LEIA AS INSTRUÇÕES:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, contendo 20 questões objetivas, sem repetição ou falhas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunhos;
Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA;
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul;
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO 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, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim;
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído;
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; 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 da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito;
Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE
QUESTÕES não serão levados em conta;
Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o
CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua
assinatura;
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 2h;
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de decorrida 1h30min. do seu início;
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta,
destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura
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HORÁRIO: 09h às 11h (horário do Piauí)

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Estou com saudade de ficar bom. Escrever é
consequência natural.
(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)

01. Segundo o texto:
a) o autor esteve doente e voltou a escrever.
b) o autor está doente e continua escrevendo.
c) O autor não escreve porque está doente.
d) o autor está doente porque não escreve.
e) o autor ficou bom, mas não voltou a escrever.
TEXTO II
Ainda falta um bom tempo para a aposentadoria
da maior parte deles, mas a Andrade Gutierrez já
tem pronto um estudo sobre a sucessão de 20

03. O tema do texto é:
a) a inocência de uma criança
b) o nascimento de uma criança
c) o sofrimento pela morte de uma criança
d) o apego do autor por uma certa criança
e) a morte de uma criança
TEXTO IV
Julgo que os homens que fazem a política
externa
do
Brasil,
no
Itamaraty,
são
excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre
vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca
participaram, eles próprios, em combates contra
a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente
não têm a sensibilidade de muitos outros países
ou diplomatas que conheço.
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96)

de seus principais executivos, quase todos na
faixa entre 58 e 62 anos. Seus substitutos serão
escolhidos entre 200 integrantes de um time de
aspirantes.

Eduardo

Andrade,

o

atual

superintendente, que já integra o conselho de
administração da empreiteira mineira, deverá ir

04. Só não caracteriza os homens do Itamaraty:
a) o pragmatismo
b) a falta de sensibilidade
c) a luta contra a ditadura
d) a tranquilidade da vida
e) as raízes na elite do Brasil.

se afastando aos poucos do dia-a-dia dos
negócios.

Para

os

outros

executivos,

que

deverão ser aproveitados como consultores, a
aposentadoria chegará a médio prazo.
(José Maria Furtado, na Exame, dez./99)

02. Se começarmos o primeiro período do texto por
“A Andrade Gutierrez já tem pronto…”, teremos,
como sequência coesa e coerente:
a) visto que ainda falta um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
b) por ainda faltar um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
c) se ainda faltar um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
d) embora ainda falte um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
e) à medida que ainda falta um bom tempo para
a aposentadoria da maior parte deles.
TEXTO III
Um anjo dorme aqui; na aurora apenas, disse
adeus ao brilhar das açucenas em ter da vida
alevantado o véu.
– Rosa tocada do cruel granizo Cedo finou-se e
no infantil sorriso passou do berço pra brincar no
céu!
(Casimiro de Abreu, in Primaveras)

TEXTO VI
A vida é difícil para todos nós. Saber
disso nos ajuda porque nos poupa da
autopiedade. Ter pena de si mesmo é uma
viagem que não leva a lugar nenhum. A
autopiedade, para ser justificada, nos toma um
tempo enorme na construção de argumentos e
motivos para nos entristecermos com uma coisa
absolutamente natural: nossas dificuldades.
Não vale a pena perder tempo se
queixando dos obstáculos que têm de ser
superados para sobreviver e para crescer. É
melhor ter pena dos outros e tentar ajudar os que
estão perto de você e precisam de uma mão
amiga, de um sorriso de encorajamento, de um
abraço de conforto. Use sempre suas melhores
qualidades para resolver problemas, que são:
capacidade de amar, de tolerar e de rir.
Muitas pessoas vivem a se queixar de
suas condições desfavoráveis, culpando as
circunstâncias por suas dificuldades ou
fracassos. As pessoas que se dão bem no
mundo são aquelas que saem em busca de
condições favoráveis e se não as encontram se
esforçam por criá-las. Enquanto você acreditar
que a vida é um jogo de sorte vai perder sempre.
A questão não é receber boas cartas, mas usar
bem as que lhe foram dadas.
(Dr. Luiz Alberto Py, in O Dia, 30/4/00)
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05. Segundo o texto, evitamos a autopiedade
quando:
a) aprendemos a nos comportar em sociedade.
b) nos dispomos a ajudar os outros.
c) passamos a ignorar o sofrimento.
d) percebemos que não somos os únicos a
sofrer.
e) buscamos o apoio adequado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
06.

Paciente com câncer de bexiga e metástases
óssea referia dores intensas e prescrição médica
de opiódes. Acamada, sonolenta e inapetente. A
família procurou a Unidade de Pronto
Atendimento e foi prescrito hidratação venosa e
dieta por cateter orogástrico. Ao realizar o exame
físico o enfermeiro constatou lesão por pressão
extensa em região sacra, de cor escura,
hiperemia e sangramento em área perilesão. De
acordo com o enunciado, podemos afirmar
quanto ao estágio da lesão por pressão:
a) Estágio I.
b) Estágio Il.
c) Estágio III.
d) Estágio IV.
e) Não classificável.

07. A prevenção de lesão por pressão é o principal
cuidado de enfermagem e as principais medidas
a serem planejadas pelo enfermeiro, para que o
paciente não desenvolva LP são:
a) Avaliação da LP na admissão de todos os
pacientes.
b) Reavaliação
diária
de
risco
de
desenvolvimento de LPde todos os pacientes
internados.
c) Manejo da umidade, manutenção do paciente
seco e com a pele hidratada.
d) Otimização da nutrição e hidratação.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
08. As úlceras crônicas de etiologia vasculogênica
constituem um sério problema de abrangência
mundial, sendo responsáveis por índices de
morbidade e mortalidade significativos, além de
considerável impacto econômico. Sobre úlceras
vasculogênicas
assinale
a
alternativa
CORRETA:

c) As úlceras mistas são raras e causam
elevada mortalidade.
d) Cerca de 20% das úlceras de perna são
causadas por insuficiência arterial.
e) Cerca de 75% das úlceras venosas são de
origem idiopática.
09. Advogado, 86 anos, obeso, aposentado com
edema e manchas hipercrômicas em membros
inferiores, caiu da própria altura que causou
ferimento nas pernas que evoluiu para celulite e
ferimento de difícil cicatrização, com área de
esfacelo e exsudação. Após avaliação, o médico
vascular constatou úlcera de origem venosa e
encaminhou para o serviço de estomaterapia.
Quanto à morfologia, as úlceras venosas
apresentam as seguintes características:
1) Bordas irregulares.
2) Margens rasa, tecidos profundos não
afetados.
3) História de trombose profunda, flebite, veias
varicosas.
4) Geralmente profundas com envolvimento de
tendões e músculos.
5) Dor intensa com piora a noite e alívio ao
manter o membro pendente.
Considerando as afirmativas Verdadeiras e
Falsas, assinale a alternativa que apresenta a
sequência de letras CORRETA.
a) (V) (F) (V) (F) (V)
b) (V) (F) (V) (V) (F)
c) (V) (V) (F) (V) (V)
d) (V) (V) (V) (F) (F)
e) (V)(F) (F) (V) (V)

a) As principais causas das úlceras de etiologia
venosa são a hipertensão arterial e
consequente hipertensão capilar.
b) As intervenções que corrigem a úlcera
venosa são indicadas para a úlcera arterial.
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10. Idosa, diabética há 10 anos, andando descalça
em sua casa furou-se com um brinco e não
percebeu. A perfuração evoluiu para infecção,
necrose e desbridamento cirúrgico. Quais as
medidas de maior impacto realizadas na consulta
de enfermagem poderiam, EVITAR esse
problema?
a) Uso de curativo absorvente com prata.
b) Avaliação periódica da sensibilidade dos pés
utilizando
o
monofilamento
SemmesWeinstein de 10 g.
c) Uso de hidrocoloide com prata.
d) Profilaxia com curativo de metilceluolose e
poliuretano.
e) Todas as respostas estão corretas.
11. A neuropatia diabética pode ser observada em
50% das pessoas diabéticas acima de 60 anos
com Diabetes Mellitus Tipo 2, que afeta os
sistemas somático e autonômico.
Analise as seguintes afirmativas e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.
1 ( ) A neuropatia sensorial leva à diminuição
ou a ausência da sensibilidade dolorosa,
tátil e térmica.
2 ( ) A doença arterial periférica (DAP), quando
associada a neuropatia, é uma das
principais causas não traumáticas de
amputação.
3 ( ) Um dos principais sinais da DAP é a
queixa de claudicação intermitente e dor
ao repouso ou durante a noite.
4 ( ) A
microangiopatia
periférica
é
a
responsável pela isquemia dos membros
inferiores.
5 ( ) Em pacientes com Diabetes Mellitus é
frequente a ausência de pulsos arteriais
pediosa dorsais e tibiais posteriores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
de letras CORRETA.
a) (V) (F) (V) (F) (V)
b) (V) (F) (F) (V) (F)
c) (V) (V) (V) (V) (V)
d) (F) (V) (V) (F) (F)
e) (V) (F) (F) (V) (V)
12. A cateterização urinária é um procedimento
invasivo em que é inserido um cateter uretral até
a bexiga com a finalidade, dentre outras, de
drenagem da urina em pacientes com problema
de eliminação urinária (ECOLE et AL., 2013. De
acordo com o enunciado, podemos afirmar:

a) A drenagem urinária pode ser realizada por
meio de sistema aberto (intermitente ou
alívio) ou fechado (demora) e por via
suprapúbica.
b) A infecção do trato urinário (ITU) é
responsável por mais de 30% de todas as
infecções relacionadas à assistência à saúde.
c) A infecção pode surgir em 1 a 2% dos
pacientes submetidos ao cateterismo urinário
intermitente.
d) Em pacientes cirúrgicos, a remoção do
cateter de demora no primeiro dia de pósoperatório foi associada a menor incidência
de ITU, embora aumente o risco de
recateterização.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
13. Jovem de 18 anos, vitima de acidente por arma
de fogo com lesão medular na coluna lombar.
Apresentava
dermatite
associada
a
incontinência(DAI)
em
região
genital.
Considerando que o enfermeiro tem importante
papel na educação em saúde, qual a medida de
maior
impacto
para
a
prevenção
de
complicações renais, infecção e DAI em
pacientes conscientes?
a) Uso de fraldas.
b) Cateterismo de demora.
c) Cateterismo intermitente.
d) Exercício vesical.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14. De acordo com a Revisão integrativa: evidências
na
prática
do
cateterismo
urinário
intermitente/demora de Ercole, et al.,(2013) em
relação ao cateterismo intermitente, podemos
afirmar:
a) Há evidências que sustentem que o uso de
cateteres revestidos com algum tipo de
solução antisséptica ou antimicrobiana é mais
benéfico do que o uso de cateteres comuns
na redução de ITU.
b) Há evidências suficientes para determinar
qual é o melhor tipo de cateter urinário, com
vistas à prevenção de ITU em pacientes que
necessitam de cateterismo urinário de uso
prolongado.
c) Há evidências que o uso de solução
antisséptica,
durante
o
cuidado
de
enfermagem ao paciente cateterizado reduz o
risco para desenvolver ITU.
d) A técnica limpa pode ser empregada como
alternativa
à
técnica
estéril
no
autocateterismo intermitente no domicílio.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
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15. Paciente após engolir espinha de peixe, teve
perfuração do reto e evoluiu com edema
extenso, necrose, dor, infecção polibacteriana e
atendimento médico de urgência. O cirurgião
realizou desbridamento cirúrgico e desvio do
efluente fecal para o meio exterior. É correto
afirmar:
a) A colostomia pode ser temporária ou
definitiva.
b) A doença inflamatória intestinal é a principal
causa de colostomia definitiva.
c) A colostomia de volvo de sigmóide necrosado
geralmente é definitiva.
d) A colostomia temporária geralmente é
realizada em situações eletivas.
e) Todas as questões estão corretas.
16. O cuidado com a pele perístoma envolve
orientação adequada de enfermagem para o
autocuidado e prevenção de complicações.
a) O estoma deve ser lavado com Soro
fisiológico.
b) O estoma não pode ser lavado com água
corrente.
c) Para a proteção da pele a bolsa com
conteúdo fecal deve ser esvaziada duas
vezes ao dia.
d) A demarcação do local do estoma favorece a
aderência do equipamento e liberdade de
movimentos.
e) Todas as questões estão corretas.
17. As complicações da ileostomias têm significativo
impacto em doentes nos quais a qualidade de
vida já está comprometida pela presença do
estoma. As indicações mais comuns de revisão
cirúrgica são:
a) Dificuldade de fixação da bolsa.
b) Estenose e retração.
c) Estoma plano.
d) Prolapso.
e) Doença de Cronh.
18. A Incontinência Urinária (IU) é classificada de
acordo os sintomas apresentados, sendo mais
frequente em mulheres que em homens. De
acordo com o enunciado, podemos afirmar:
a) A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é a
ocorrência de perda de urina durante algum
esforço que aumente a pressão intraabdominal, como tosse, espirro ou exercícios
físicos.

b) A urge-incontinência ou Incontinência Urinária
de Urgência (IUU), caracterizada pela perda
de urina, após tosse, espirro ou exercícios
físicos.
c) Na Incontinência Urinária Mista (IUM), há
queixa de perda de urina associada apenas a
esforços.
d) O procedimento de cateterismo vesical
realizado pela enfermagem não é baseado
em evidências.
e) Em pacientes com lesão medular, a
realização do autocateterismo intermitente
limpo esteve associada às maiores taxas de
ITU e complicações das vias urinárias.
19. Dentre as escalas preditivas de lesão por
pressão, destaca-se a escala de Braden, que foi
desenvolvida com base nos fatores de risco de
pessoas com imobilidade prolongada. Os
indicadores dessa escala são:
a) estado
mental,
umidade,
atividade,
mobilidade,
condição física, idade e cisalhamento.
b) continência, atividade mental, idade, nutrição,
pressão, fricção e percepção neurológica.
c) percepção sensorial, umidade, atividade,
mobilidade,
nutrição, fricção e cisalhamento.
d) percepção sensorial, umidade, pressão,
mobilidade,
nutrição, condição física e percepção
neurológica.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
20. A incontinência urinária tem impacto negativo sobre
a vida das pessoas e a Dermatite Associada à
Incontinência (DAI) é uma das manifestação
clínica de lesões associada à umidade. De
acordo com as informações, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A limpeza da pele, hidratação e prevenção da
umidade são medidas de prevenção da DAI.
b) A DAÍ não acomete crianças.
c) A DAÍ pode ser evitado com medicamentos
orais
d) A DAÍ só acomete idosos.
e) A presença de equimose é um indicador da
DAI.
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