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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50
0 questões objetivas
o
sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e,
e em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO
CA
DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA,
RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve
e ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA,
CARTÃO
para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões
ões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta;; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
CARTÃO
Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA,
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CARTÃOCART
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
assinatura
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se
ausentar
da sala de prova
depois de 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoCartão
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte
pa do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

_________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
f
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto, a seguir, para responder às questõesde01a 04.
o que dizem seus OLHOS
Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças
que você pode estar propenso a ter
Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao
poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no
poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição
da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua
afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos
primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e prédiagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado.
Trata-se da iridologia.
(...)
(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________
Afirma-se CORRETAMENTEsobre o título do texto o que dizem seus OLHOS, que
a)
b)
c)
d)

a palavra olhos, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado,funções que não lhes são próprias,
habitualmente.
e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.
Responder às questões 02 e 03, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os
olhos são a janela para o nosso corpo”.
QUESTÃO 02_______________________________________________________________________
A palavra janela é usada como metáfora para sugerir que

a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.
QUESTÃO 03_______________________________________________________________________
As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto
a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
e) às verdades sobre a mente e o corpo.
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QUESTÃO 04_______________________________________________________________________
Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência
milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior, é correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

a palavra que retoma ciência milenar e utiliza é um verbo intransitivo.
a palavra quetem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
a palavra que introduz uma oração substantiva.
a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento
verbal.

TEXTO II (Para as questões de05a10).
(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica
atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids,
pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.
A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem
bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o
mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o
nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de
vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa
única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na
gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente
variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas
na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no
bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada
pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é
uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso
de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras
infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia
pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas
atrasá-lo. (...).
(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________
Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,
a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês
que o contraem, invariavelmente.
b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica
vírus.
c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
d) o mosquito aedes aegypti é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só,
não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à
morte prematuramente, sem dúvida.
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QUESTÃO 06_______________________________________________________________________
Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: A mortalidade do zica vírus é pequena,
ocorre
a)
b)
c)
d)
e)

um paralelismo sintático.
uma ambiguidade.
um paralelismo semântico.
uma retomada indevida de elementos de referência.
uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________
Marque a opção que contém uma informação incorreta quanto aos aspectos gramaticais apresentados,
relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.
a) Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
b) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a fora).
c) ... posição que já foi ocupada no passado pela aids, ... (Verbo na voz passiva – tem como
sujeitoposição).
d) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
e) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? (Verbo que compõe
uma estrutura com oração sem sujeito).
QUESTÃO 08_______________________________________________________________________
A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito
é
a) ...não existem evidências irrefutáveis...
b) ...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,...
d) Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.
e) ...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.
QUESTÃO 09_______________________________________________________________________
Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que NÃO retoma, textualmente, a expressão
zica vírus é
a)
b)
c)
d)
e)

Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento...
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QUESTÃO 10_______________________________________________________________________
A opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista morfossintático ou semântico é
a) Tanto a infecção pelo zicaquanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As
palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
b) ... principalmente a microcefalia, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do
radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo
verbo principal).
d) Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(A palavra marcada sugere ideia de restrição).
e) ...como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra
destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por conforme).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11_______________________________________________________________________
No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens
abaixo:
I-

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma
complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da
seguridade social.
Assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________
De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, EXCETO,
a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
QUESTÃO 13_______________________________________________________________________
Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local
até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das
políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a
iniciativa privada.
( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada,
de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional,
estadual e nacional.
( ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.
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( ) Não compete à Comissão IntergestoresBipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual enacional.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) F – V – F – V – F.
b) F – F – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V – V – F – F.
e) F – F – V – F – F.
QUESTÃO 14_______________________________________________________________________
Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por
Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:
1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.
(
(
(
(
(

) Terapia ocupacional.
) Tratamento cirúrgico.
) Exame de rastreamento.
)Quimioprofilaxia.
) Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
QUESTÃO 15_______________________________________________________________________
Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em
todo o território nacional, assinale a alternativa CORRETA.
a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de
residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas
desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite,
leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.
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QUESTÃO 16_______________________________________________________________________
Leia os trechos abaixo:
I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições
crônicas não transmissíveis.
II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde
(incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços
direta ou indiretamente relacionados à saúde.
Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:
a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.
QUESTÃO 17_______________________________________________________________________
No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de
2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era
de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de
2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes),
multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?
a) Taxa de incidência de diabetes.
b) Taxa de prevalência de diabetes.
c) Mortalidade geral por diabetes.
d) Taxa de ataque do diabetes.
e) Taxa de letalidade por diabetes.
QUESTÃO 18_______________________________________________________________________
Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta,
processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o
planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e
implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é CORRETO afirmar:
a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em
âmbito hospitalar.
d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.
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QUESTÃO 19_______________________________________________________________________
São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, EXCETO,
a) Alimentação saudável.
b) Prática corporal e atividade física.
c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
QUESTÃO 20_______________________________________________________________________
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:
I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 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.
II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21_______________________________________________________________________
Os sinais vitais são dados objetivos que indicam quão eficiente ou deficiente está o funcionamento do
corpo. Sobre os sinais vitais, analise:
I- A temperatura do corpo medida na orelha mais especificamente na membrana timpânica, com o
termômetro posicionado da forma correta, é mais confiável que as medidas na boca e nas axilas,
devido a proximidade desta com o hipotálamo.
II- O ritmo do pulso refere-se à qualidade das pulsações sentidas. Costuma está relacionado à
quantidade de sangue bombeado a cada batimento cardíaco ou com a força de contração do
coração.
III- A respiração é o movimento do ar que entra e sai do peito, envolve a inspiração e a expiração. É
controlada pela medula, que constitui o centro respiratório do cérebro.
IV- Se os sons de Korotkoff forem difíceis de escutar podem ser intensificados: o paciente elevando o
braço antes e durante o inflar do manguito, baixando-o antes que ele seja concluído e/ou abrindo e
fechando a mão, após o inflar do manguito.
V- A medida da pressão sanguínea ajuda a avaliar a eficiência do sistema circulatório. Reflete a
capacidade das artérias de se alongarem, o volume circulante do sangue e a quantidade de
resistência que deve ser vencida pelo coração ao bombear o sangue.
Estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III
I,II, III e IV
I, II, III, IV e V
I, III e V
I, IV e V

QUESTÃO 22_______________________________________________________________________
As precauções para controle das infecções são medidas físicas designadas a reduzir a disseminação de
doenças infecciosas. Considerando que essas medidas precisam serem adotadas pelos profissionais de
enfermagem, analise as seguintes afirmativas e assinale a INCORRETA.
a) Deve-se usar luvas limpas estéreis durante procedimentos e atividades de cuidado com o paciente
que sejam propensos a respingar sangue, fluidos corporais, secreções e excreções.
b) Deve-se assegurar que equipamentos reutilizáveis não sejam usados nos cuidados de outro
paciente, sem que sejam apropriadamente limpos e processados.
c) Deve-se evitar a remoção, a recapagem, o entortar ou a quebra de agulhas usadas e nunca apontar
agulha em direção ao próprio corpo.
d) Deve-se lavar as mãos após o contato com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções e artigos
contaminados, independentemente ou não do uso de luvas.
e) Deve-se prevenir lesões decorrentes do uso de agulhas, scalps e outros materiais pontiagudos, após
a realização de procedimentos e a limpeza e descarte de instrumentos.
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QUESTÃO 23_______________________________________________________________________
Os tecidos do corpo possuem uma capacidade admirável de recuperação quando lesionados. O corpo
imediatamente tenta reparar o dano e cicatrizar a ferida, segundo Timby (2007), o processo de reparo
das feridas segue três fases sequenciais: inflamação, proliferação e reconstituição. O enfermeiro deve
estar apto a reconhecer essas fases. Considerando esse conhecimento, assinale a opção CORRETA.
a) É durante a fase de proliferação que ocorre migração dos leucócitos e macrófagos para o local da
lesão.
b) Os neutrófilos e monócitos limpam a área lesionada e preparam o local para a cicatrização da ferida,
acontecendo na fase inflamatória.
c) Na cicatrização por terceira intenção, as bordas da ferida estão amplamente afastadas levando a um
consumo maior de tempo e um complexo processo de cicatrização, resultando em uma cicatriz mais
proeminente.
d) O principal objetivo que o enfermeiro deve ter no cuidado das úlceras de pressão é instalar medidas
para reduzir o seu tamanho e restaurar a integridade da pele.
e) Os curativos de hidrocolóides mantêm as feridas secas, o que permite uma cicatrização mais rápida,
porque novas células proliferam com maior rapidez.

QUESTÃO 24_______________________________________________________________________
As sondas nasogástricas são normalmente inseridas pelos enfermeiros. Todas as assertivas abaixo
estão corretas, EXCETO,
a) o enfermeiro deve, antes da inserção da sonda, medir o tamanho a ser introduzido. Essa medida será
da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste ao apêndice xifóide do paciente.
b) um dos métodos utilizados para presumir se a sonda está localizada adequadamente no estômago é
aspirar o conteúdo gástrico, e esse se mostrar transparente, amarelo amarronzado ou esverdeado.
c) além do raio-x, o teste de pH é a técnica mais apurada para confirmar o posicionamento de uma
sonda nasogástrica.
d) a presença de pólipos nasais, desvio de septo ou estreitamento da passagem nasal não excluem a
narina para a passagem da sonda.
e) a retirada da sonda nasogástrica se dá quando as condições do paciente melhoram, quando a sonda
está obstruída sem possibilidade de reversão ou de acordo com os padrões da instituição .
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QUESTÃO 25_______________________________________________________________________
A segurança é a maior preocupação do enfermeiro na administração dos medicamentos. Analise as
afirmativas abaixo:
III-

Faz-se o rodízio dos locais de aplicação da insulina para evitar a lipotrofia e a hiperlipotrofia.
A heparina é uma droga anticoagulante, frequentemente administrada por via subcutânea. Deve-se
massagear a região logo após a aplicação para diminuir a tendência de sangramento local.
III - A aplicação de injeções intramusculares na região do músculo vasto lateral garante relativa
segurança ao paciente por ser um local em geral ausente de grandes enervações e vasos
sanguíneos.
IV - As substâncias cristaloides e colóides são administradas por via intravenosa, oferece efeito
imediato. Por isso, segundo Timby (2007), esta via é a mais perigosa para a administração de
medicamentos.
V - Para que o enfermeiro administre 1500ml de soro, em 24 horas, é necessário que o número de
gotas por minuto seja de aproximadamente 28 gotas.
Assinale a alternativa que corresponde ao número de itens CORRETOS:
a)
b)
c)
d)
e)

5.
1.
3.
2.
4.

QUESTÃO 26_______________________________________________________________________
São sinais de certeza para o diagnóstico da gravidez:
a) Atraso menstrual, amolecimento da cérvice uterina, aumento do volume das mamas e sonolência.
b) Paredes vaginais aumentadas com aumento da vascularização, tonturas, vômitos e atraso menstrual.
c) Presença dos batimentos cardíacos fetais, percepção dos movimentos fetais, presença de saco
gestacional pela ultrassonografia.
d) Positividade da fração Beta HCG, saída de colostro pelo mamilo, aumento do volume abdominal.
e) Atraso menstrual, tonturas, vômitos, sonolência e aumento do volume das mamas.
QUESTÃO 27_______________________________________________________________________
Maria Antonieta chega ao posto de saúde referindo náuseas, vômitos e atraso menstrual. Desconhece a
data da última menstruação, mas, interpelada pela enfermeira, lembrou que estava menstruada no
início do mês de fevereiro. Sendo assim, se a gravidez for confirmada, qual será a provável data do
parto e com quantas semanas estava no dia do seu aniversário que foi dia 02/04/2016,
respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

08/11/2016 e 8 (oito) semanas.
14/11/2016 e 9 (nove) semanas.
02/12/2016 e 8 (oito) semanas.
21/11/2016 e 9 (nove) semanas.
12/11/2016 e 8 (oito) semanas.
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QUESTÃO 28_______________________________________________________________________
Câncer de colo de útero é uma afecção progressiva iniciada com transformações intraepiteliais
progressivas que podem evoluir para um processo invasor no período que varia de dez a vinte anos.
Sobre o câncer de colo de útero, marque a opção CORRETA.
a) O câncer de colo de útero é uma doença de crescimento lento e silencioso, tendo como principais
fatores de risco o início precoce da atividade sexual, história familiar, baixa condição econômica,
multiplicidade de parceiros e a nuliparidade.
b) Para garantir a qualidade dos resultados na realização do exame preventivo de colo de útero,
recomenda-se: evitar relações sexuais durante 24 horas antes da coleta, não utilizar duchas ou
medicamentos vaginais 48 horas antes da coleta.
c) A mulheres que foram submetidas a histerectomia total não é recomendado a realização do exame
citopatológico.
d) O SISCOLO - Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero- é uma ferramenta importante
para o profissional de saúde e gestor avaliar e planejar as ações de controle do câncer do colo de
útero. É composto por dois módulos operacionais: laboratorial e de coordenação.
e) A rotina de rastreamento citológico significa realizar a coleta do exame citopatológico duas vezes por
ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.
QUESTÃO 29_______________________________________________________________________
Sobre o câncer de mama, marque a alternativa INCORRETA.
a) Os sintomas de câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de
dor mamária.
b) Em alguns casos, o auto exame das mamas vem se mostrando efetivo em diminuir a mortalidade dos
programas de detecção precoce mesmo sendo utilizado isoladamente. Isso se deve pelo fato da
mulher ser quem mais conhece o seu corpo.
c) Quanto mais cedo for feito o diagnóstico do câncer de mama, maior a probabilidade de cura. As
ações de diagnóstico precoce consistem no exame clínico da mama realizado por um profissional de
saúde treinado.
d) O linfedema é a principal complicação decorrente do tratamento cirúrgico para o câncer de mama,
acarretando importantes alterações físicas, psicológicas e sociais, que comprometem a qualidade de
vida das mulheres.
e) As técnicas (como realizar) do exame clínico das mamas variam bastante em seus detalhes,
entretanto, todas elas preconizam a inspeção visual, apalpação das mamas e dos linfonodos axilares
e supraclaviculares.
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QUESTÃO 30_______________________________________________________________________
Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Todas as assertivas abaixo estão incorretas, EXCETO,
a) o fenômeno de Raynaud também pode acometer os mamilos. Em geral, ocorre em resposta à
exposição ao frio, com pressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar
importante.
b) leite materno possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A IgA
secretória é o principal anticorpo, atuando contra micro-organismos presentes nas superfícies
mucosas. A concentração de IgA no leite materno aumenta ao longo do primeiro mês até o final da
amamentação por volta dos dois anos.
c) os seguintes sinais são indicativos de técnica adequada de amamentação: bochechos do bebê
encovadas a cada sucção, ruídos da língua, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama,
corpo do bebê próximo ao da mãe.
d) a prolactina, liberada principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, também é
disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro e choro da criança e
a fatores de ordem emocional. Por outro lado, a dor, o desconforto, a ansiedade e o medo podem
inibir a liberação da prolactina, prejudicando a saída do leite da mama.
e) até a “descida do leite”, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia após o parto, a produção do
leite se dá por ação de hormônios e ocorre apenas se a criança estiver sugando.
QUESTÃO 31_______________________________________________________________________
O conceito de desenvolvimento é amplo e refere-se a uma transformação complexa, contínua, dinâmica
e progressiva. Sobre o acompanhamento do desenvolvimento da criança, marque a questão
CORRETA.
a) O reflexo de Moro é medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar
bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do terceiro mês e não
deve existir a partir do sexto mês.
b) O Programa Nacional de Suplementação de Ferro recomenda a suplementação a todas as crianças
de seis a dezoito meses com diagnóstico laboratorial de rotina para avaliação dessa suplementação.
c) Com a inclusão da vacina pentavalente, que combina a vacina tetravalente com a vacina contra a
hepatite B, as crianças são vacinadas com essa vacina aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, sendo
desnecessário a primeira dose de hepatite B nas primeiras 12 horas de vida.
d) O aconselhamento para a realização de atividade física de 30 a 60 minutos por dia moderada ou
vigorosa, apropriada para a idade, entre 3 a 5 vezes por semana, inicia-se a partir de 4 anos de
idade.
e) A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum no nascimento. A migração espontânea
dos testículos geralmente ocorre até um ano de idade. Só após essa idade, se não houver essa
migração, será necessário encaminhar ao cirurgião pediátrico.
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QUESTÃO 32_______________________________________________________________________
Sabendo que doenças respiratórias crônicas (DRC) são doenças tanto das vias aéreas superiores
quanto das inferiores, analise os itens abaixo:
1 - A asma, a renite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais
comuns.
2 - A renite alérgica é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-responsividade das vias
aéreas inferiores e por limitação variável do fluxo aéreo, tendo como sintomas mais comuns a
rinorreia aquosa, obstrução ou pruído nasal e espirros em salvas.
3 - A classificação da gravidade da asma é importante para as condutas clínicas. Seu tratamento é
baseado em três abordagens: ação educativa, cuidados ambientais e tratamento farmacológico.
4 - A rinossinusite é uma inflação da mucosa nasossinosal. Os sinais e sintomas clínicos variam com a
idade. Entre eles temos rinorreia purulenta, tosse diurna ou noturna, obstrução nasal, hiperemia,
halitose e dor facial.
5 - O diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica é clínico e deveria ser considerado para todas
as pessoas expostas ao tabagismo ou poluição ocupacional que apresentem dispneia, tosse
crônica e expectoração.
A soma das assertivas CORRETAS é:
a)
b)
c)
d)
e)

12.
14.
10.
13.
15.

QUESTÃO 33_______________________________________________________________________
O Ministério da Saúde, através da portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicado em 04 de
março de 2008, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF),tendo estes como os principais
objetivos:
a) Fortalecer ações a serem desenvolvidas de forma específica e exclusiva de cada categoria
profissional.
b) Trabalhar a interdisciplinaridade encaminhando os problemas para especialistas, criar instrumentos
capazes de deslocar o olhar para o indivíduo.
c) Constituir a principal porta de entrada do Sistema de Saúde, criar espaços coletivos de discussões e
planejamentos.
d) Aumentar os atendimentos na estratégia saúde da família por inserção de novos profissionais
através de atendimentos individuais.
e) Apoiar a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviços, ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, e aumentar a sua resolutividade.

CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA – FHT – ENFERMEIRO16

QUESTÃO 34_______________________________________________________________________
Segundo Brunner&Suddarth (2012), marque a alternativa INCORRETA:
a) A cetoacidose diabética, comum no diabetes tipo II, pode causar sinais e sintomas tais como dor
abdominal, náuseas, vômitos, hiperventilação, odor de frutas no hálito e nível alterado de
consciência.
b) O fenômeno da madrugada é caracterizado por um nível de glicose relativamente normal até por
volta das 3h da madrugada, quando os níveis começam a subir, resultante do aparecimento de
secreção do hormônio do crescimento, o que cria uma maior necessidade de insulina nas primeiras
horas da manhã nos pacientes com diabetes tipo I.
c) No diabetes tipo II, as células beta do pâncreas produzem pouca ou nenhuma insulina, vários fatores
contribuem para o dano dessas células, incluindo os genéticos e/ou um defeito no sistema
imunológico.
d) A síndrome de hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica é uma situação na qual a hiperosmolaridade
e hipoglicemia predominam, com alterações sensoriais. Uma diferença entre essa síndrome e a
cetoacidose diabética é que não ocorrem cetose e acitose na primeira.
e) Os fatores genéticos são considerados como tendo um certo papel no desenvolvimento da
resistência à insulina. Além disso, existem alguns fatores de risco associados ao desenvolvimento da
diabetes tipo I, podemos citar: idade, obesidade, histórico familiar e grupo étnico.
QUESTÃO 35_______________________________________________________________________
Trata-se de uma doença neurológica progressiva irreversível com início insidioso e caracterizada por
perdas graduais da função cognitiva e distúrbios do comportamento ou do afeto. A idade e a história
familiar são fatores de risco preestabelecido nessa patologia.
a) Mal de Parkinson.
b) Delírio.
c) Mal de Alzheimer.
d) Demência.
e) Depressão.
QUESTÃO 36_______________________________________________________________________
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de alto poder incapacitante. Sobre ela, todas as
assertivas abaixo estão corretas, EXCETO,
a) o homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase, sendo que a principal via de
eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias
aéreas superiores.
b) o alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado à capacidade de
penetração Mycobacterium leprae na célula nervosa e seu poder imunogênico.
c) o diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente laboratorial, por meio de exame
dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade e/ou
comprometimento de nervos periféricos.
d) as reações hansênicas são manifestações agudas ocasionadas por alterações do sistema
imunológico da pessoa atingida por hanseníase, podendo ocorrer antes, durante ou depois do
tratamento, tanto nos casos multibacilares como nos paucibacilares.
e) a classificação operacional de um caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas:
paucibacilar (casos com até cinco lesões) e multibacilar (casos com mais de cinco lesões). A
baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independente do número de lesões.
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QUESTÃO 37_______________________________________________________________________
O exame bacteriológico direto do escarro é o método fundamental para o diagnóstico da tuberculose
pulmonar. Esse exame deve ser sempre solicitado para
a) pacientes adultos que procurem o sistema de saúde por apresentarem queixas respiratórias ou
informarem ter tosse e expectoração há três semanas ou mais.
b) pacientes que não apresentarem alterações pulmonares na radiografia de tórax mesmo com
expectoração.
c) contato de casos de tuberculose pulmonar bacilíferos mesmo que não apresentem queixas
respiratórias.
d) pacientes com história de tratamento anterior para tuberculose, mesmo sem nenhum sintoma atual.
e) pacientes com cultura do bacilo de Koch com resultado positivo e com expectoração há mais de três
semanas.
QUESTÃO 38_______________________________________________________________________
Antes da administração do sangue, o enfermeiro deve verificar os sinais vitais do paciente, a fim de
providenciar o referencial para comparação, no caso do paciente ter uma reação à transfusão. A reação
séptica é um dos tipos de reações, que tem como sinais e sintomas:
a)
b)
c)
d)
e)

exantema, prurido, vermelhidão e sinais vitais estáveis.
febre, tremores e hipotensão.
hipertensão, pulso oscilante e calafrios.
taquicardia, rubor e convulsões.
bradicardia, hipertensão e febre.

QUESTÃO 39_______________________________________________________________________
Segundo Timby (2008), a aspiração das vias aéreas de um paciente com traqueostomia, pode causar
hipoxemia. Por isso não deve ser prolongada por mais do que:
a)
b)
c)
d)
e)

5 a 10 segundos.
15 a 20 segundos.
3 a 10 segundos.
10 a 15 segundos.
10 a 20 segundos.

QUESTÃO 40_______________________________________________________________________
Qual das seguintes afirmativas NÃO É VERDADEIRA com a relação à sífilis?
a) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução
crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de maior ou menor tempo de
duração.
b) A sífilis congênita é considerada um indicador para a avaliação da qualidade da assistência à
gestante.
c) O objetivo maior de identificar e tratar as gestantes com sífilis e seus parceiros é evitar a transmissão
para o feto. A infecção do feto pode ocorrer em qualquer fase da gestação.
d) O desfecho da infecção treponêmica na gestação pode ser a prematuridade, abortamento
espontâneo, óbito fetal, recém-nascido sintomático e recém-nascido assintomático.
e) Os principais sinais e sintomas na sífilis congênita precoce são: prematuridade, hidropisia, surdez,
nariz em sela, fronte olímpica, anemia severa e ceratite intersticial.
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QUESTÃO 41_______________________________________________________________________
Com relação ao uso dos métodos anticoncepcionais, alguns pontos devem ser considerados em relação
à anticoncepção na adolescência, análise e marque a CORRETA.
a) O diafragma não deve ser utilizado por adolescentes, estas devem ser desmotivadas a utilizar.
b) Os métodos comportamentais são poucos recomendados para adolescentes, pois a irregularidade
menstrual é muito comum nessa fase, exigindo disciplina e planejamento. As relações sexuais nesse
período, em geral, não são planejadas.
c) Deve-se evitar o uso de anticoncepcionais hormonais nessa fase, pelo possível risco de diminuição
da calcificação óssea.
d) A anticoncepção de emergência não deve ser utilizada pelos adolescentes, pela grande exposição
hormonal.
e) O uso da camisinha masculina e feminina deve ser estimulada em todas as relações sexuais. De
preferência, o uso simultâneo do códon masculino e feminino.
QUESTÃO 42_______________________________________________________________________
A enfermagem perioperatória incorpora os cuidados de enfermagem nas três fases da experiência
cirúrgica: pré-operatória, intra-operatória e pós-operatória. Sobre essas fases, analise as assertivas
abaixo:
I - A fase pré-operatória inicia-se quando a decisão pela intervenção cirúrgica é feita e termina com a
transferência do paciente para a mesa cirúrgica.
II - A posição que o paciente é colocado na mesa cirúrgica depende do procedimento operatório a ser
realizado e, como também, da sua condição física. Um exemplo é a posição de trendelemburg em
que o paciente está deitado de costas com as pernas e coxas fletidas em ângulos agudos.
III - A principal função da enfermagem na unidade de recuperação pós-anestésica é monitorar os sinais
vitais do estado geral do paciente, avaliando, no mínimo, a cada 15 minutos.
IV - O objetivo primário na sala de recuperação pós-anestésica é manter a respiração pulmonar e assim
prevenir a hipoxemia e a hipercapnia.
V - O choque é uma das mais sérias complicações pós-operatória. Os sinais clássicos do choque são:
palidez, pele fria e úmida, respiração rápida, cianose de lábios, pulso rápido e fino, diminuição da
pressão do pulso, baixa pressão sanguínea e urina concretada.
Estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, IV.
II, III, IV, V.
I, III, IV, V.
I, II, IV, V.
Todas as alternativas.
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QUESTÃO 43_______________________________________________________________________
Sobre as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes no pré-natal, analise as proposições
abaixo:
I - As mais importantes situações hemorrágicas na primeira metade da gestação são: abortamento,
gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna e deslocamento prematuro da
placenta.
II - A placenta prévia é relatada por perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, de
quantidade variada, não acompanhada de dor. É episódica, recorrente e progressiva.
III - A pré-eclampsia é o aparecimento de hipertensão e proteinúria após vigésima semana de
gestação, em gestante previamente normotensa. O edema atualmente não faz mais parte dos
critérios diagnósticos da síndrome hipertensiva, embora frequentemente acompanhe o quadro
clínico.
IV - Caracteriza-se como aborto inevitável a interrupção da gestação com a permanência do produto
conceptual na cavidade uterina, podendo haver discreto sangramento, com colo impérvio,
regressão dos fenômenos gravídicos e redução do volume uterino em relação à idade gestacional.
V - Na mola hidatiforme o sangramento vaginal é intermitente, indolor e, por vezes, acompanhado de
eliminação de vesículas. Há presença de batimentos cardíacos e a presença de hiperêmese é
acentuada.
Todas as alternativas estão corretas, EXCETO,
a) I, II.
b) I, III.
c) III, IV.
d) IV, V.
e) III, V.
QUESTÃO 44_______________________________________________________________________
De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde,
analise se são verdadeiras ou falsas as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.
()

Os valores que norteiam essa política são autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a
corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de
saúde.
() O acolhimento é entendido como uma ação de triagem com seleção daqueles que serão atendidos
pelo serviço naquele momento.
( ) O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendermos como parte do processo de
produção de saúde, passível de ser aprendido e trabalhado em todo e qualquer encontro do serviço
de saúde.
( ) A política de humanização em saúde é um conjunto de propostas abstratas que esperamos poder
tornar concreto.
() O acolhimento constitui também um dispositivo de intervenção que possibilita analisar o processo
de trabalho em saúde com foco nas relações profissional/usuário/rede social e
profissional/profissional, tendo o usuário como sujeito e participante ativo do processo.
a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F–V.
V – V – F – V – V.
F – V – V – V – V.
V – V – V – F – F.
F – F – V – V – V.
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QUESTÃO 45_______________________________________________________________________
A supervisão vem sendo caracterizada como uma função administrativa que envolve um processo de
orientação contínua de pessoal, com a finalidade de desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço. Analise
as assertivas abaixo e marque a INCORRETA.
a) Os enfermeiros desenvolvem a função de supervisão, pois, desde os que prestam cuidados diretos
aos pacientes até os que chefiam serviços de enfermagem, todos, em maior ou menor complexidade,
desenvolvem atividades de aprimoramento do pessoal de enfermagem e de prestação de uma
assistência eficiente e eficaz.
b) O plano de supervisão é um instrumento importante, pois ensina a racionalizar o tempo e as ações,
tornando-os apropriados aos objetivos, o que propicia maiores possibilidades de sucesso.
c) A motivação entendida como uma predisposição interior leva os supervisores a buscar o que fazer
para motivar as pessoas.
d) O enfermeiro, com função de supervisão, deve envolver os funcionários numa contínua análise, na
definição de prioridades e no estabelecimento de recursos, para que estes sintam a necessidade de
reposicionamentos e mudanças nesse processo.
e) A função de supervisão abrange três etapas: planejamento, execução e avaliação, tendo como
instrumentos e técnicas o plano de supervisão, o cronograma e o roteiro.
QUESTÃO 46_______________________________________________________________________
Sobre a legislação em enfermagem, marque a alternativa CORRETA.
a) Segundo a Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação dos conselhos federal e regional de
enfermagem, estes são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais
profissões compreendidas nos serviços de enfermagem.
b) O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico e terá duração de dois anos,
admitidos uma reeleição.
c) Cabe privativamente ao enfermeiro: consultoria, auditoria e emissão de parecer na área da saúde.
d) A eleição dos membros dos conselhos regionais e seus respectivos suplentes será por voto pessoal
e secreto, mas sem obrigatoriedade.
e) O dimensionamento e a adequação quantiqualitativa do quadro de profissionais de enfermagem não
deve levar em conta o sistema de classificação de pacientes, nem a realidade sociocultural e
econômico da clientela.
QUESTÃO 47_______________________________________________________________________
O código de ética dos profissionais de enfermagem está centrado na pessoa, na família e coletividade.
Leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os
interesses do profissional e sua organização. Analise as questões abaixo:
I-

É dever do profissional exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
II - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade
de opinião e posição ideológica é um direito do profissional de enfermagem.
III - É proibido ao profissional de enfermagem prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto
nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
IV - É um dever do profissional recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou
equipamento de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
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V - É proibido, segundo o código de ética de enfermagem, divulgar ou fazer referência a casos,
situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
Marque a opção CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – V – V.
F – V – V – F – V.
F – F – V – V – F.
V – F – V – F – V.
V – V - F – V – F.

QUESTÃO 48_______________________________________________________________________
A censura é uma penalidade imposta pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem consiste em:
a) Admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na
presença de duas testemunhas.
b) Pagamento de um a dez vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o
infrator, em vigor no ato do pagamento.
c) Proibição do exercício profissional por um período não superior a vinte e nove dias e publicado em
jornais de grande circulação.
d) Perda do direito ao exercício da enfermagem, com divulgação nas publicações dos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem.
e) Repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem e jornais de grande circulação.
QUESTÃO 49_______________________________________________________________________
As infrações cometidas pelos profissionais de enfermagem, segundo a natureza do ato e a circunstância
de cada caso, são consideradas leves, graves ou gravíssimas. São consideradas circunstâncias
atenuantes:
a)
b)
c)
d)
e)

Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
Cometer infração dolosamente.
Ser reincidente.
Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
Causar danos irreparáveis.

QUESTÃO 50_______________________________________________________________________
Sobre a hipertensão arterial sistêmica, todos os itens abaixo estão corretos, EXCETO,
a) chocolate amargo (com alto teor de cacau), pode promover discreta redução da pressão arterial,
devido às altas concentrações de polifenóis.
b) a hipertensão sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e
sustentados de pressão arterial.
c) a hipertensão arterial sistêmica tem baixa prevalência e baixas taxas de controle e é considerada um
dos principais fatores de risco modificáveis e um dos maiores problemas de saúde pública.
d) a maior frequência de "hiato auscultatório" que ocorre nos idosos, consiste no desaparecimento de
sons durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons
de korotkoff, resultando em valores falsamente baixos para a sistólica e falsamente altos para a
diastólica.
e) a relação entre os aumentos de peso e pressão arterial é quase linear. Perda de peso e da
circunferência abdominal correlacionam-se com redução da pressão arterial e melhora de alterações
metabólicas associadas.
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