusão.
c) explicação.
d) alternância.
e) oposição.
4) O emprego das reticências no título, sugere:
a) a incapacidade do autor em completar a ideia.
b) a caracterização de uma enumeração infinita.
c) um convite para que o leitor reflita sobre o tema.
d) a sinalização de um questionamento do leitor.
e) a representação de uma ideia polêmica.
Considere o fragmento abaixo para responder às questões
5 e 6 seguintes.
“Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com
os polegares para dentro, e assoprando pelo buraquinho,
tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom
conforme o posicionamento das mãos.” (2º§)
5) Os dois termos destacados cumprem papel sintático
adverbial e expressam os seguintes valores semânticos
respectivamente:
a) causa e meio.
b) modo e meio.
c) meio e lugar.
d) lugar e modo.
e) modo e lugar.

6) Os verbos que se encontram na forma nominal de
gerúndio contribuem para a representação de uma
ação que sinaliza:
a) um processo.
b) uma interrupção.
c) um passado remoto.
d) uma possibilidade.
e) uma descontinuidade.
Utilize o Texto II para responder as questões de 7 a 10.
Texto II
Maria chorando ao telefone
O telefone toca aqui em casa, atendo, uma voz de
mulher estranhíssima pergunta por mim, e antes que eu
tome providências para dizer que é minha irmã que fala, ela
me diz: é você mesma. O jeito foi eu ficar sendo eu própria.
Mas... ela chorava? Ou o quê? Pois a voz era claramente de
choro contido. “Porque você escreveu dizendo que não ia mais
escrever romances.” “Não se preocupe, meu bem, talvez eu
escreva mais uns dois ou três, mas é preciso saber parar. Que é
que você já leu de mim?“ “Quase tudo, só falta A cidade sitiada
e A legião estrangeira.” “Não chore, venha buscar aqui os dois
livros.” “Não vou não, vou comprar.” ”Você está bobeando, eu
estou oferecendo de graça dois livros autografados e mais um
cafezinho ou um uísque.” [...]
(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro:
Rocco, 1999)

7) No trecho “e antes que eu tome providências para
dizer que é minha irmã que fala,”, percebe-se uma clara
intenção da narradora que corresponde:
a) ao desejo de não mais escrever seus romances.
b) à intenção de mudar seu estilo de vida e ser como a
irmã.
c) à tentativa de irritar a pessoa que havia ligado.
d) à vontade de não conversar com quem estava ao
telefone.
e) ao hábito de promover a divulgação de suas obras.
8) Na fala “Quase tudo, só falta A cidade sitiada e A legião
estrangeira”, o vocábulo em destaque denota um
sentido de:
a) retificação.
b) explicação.
c) exclusão.
d) adição.
e) anulação.
9) Em função do contexto em que os fatos são contados,
a percepção sensorial é explorada. Desse modo, um
dos sentidos ganha potencial expressividade. Trata-se:
a) da audição.
b) do olfato.
c) do tato.
d) do paladar.
e) da visão.
10) No trecho “Você está bobeando”, percebe-se que,
com o emprego do pronome de tratamento, a autora
consegue:
a) dirigir-se aos leitores de modo geral.
b) fazer referência a um interlocutor específico.
c) criar uma intervenção formal no diálogo.
d) afastar-se de um projeto de leitor ideal.
e) mostrar que não tem intimidade com quem fala.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

11) Paulo gastou 40% de 3/5 de seu salário e ainda lhe
restou R$ 570,00. Nessas condições o salário de Paulo
é igual a:
a) R$ 2.375,00
b) R$ 750,00
c) R$ 1.240,00
d) R$ 1.050,00
e) R$ 875,00

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares –EBSERH – determina que não
podem participar de seus órgãos de constituições as
pessoas que se enquadrem em determinadas situações
expressamente previstas. Assinale abaixo a alternativa
que NÃO apresenta uma dessas situações.
a) Os que detiveram o controle ou participaram da
administração de pessoa jurídica concordatária, falida
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à
data da eleição ou nomeação, salvo na condição de
síndico, comissário ou administrador judicial
b) Os que detenham controle ou participação relevante
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento
aos que tenham ocupado cargo de administração em
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação
c) Os declarados inabilitados para cargos de administração
em empresas sujeitas à autorização, controle e
fiscalização de órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta
d) Os que houverem sido condenados por crime
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato,
contra a economia popular, contra a fé pública, contra
a propriedade ou que houverem sido condenados à
pena criminal que vede em caráter definitivo o acesso a
cargos públicos
e) Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal

12) Considerando a sequência de figuras @, % , &, # , @, %,
&, #,..., podemos dizer que a figura que estará na 117ª
posição será:
a) @
b) %
c) &
d) #
e) $
13) Numa academia de ginástica, 120 frequentadores
praticam natação ou musculação. Sabe-se que 72
praticam natação e 56 praticam musculação. Desse
modo, o total de frequentadores que praticam somente
musculação é:
a) 8
b) 64
c) 52
d) 36
e) 48
14) Assinale a alternativa incorreta com relação aos
conectivos lógicos:
a) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,
então a conjunção entre elas têm valor lógico falso
b) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,
então a disjunção entre elas têm valor lógico falso
c) Se os valores lógicos de duas proposições forem
falsos, então o condicional entre elas têm valor lógico
verdadeiro
d) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,
então o bicondicional entre elas têm valor lógico falso
e) Se os valores lógicos de duas proposições forem
falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico
verdadeiro
15) De acordo com a equivalência lógica, a negação da
frase “Ana é dentista ou não fez universidade” é:
a) Ana não é dentista ou fez universidade
b) Ana não é dentista e não fez universidade
c) Ana não é dentista e fez universidade
d) Ana é dentista ou fez universidade
e) Se Ana é dentista, então não fez universidade
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17) O Regimento Interno da EBSERH especifica de
maneira expressa qual é a finalidade de seu Conselho
Consultivo. Dentre as alternativas abaixo assinale a
que apresenta a informação CORRETA.
a) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria e
apoio à Diretoria Executiva e a Comissão de Controle
Interno, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao
papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos
específicos na sociedade
b) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem por finalidade oferecer orientação
e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administração, além de avaliar e fazer sugestões em
relação ao papel social da EBSERH, de acordo com
seus objetivos específicos na sociedade
c) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria
e apoio à Diretoria Executiva e ao Comitê de Gestão
de Riscos e Crises, além de avaliar e fazer sugestões
em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com
seus objetivos específicos na sociedade
d) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria
e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administração, além de avaliar e fazer sugestões em
relação ao papel social da EBSERH, de acordo com
seus objetivos específicos na sociedade
e) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria
e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administração, além de avaliar e indicar procedimentos
em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com
seus objetivos específicos na sociedade
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18) Conforme preleciona o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011 a EBSERH será administrada por
uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e
até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a
qualquer tempo, pelo Presidente da República. Porém,
para que está nomeação seja possível há necessidade
do preenchimento de determinados requisitos
pelo nomeado. Analise os itens abaixo e assinale a
alternativa que indica os itens que apresentam os
requisitos corretos.
I. Idoneidade moral, reputação ilibada e idade igual ou
superior a 30 anos.
II. Notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção
hospitalar e do ensino em saúde.
III. Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija os conhecimentos na
área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em
saúde.
IV. Mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija os conhecimentos na
área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em
saúde.
V. Idoneidade moral, reputação ilibada.
Estão corretas as afirmativas:
a) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas
b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
d) Somente as alternativas II e III estão corretas
e) Somente as alternativas II, III e V estão corretas
19) O Regimento Interno da EBSERH determina
expressamente a competência da Comissão de
Ética. Assinale abaixo a alternativa que apresenta
INCORRETAMENTE uma dessas determinações.
a) Elaborar e solicitar aprovação ao Conselho de
Administração de seu regimento interno
b) Disseminar informações e desenvolver capacitação,
junto às unidades e setores da EBSERH, em relação a
orientações de ética profissional no âmbito da instituição
c) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas
éticas a que estão subordinados os empregados da
EBSERH, e deliberar em relação a casos omissos
d) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em
desacordo com as normas éticas pertinentes
e) Escolher seu Presidente
20) Em conformidade com o que dispõe o Regimento
Interno da EBSERH existe a previsão de determinadas
competência ao seu presidente. Assinale abaixo a
alternativa que NÃO apresenta uma das competências
expressamente previstas.
a) Dirigir, coordenar e controlar as ações desenvolvidas
pela instituição, de forma que sua atuação esteja,
continuamente, orientada para os objetivos institucionais,
conforme previsto na Lei de criação, no Estatuto Social,
neste Regimento e nas disposições resultantes do
Conselho de Administração
b) Apresentar,
mensalmente,
ao
Conselho
de
Administração, relatório das atividades da EBSERH
c) Representar a EBSERH, em juízo ou fora dele, podendo
delegar, em casos específicos, essa atribuição, e,
em nome da entidade, constituir mandatários ou
procuradores
d) Coordenar e articular o trabalho em relação às
unidades da EBSERH, tanto na Sede quanto nas suas
filiais e unidades descentralizadas, podendo delegar
competência executiva e decisória e distribuir, entre os
Diretores, a coordenação e articulação dos serviços da
Empresa
e) Editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos
e serviços da EBSERH, de acordo com a organização
interna e a respectiva distribuição de competências
da Sede e das filiais ou unidades descentralizadas,
estabelecidas por este Regimento e pela Diretoria
Executiva

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) Segundo a Constituição, a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social. Considerando
os objetivos da seguridade social, expressos na
Constituição, assinale a alternativa correta.
a) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo
b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
c) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais
d) Participação da comunidade
e) Gratuidade
22) Segundo a lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, EXCETO:
a) A formulação e execução da política de sangue e seus
derivados
b) A capacitação dos agentes comunitários de saúde, para
atuação na Estratégia de Saúde da Família
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar
d) Ações de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica
e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas, para consumo humano
23) O sistema de informação do SUS que permite a geração
do Cartão Nacional de Saúde, que facilita a gestão do
Sistema Único de Saúde e contribui para o aumento da
eficiência no atendimento direto ao usuário é o:
a) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do
SUS
b) CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde
c) SIPNASS - Sistema do Programa Nacional de Avaliação
de Serviços de Saúde
d) SIASUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do
SUS
e) GIL - Gerenciamento de Informações Locais
24) Segundo o decreto presidencial 7508/12, os entes
federativos definirão os seguintes elementos em
relação às Regiões de Saúde, EXCETO:
a) Seus limites geográficos
b) População usuária das ações e serviços
c) Rol de ações e serviços que serão ofertados
d) Respectivas
responsabilidades,
critérios
de
acessibilidade e escala para conformação dos serviços
e) Diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, de acordo com as características
epidemiológicas e da organização de serviços
25) Assinale a alternativa correta. Sistema de informação
que foi implantado para o acompanhamento das ações
e dos resultados das atividades realizadas pelas
equipes do Programa Saúde da Família. Desenvolvido
como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de
Saúde, incorporou em sua formulação conceitos como
território, problema e responsabilidade sanitária. Tratase do:
a) Sistema de Centrais de Regulação (SISREG)
b) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
c) VERSIA - Sistema de Verificação das informações
ambulatoriais
d) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)
e) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do
SUS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) O técnico de enfermagem estava prestando cuidados
de enfermagem para um paciente da unidade de terapia
intensiva (UTI). Durante a mudança de decúbito, o
paciente perdeu a sonda nasoenteral (SNE). O técnico
de enfermagem, que tinha 10 anos de trabalho na UTI,
não avisou o Enfermeiro e reintroduziu a SNE para
instalação da dieta enteral no paciente. Posteriormente,
o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória
(PCR), sendo atendido pelo médico e constatado que
o procedimento de recolocação da SNE foi realizado
de forma inadequada. Considerando o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar
que:
a) O profissional de enfermagem agiu com imprudência
b) O profissional de enfermagem agiu com negligência
c) O profissional de enfermagem causou um dano ao
paciente, sem intenção de matar. Portanto, não houve
infração ética
d) O profissional de enfermagem agiu com imperícia
e) O profissional de enfermagem agiu corretamente em
adotar a conduta de recolocação da SNE, pois possui
capacitação e habilitação para o procedimento em
questão
27) De acordo com Decreto no 94.406/87, que regulamenta
a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre
o exercício da Enfermagem, e dá outras providências,
assinale a alternativa correta.
a) O Técnico de Enfermagem é o titular de certificado de
Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido
até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde
b) Ao Enfermeiro e ao Técnico de Enfermagem incumbem
privativamente as atividades de planejamento,
organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços da assistência de Enfermagem
c) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades
auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de
Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na
execução de todas as atividades de assistência de
Enfermagem
d) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades
auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de
Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na
participação em bancas examinadoras, em matérias
específicas de Enfermagem, nos concursos para
provimento de cargo ou contratação de pessoal Técnico
e Auxiliar de Enfermagem
e) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe
de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro
na participação nos programas e nas atividades de
assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos, particularmente daqueles prioritários e de
alto risco
28) Um hospital adotou métodos de esterilização por calor
seco e óxido de etileno. É correto afirmar que para
esses dois tipos de métodos de esterilização devem ser
utilizadas a(s) seguinte(s) embalagem(ns).
a) Caixas metálicas
b) Não tecidos (SMS)
c) Tecidos de algodão
d) Papel grau cirúrgico
e) Filmes
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29) ____________ compreende o período de tempo que tem
início no momento em que se reconhece a necessidade
de uma cirurgia e termina no momento em que o
paciente chega à sala de cirurgia. Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Consulta de avaliação de risco perioperatório
b) Pós-operatório
c) Transoperatório
d) Pré-operatório
e) Intraoperatório
30) Ao posicionar o paciente para cirurgia é importante
que a equipe permaneça atenta, protegendo o paciente.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. Permitir a hiperextensão das terminações nervosas,
prevenindo paralisias e/ou parestesias.
II. Proteger proeminências ósseas, principalmente em
pacientes obesos, idosos e desnutridos, para evitar a
formação de úlceras de pressão e tromboses.
III. Cuidar para que os membros inferiores e superiores não
permaneçam pendentes na mesa de operação.
IV. Evitar utilização de múltiplos apoios para acomodar o
paciente e evitar compressões, pois podem atrapalhar o
posicionamento no momento do ato cirúrgico.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
e) As afirmativas II, III e IV estão corretas
31) A higienização das mãos é uma medida muito
importante para prevenção das infecções hospitalares
e não-hospitalares. Considerando as recomendações
da higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa correta.
I. Após contato com sangue ou secreções.
II. Entre um procedimento e outro em pacientes diferentes.
Entretanto, não há necessidade quando sítios diferentes
no mesmo paciente.
III. Antes e após comer, beber, fumar, preparar comidas ou
lidar com cosméticos ou usar o sanitário.
IV. Antes da colocação de luvas, sendo dispensada após
retirada das mesmas.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
c) As afirmativas I, II e III estão corretas
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta
32) É correto afirmar que, a fricção antisséptica das mãos,
com preparações alcoólicas, tem a finalidade de:
a) Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a
microbiota residente, além de proporcionar efeito
residual na pele do profissional. Utiliza-se escova com
cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não
com antisséptico e de uso exclusivo em leito ungueal e
subungueal no preparo cirúrgico das mãos
b) Remover os microrganismos que colonizam as camadas
superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade
e as células mortas, retirando a sujidade propícia à
permanência e à proliferação de microrganismos
c) Promover a remoção de sujidades e de microrganismos,
reduzindo a carga microbiana das mãos, com auxílio de
um antisséptico
d) Promover a remoção de sujidades e de microrganismos,
sendo que a técnica é igual àquela utilizada para
higienização simples das mãos, substituindo-se o sabão
por um antisséptico
e) Reduzir a carga microbiana das mãos, sem remoção
de sujidades. Pode substituir a higienização com água
e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente
sujas
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33) Considerando o procedimento de aferição da
temperatura corporal, assinale a alternativa correta.
a) A temperatura bucal é 0,5oC mais alta que a temperatura
corporal interna
b) A mensuração da temperatura por meio de monitorização
multiparamétrica não invasiva é preferível em pacientes
críticos comparada ao termômetro clínico
c) Realizar tricotomia em todos os pacientes adultos para
verificação da temperatura axilar
d) Idade, exercícios físicos, ingestão de líquidos quentes
ou frios não são fatores que interferem na temperatura
corporal
e) Um paciente, que apresenta temperatura axilar entre
37,5 a 37,7oC, é classificado com temperatura corporal
denominada de normotermia
34) Considerando as intervenções de enfermagem com
oxigenoterapia, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Oferecer oxigênio umedecido em volumes superiores a
3 L/minuto.
( ) Selecionar preferencialmente a máscara facial simples
para a oferta de oxigênio em volumes inferiores a
5 L/minuto.
( ) Trocar os dispositivos de oxigenação e todo o seu
sistema (conexões, extensores, copo umidificador) a
cada 24 horas ou de acordo com protocolo institucional.
( ) Monitorar o nível de consciência, sinais vitais e coloração
e integridade da pele e da mucosa.
a) V,V,F,F
b) V,V,V,V
c) F,F,V,V
d) V,F,V,V
e) F,V,V,F
35) Paciente, sexo feminino, 76 anos, apresentando uma
úlcera de pressão (UP) em região sacral com perda
da espessura total da pele, com comprometimento
de músculo, ossos, tendões e nervos. Com essas
características, a UP é classificada em:
a) Estágio I
b) Estágio II
c) Estágio IV
d) Estágio III
e) Estágio V
36) A técnica para administração de medicamentos por
via intramuscular, que deve ser colocada a mão
não dominante no quadril contralateral do paciente
apoiando a extremidade do dedo indicador sobre a
espinha ilíaca anterossuperior e o dedo médio ao longo
da crista ilíaca, espalmar a mão sobre a base do grande
trocânter do fêmur, formando um triangulo invertido ou
um “V”; e aplicar o medicamento no triângulo formado
é denominada:
a) Ventroglútea
b) Dorsoglútea
c) Vasto lateral da coxa
d) Deltóide
e) Acromial

37) A crise convulsiva é uma alteração involuntária
e repentina nos sentidos, no comportamento, na
atividade muscular e no nível de consciência que
resulta da irritação ou da superatividade das células
cerebrais. Durante o atendimento de emergência para
casos de crises convulsivas, assinale a alternativa que
apresenta o procedimento adequado:
a) Colocar o dedo na boca da vítima, puxando a língua
para evitar que ela enrole para trás
b) Ajudar a vítima a se deitar no chão para evitar quedas
e lesões subsequentes. Afastar os objetos próximos da
vítima
c) Realizar reanimação cardiopulmonar, iniciando por
ventilações pulmonares
d) Tentar restringir os movimentos da vítima, independente
se estiver próxima a objetos perigosos ou não
e) Tentar colocar algum tecido ou corda, mesmo que
forçado, entre os dentes da vítima para evitar que ela
tenha alguma lesão da boca ou quebra do dente
38) Uma mulher, 55 anos, estava caminhando próximo de
sua casa, quando de repente passou mal e caiu ao
chão. Dois vizinhos que estavam próximos correram
para prestar os primeiros socorros. Em casos de
parada cardiorrespiratória (PCR), a reanimação
cardiopulmonar, em adultos, sem via aérea avançada
deve ser na proporção de:
a) 25 compressões torácicas e 03 ventilações pulmonares
b) 15 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares
c) 10 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares
d) 05 compressões torácicas e 01 ventilação pulmonar
e) 30 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares
39) Uma das principais causas do choque cardiogênico é:
a) Hemorragia
b) Bactéria Gram-negativa
c) Desidratação
d) Diabetes Mellitus
e) Infarto Agudo do Miocárdio
40) De acordo com Ministério da Saúde, a vacina HPV
(Papiloma Vírus Humano) quadrivalente estará
disponível para o ano de 2017 para:
a) Sexos feminino e masculino: faixa etária de cinco a
nove anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com
esquema vacinal de 0 e 6 meses
b) Sexo feminino: faixa etária de nove a quatorze anos de
idade; e sexo masculino: faixa etária de doze a treze
anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com
esquema vacinal de 0 e 6 meses
c) Sexo feminino: faixa etária de dez a quinze anos de
idade; sendo aplicadas três doses, com esquema
vacinal de 0, 6 meses e 12 meses
d) Sexo feminino: faixa etária de nove a dezoito anos
de idade; sendo aplicadas três doses, com esquema
vacinal de 0, 6 meses e 60 meses
e) Sexos feminino e masculino: faixa etária de onze a
dezesseis anos de idade; sendo aplicadas duas doses,
com esquema vacinal de 0 e 6 meses
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41) A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta
duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. Na Febre Amarela Urbana (FAU), o mosquito Aedes
aegypti é o principal vetor e reservatório e o homem, o
único hospedeiro de importância epidemiológica.
II. A vacina contra febre amarela é a medida mais
importante para prevenção e controle da doença.
III. Não é uma doença de notificação compulsória imediata.
IV. É importante o controle do Aedes aegypti para
eliminação do risco de reurbanização.
a) As afirmativas I,II,III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
42) No Brasil, são doenças de notificação compulsória
imediata:
a) Síndrome da Rubéola Congênita, Sífilis adquirida,
congênita e em gestante
b) Tétano, Toxoplasmose Gestacional e Congênita
c) Raiva Humana, Sarampo e Rubéola
d) Tuberculose, Leishmaniose Visceral e Leishmaniose
Tegumentar Americana
e) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida,
Hepatites Virais e Hanseníase
43) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição
clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados
e sustentados de pressão arterial (PA). Considerando
a aferição da pressão arterial, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e
acima da altura do precórdio.
II. Palpar o pulso apical e inflar o manguito até 100mmHg
acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
III. A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento
dos batimentos (fase V).
IV. A pressão sistólica corresponde ao valor em que
começarem a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff (fase I).
a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
b) As afirmativas I,II,III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta
44) Assinale a alternativa correta. A precaução para
transmissão de aerossóis deve ser adotada para
pacientes com:
a) Pneumonia
b) Tuberculose Pulmonar
c) Meningite Meningocócica
d) Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS)
e) Dengue
45) De acordo com o conhecimento sobre o Diabetes
Mellitus, assinale a alternativa correta.
a) No diabetes tipo 1, não há necessidade em se usar
insulina, visto que as células pancreáticas são capazes
de produzir a insulina necessária para manter os índices
glicêmicos
b) No diabetes tipo 2, cujo pico de incidência ocorre na
infância e adolescência, há uma tendência maior a
hiperglicemia do que a hipoglicemia
c) No diabetes tipo 1, há destruição das células beta
pancreáticas, cursando com uma produção inexistente
ou insuficiente para controlar os níveis glicêmicos
d) No diabetes tipo 2, há obrigatoriedade em se usar
insulina, visto que há destruição das células betas, o
que não ocorre no diabetes tipo 1
e) No diabetes tipo 1, tem apenas resistência à insulina,
sendo a secreção não deficitária
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46) A coleta de amostra de urina para urocultura é a obtenção
de amostra de urina esterilizada. Considerando os
cuidados de enfermagem com a coleta de amostra de
urina para urocultura em crianças, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Encaminhar a amostra para urocultura ao laboratório
logo após a coleta, não devendo ultrapassar 30 minutos
após a micção urinária. Ou refrigerar a urina coletada,
quando o tempo de envio for maior do que 30 minutos.
II. Realizar a antissepsia da região genital e trocar o saco
coletor a cada 30 minutos, se não houver micção.
III. A coleta de amostra de urina das crianças deve ser
realizada exclusivamente por meio de cateterismo
vesical intermitente.
IV. Evitar o uso de soluções antissépticas alcoólicas ou
iodadas na genitália de crianças.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta
47) De acordo com a segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde (NR 32), assinale a alternativa
correta.
a) O empregador deve providenciar recipientes e meios de
transporte adequados para materiais infectantes, fluidos
e tecidos orgânicos
b) Os empregadores dos serviços que utilizarem os objetos
perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu
descarte após o uso
c) São facultados o reencape e a desconexão manual de
agulhas
d) Os trabalhadores que utilizam materiais perfurocortantes
devem realizar capacitação sobre a correta utilização do
dispositivo de segurança por conta própria
e) É facultado ao trabalhador da área de saúde estar
imunizado contra tétano e hepatite B
48) Considerando
o
procedimento
para
medição
antropométrica, é correto afirmar que, a verificação do
comprimento deve ser realizada na mesa ou superfície
plana com o auxílio de uma régua antropométrica em
crianças de:
a) 0 a 36 meses – deitada
b) 12 a 72 meses – em pé
c) 0 a 23 meses – deitada
d) 24 a 72 meses – em pé
e) 6 a 96 meses – deitada
49) O mês de Novembro é internacionalmente dedicado às
ações relacionadas:
a) Ao câncer de mama masculino
b) À prevenção do suicídio
c) À impotência sexual e à saúde do homem
d) Ao câncer de pele
e) Ao câncer de próstata e à saúde do homem
50) Com o aumento da idade, os hormônios sexuais
femininos tendem a diminuir sua produção.
Normalmente, a partir dos 50 anos, os ciclos
menstruais começam a apresentar irregularidades até
desaparecerem por completo. Essa fase de transição
entre o período reprodutivo para o não reprodutivo
chama-se:
a) Dismenorreia
b) Sexarca
c) Climatério
d) Senectude
e) Menacme
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