PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO
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 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

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. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. 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.
X. 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.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, é correto afirmar que, dentre as
penalidades que podem ser impostas pelo Sistema
Conselho Federal de Enfermagem /Conselhos
Regionais de Enfermagem, a cassação consiste na
perda do direito ao exercício da Enfermagem por um
período de até:
a) 30 anos
b) 5 anos
c) 1 ano
d) 75 anos
22) Para o paciente GSC, 34 anos, internado com
diagnóstico de Insuficiência hepática, foi prescrito
sondagem nasoenteral para alimentação. O técnico de
enfermagem, que trabalhava na UTI aproximadamente
10 anos, preparou o material e realizou o procedimento
sem avisar o Enfermeiro responsável e o médico.
Após duas horas, instalou a dieta por meio da sonda
nasoenteral e o paciente apresentou tosse e a seguir
parada respiratória. Foi constatado pelo médico que
houve erro na passagem da sonda nasoenteral pelo
profissional. Neste caso, considerando os aspectos
éticos, trata-se de:
a) Homicídio
b) Imprudência
c) Imperícia
d) Erro de comunicação entre a equipe

23) A sondagem vesical consiste em procedimento invasivo,
envolvendo riscos ao paciente, que pode resultar em
infecções do trato urinário e/ou sofrer trauma uretral ou
vesical. No âmbito da equipe de Enfermagem, é correto
afirmar que:
a) O técnico de enfermagem pode realizar atividades
prescritas pelo Enfermeiro no planejamento da
assistência, incluindo a inserção de cateter vesical, sob
supervisão e orientação do Enfermeiro
b) A inserção de cateter vesical é privativa do Enfermeiro,
que deve ter rigor técnico-científico para realizar o
procedimento
c) Não é permitida aos técnicos e auxiliares de enfermagem
a inserção do cateter vesical, incluindo o manuseio do
sistema de drenagem, coleta de urina para exames e
monitoração do balanço hídrico
d) A inserção de cateter vesical deve ser realizada pelo
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, sob supervisão
do médico
24) Em unidade de terapia intensiva foi admitido paciente
TRD, 65 anos, com diagnóstico de Taquicardia
Ventricular. Durante o atendimento do paciente,
o médico solicitou ao Enfermeiro para preparar o
desfibrilador. No momento de ligar o desfibrilador
ao lado do leito, o Enfermeiro detectou que não
estava mantendo a carga solicitada e imediatamente
providenciou outro equipamento, não causando danos
ao paciente. Considerando os conceitos de segurança
do paciente, neste caso ocorreu:
a) Evento Adverso
b) Incidente sem dano
c) Erro humano
d) Near Miss
25) A vacinação é a principal medida de controle da febre
amarela. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale
a alternativa correta.
I. Durante a ocorrência de um surto da doença, recomendase vacinação das pessoas não vacinadas que residem
ou vão se deslocar para a área de risco.
II. É um imunobiológico seguro e altamente eficaz na
proteção contra a doença, com imunogenicidade de
90% a 98% de proteção.
III. O esquema vacinal consiste em dose única a partir dos
4 meses de idade.
IV. A via de administração é subcutânea; e o volume da
dose é 0,25 mL.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
26) De acordo com a Política Nacional de DST/AIDS, o
componente “Promoção à Saúde, Proteção dos Direitos
Fundamentais das Pessoas com HIV/Aids e Prevenção
da Transmissão das DST, do HIV/Aids e do Uso Indevido
de Drogas” compreende as áreas de Prevenção,
Articulação com ONG, Drogas e Aids, Comunicação
Social e Direitos Humanos e Saúde Mental em HIV/Aids.
Na área de Prevenção, uma das diretrizes é:
a) O oferecimento do diagnóstico e o tratamento das
DST nos vários níveis de atenção do Sistema Único de
Saúde (SUS) (Unidades Básicas de Saúde e serviços
de referência)
b) A possibilidade de um melhor conhecimento da
epidemiologia da infecção gonocócica no país
c) A capacitação de recursos humanos dos setores
públicos e privado e da sociedade civil, que atuam na
prevenção e controle das DST/Aids no Brasil
d) O estabelecimento de modelos de intervenção que
permitam considerar os diversos grupos populacionais,
quanto à tomada de consciência em relação a sua
situação de vulnerabilidade e risco, levando-se em
conta os aspectos culturais, os contextos sociais e os
valores relativos aos grupos envolvidos
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27) Considerando a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde
pública nos serviços de saúde públicos e privados em
todo o território nacional brasileiro, em vigência, leia
as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta.
I. A notificação compulsória imediata (NCI) é realizada
em até 12 (doze) horas, a partir do conhecimento da
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde
pública; e a notificação compulsória semanal (NCS) é
realizada em até 7 (sete) dias, a partir da confirmação
da doença ou agravo.
II. São consideradas doenças de notificação compulsória
imediata: Raiva humana, Síndrome da Rubéola
Congênita, Febre Maculosa e outras Riquetisioses e
Febre Amarela.
III. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde
pública de notificação compulsória poderá ser realizada
à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles
tenha conhecimento.
IV. A notificação compulsória é uma atividade exclusiva
dos enfermeiros responsáveis pelos serviços públicos
e privados de saúde e que prestam assistência ao
paciente, no âmbito da equipe de saúde.
a) Apenas a afirmativa III está correta
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
28) As atividades realizadas por um Sistema de Saúde
originam dados que podem gerar informações
(produto obtido a partir da combinação e interpretação
dos dados). Considerando os diversos sistemas de
informações de saúde existentes no Brasil, leia as
afirmativas e a seguir assinale a alternativa correta.
I. SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) foi
criado pelo DATASUS (Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde) para a obtenção regular de
dados sobre mortalidade no país.
II. SISCOLO/SISMAMA (Sistema de Informação do câncer
do colo do útero e Sistema de Informação do câncer
e mama) foi desenvolvido pelo DATASUS em parceria
com o INCA, com a finalidade de auxiliar a estruturação
do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo
do Útero e de Mama, denominado “Viva Mulher”.
III. SIHSUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
tem a finalidade de registro de todos os atendimentos
provenientes de internações hospitalares que foram
financiadas pelo SUS, sendo exclusivo para Hospitais
de Alta Complexidade e Universitários.
IV. HIPERDIA
(Sistema
de
Cadastramento
e
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos)
destinado ao cadastramento e acompanhamento de
portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus
atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único
de Saúde (SUS), permitindo gerar informação para
aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos
de forma regular e sistemática a todos os pacientes
cadastrados.
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
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29) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é uma
metodologia direcionada à resolução de problemas.
Sobre o PES, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Método que trabalha no processamento de problemas
atuais, potenciais (ameaças e oportunidades) e
macroproblemas.
( ) O indivíduo que planeja faz parte da realidade
juntamente aos outros atores.
( ) A questão do conflito e do poder não é reconhecida.
( ) Adota-se a neutralidade científica do planejado,
sendo considerada apenas a dimensão técnica do
planejamento.
a) V,F,F,F
b) F,V,V,V
c) V,V,F,V
d) V,V,F,F
30) Considerando a recomendação do Ministério da Saúde
sobre a amamentação, leia as afirmativas abaixo e a
seguir assinale a alternativa correta.
I. O leite materno funciona como uma vacina, pois é
rico em anticorpos, protegendo a criança de doenças
como diarreia, infecções respiratórias e alergias, o que
dispensa a vacinação no período da amamentação.
II. Um dos benefícios para a mãe é que a amamentação
auxilia o útero a recuperar seu tamanho normal,
diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o
parto.
III. A amamentação é recomendada até os dois anos de
idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses, o bebê
receba leite materno exclusivo.
IV. Recomenda-se que a criança seja amamentada em
intervalos regulares, isto é, a cada duas horas.
a) Apenas as afirmativas 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 III estão corretas
31) Considerando aspectos do desenvolvimento, é correto
afirmar que, uma criança aos 4 meses de vida apresente
respostas como:
a) Preensão voluntária das mãos
b) Sentar-se sem apoio
c) Reações a pessoas estranhas
d) Capacidade de perceber que os objetos que estão fora
do seu campo visual continuam existindo
32) Considerando o meio de transmissão da doença,
um paciente internado em unidade hospitalar com
diagnóstico confirmado de Tuberculose Pulmonar
deverá:
a) Permanecer em quarto coletivo e adoção de precauçõespadrão para procedimentos com risco de contaminação
por sangue e secreções
b) Permanecer em quarto individual e adoção de
precauções para transmissão de gotículas
c) Permanecer em quarto coletivo e adoção de precauções
para transmissão de contato
d) Permanecer em quarto individual e adoção de
precauções para transmissão de aerossóis
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33) De acordo com tipo de coberturas, ação e indicação
de curativos, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) O Alginato de Cálcio atua na hemostasia, mantém
o meio úmido, absorve o exsudato e preenche as
cavidades. Tem indicação para feridas cavitárias e
áreas de exposição óssea.
( ) O hidrocolóide possui ação bacteriostática, mantém
o meio úmido e absorve o exsudato. É indicado para
feridas limpas, prevenção de lesões por pressão e
utilizado como curativos secundários.
( ) A colagenase promove o desbridamento enzimático. É
indicada para desbridamento de tecidos necróticos.
( ) O carvão ativado é bactericida, mantém o meio seco e
absorve o exsudato. É indicado para feridas infectadas,
com ou sem exsudato, podendo ser utilizada em áreas
de exposição óssea.
a) V,V,V,V
b) F,V,F,F
c) V,F,V,F
d) F,V,V,V
34) Considerando o manejo clínico de pacientes adultos
com suspeita de febre amarela, leia as afirmativas
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo surgimento
súbito de febre alta, geralmente contínua, cefaleia
intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia.
II. O sinal de Faget sempre está presente em todas as
formas da doença.
III. Nas formas leves e moderadas da doença ocorrem
alterações laboratoriais como plaquetopenia, elevação
moderada de transaminases e bilirrubinas normais ou
discretamente elevadas (predomínio de direta).
IV. O espectro clínico da febre amarela pode variar desde
infecções assintomáticas até a quadros graves e fatais,
sendo que a expressão da doença se torna mais grave
quando a transmissão ocorre por meio silvestre.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
35) De acordo com a Resolução RDC no 306, de 7 de
dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde, uma das etapas do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é a
identificação que consiste no conjunto de medidas
que permite o reconhecimento dos resíduos contidos
nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao
correto manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde
(RSS). Nesta etapa, o ____________ é “identificado
pelo símbolo de substância infectante constante na
NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco,
desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição
de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco
que apresenta o resíduo”. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Grupo B
b) Grupo E
c) Grupo A
d) Grupo F
36) Na Parada Cardiorrespiratória (PCR) em Pediatria, o
medicamento recomendado como vasopressor é:
a) Epinefrina
b) Nitroprussiato de Sódio
c) Nitroglicerina
d) Varfarina

37) Considere um paciente que apresenta batimentos
ectópicos de origem nos ventrículos, resultando em
frequência cardíaca acima de 100 batimentos por
minuto. Ao eletrocardiograma (figura abaixo), observase ritmo regular com complexos alargados e não
precedidos de onda P.

O ritmo cardíaco apresentado por este paciente é
a) Fibrilação Ventricular
b) Taquicardia Ventricular
c) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP)
d) Extrassístole
38) O desfibrilador é um equipamento utilizado em casos
de urgência e emergência, sendo capaz de disparar
uma energia que irá despolarizar o coração, fazendo
com que este retorne ao ritmo normal. Considerando
o uso do desfibrilador, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) Durante a aplicação do choque, todos devem ser
orientados para se afastarem da vítima, para que não
haja interferência e risco de disparo do choque nos
profissionais que estão prestando atendimento.
( ) No caso de assistolia, é priorizada a desfibrilação, com
energia de 360 joules quando se utiliza um desfibrilador
bifásico, e 120 a 200 joules quando o aparelho é
monofásico.
( ) Para que o choque seja efetivo, deve-se aplicar o gel
condutor nas pás e uma pressão de aproximadamente
13 quilogramas (Kg) no tórax do paciente.
( ) Nos casos de fibrilação ventricular e taquicardia
ventricular sem pulso, a prioridade é a desfibrilação
precoce, com energia de 120 a 200 joules quando se
utiliza um desfibrilador bifásico, e 360 joules quando o
aparelho é monofásico.
a) V,V,V,F
b) V,V,F,F
c) V,V,V,V
d) V,F,V,V
39) A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) preconiza
que as pessoas com transtornos mentais graves e/ou
persistentes bem como com sofrimentos decorrentes
do uso prejudicial de álcool e outras drogas devem ser
cuidadas em:
a) Serviços substitutivos de saúde mental
b) Modelo asilar de tratamento
c) Instituições hospitalares gerais
d) Instituições hospitalares psiquiátricas
40) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro
de 2017, a estratégia prioritária de atenção à saúde e
que visa à reorganização da Atenção Básica no país, de
acordo com os preceitos do SUS, sendo considerada
como de expansão, qualificação e consolidação da
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencial de ampliar
a resolutividade e impactar na situação de saúde
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma
importante relação custo-efetividade, é a (o):
a) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
b) Equipe de Atenção Básica (eAB)
c) Equipe de Saúde da Família (eSF)
d) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(Nasf-AB)
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Segundo a RDC n°. 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é “a instância do serviço de saúde criada para
promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente”. Os NSP devem ser criados em serviços
de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
Você é enfermeiro da unidade de saúde e foi chamado pelo gestor da instituição para ajudar na implantação do Núcleo
de Segurança do Paciente.
Considerando a legislação vigente e o seu conhecimento na área de Segurança do Paciente, cite as principais ações para
implantação do Núcleo de Segurança do Paciente na unidade de saúde bem como as atividades a serem desenvolvidas.
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