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Conteúdo Geral

1 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "traçadores" da qualidade, para o grupo adulto?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Óbito por violência, Hospitalizações por acidente vascular
cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

2 A portaria n◦ 399 de 22/02/2006 que divulga o
Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as
diretrizes operacionais do referido pacto, estabelece como
prioridade:

A) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto
de Gestão do SUS.

B) Exclusivamente o Pacto pela Vida.

C) Exclusivamente o Pacto em Defesa do SUS.

D) Exclusivamente o Pacto de Gestão do SUS.

E) Exclusivamente o Pacto em Defesa da Gestão Ampliada e
Compartilhada do SUS.

3 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "eventos-sentinela"para o grupo adulto ?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

4 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
Neste sentido, identifique em qual a opção abaixo
estão relacionadas prioridades, das quais são estabelecidos
indicadores e índices de saúde pactuados:

A) Saúde do idoso, Saúde do adolescente e Fortalecimento da
atenção básica.

B) Promoção da saúde, Saúde materno-infantil e Saúde do
adulto.

C) Saúde materna, Controle da dengue, e Controle do câncer
de mama.

D) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malaria e influenza, Promoção da saúde e
Fortalecimento da atenção básica.

E) Redução da mortalidade materna e infantil, Saúde do
adolescente e Saúde do idoso.

5 São indicadores do Pacto pela Saúde, por município,
avaliados e monitorados trimestralmente:

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia
saúde da família.

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem
ações no campo da atividade física.

III. Índice de alimentação regular das bases de dados
nacionais obrigatórias (SIA; SIH; CNES e SIAB).

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde
conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas I, II e III são verdadeiras.

B) Todas são verdadeiras.

C) Somente II, III e IV são verdadeiras.

D) Somente IV é verdadeira.

E) Apenas I é verdadeira.

6 A política Nacional de Humanização toma cinco
diretrizes centrais para orientar a ação das equipes que têm
por tarefas produzir saúde, são elas:

I. Acolhimento.

II. Gestão Democrática das organizações de saúde, dos
processos de trabalho e de formação, da clínica e da
saúde coletiva.

III. Clínica Ampliada.

IV. Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde.

V. Garantir os direitos dos usuários.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas

B) I, II e IV apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II, III, IV e V.
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7 Sobre acolhimento é correto afirmar que:

I. O acolhimento com avaliação e classificação de
risco configura-se como uma das intervenções
potencialmente decisivas na reorganização e realização
da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir
da análise, problematização e proposição da própria
equipe, que se constitui como sujeito do seu processo
de trabalho.

II. O acolhimento com classificação de risco é um processo
dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam
tratamento eletivo, que são agendados conforme
protocolo estabelecido em cada unidade de saúde.

III. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas
uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional
específico para fazê-lo, implica compartilhamento
de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e
invenções.

IV. Uma postura acolhedora implica em estar atento e
poroso à diversidade cultural, racial e étnica.

V. Acolher com a intenção de resolver os problemas de
saúde das pessoas que procuram uma unidade de
saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram
a unidade, por demanda espontânea, deverão ser
acolhidas por profissional da equipe técnica.

Estão corretos os itens

A) I e III, apenas.

B) I, III, IV e V, apenas.

C) I, II, e V, apenas.

D) III, IV e V, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

8 O controle social na saúde é um direito conquistado
pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente do
princípio "participação popular", e são garantidas duas
instâncias formais, que são também espaço de luta: os
conselhos e conferências de saúde. Assinale a opção correta
a partir dos itens abaixo.

I. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter provisório, essencialmente consultivos.

II. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter permanente e deliberativo.

III. As conferências de saúde tem como objetivo avaliar
e propor diretrizes para a política de saúde nas três
esferas de governo.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas os itens II e III são verdadeiros

B) Apenas os itens I e III são verdadeiros

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros

D) Apenas os itens I e III são falsos

E) Todos são verdadeiros

9 Considerando a representatividade dos conselhos
de saúde: usuários; trabalhadores de Saúde, governo e
prestadores de serviços privados, e segundo a perspectiva
defendida por Correia, 2005, na qual afirma que: "Existem
limites para o exercício do controle social no espaço dos
conselhos", motivados por:

I. Fragilidade no nível de organização dos movimentos
populares e sindicais.

II. Pouca consciência de classe (momento meramente
"econômicocorporativo"ou "egoístico-passional") dos
mesmos;

III. Cultura política de submissão arraigada na população
brasileira.

IV. Baixa representatividade e conseqüente falta de
legitimidade dos conselheiros, pela pouca organicidade
com sua base, além da desinformação generalizada.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas o item I é correto.

B) Apenas o item II é correto.

C) Apenas o item III é correto.

D) Apenas os itens I e II são corretos.

E) Todos os itens são corretos.

10 No documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde
que contempla o Pacto pela Vida, a saúde do idoso é
uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas
de governo, sendo apresentada uma série de ações que
visam, em última instância, à implementação de algumas
das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do
Idoso. Com base nestas diretrizes, analise as opções abaixo,
conforme sejam verdadeiras (V) ou falsas (F):

I. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros
com 60 anos ou mais de idade.

II. A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a
autonomia e a independência dos indivíduos idosos.

III. Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis,
de forma articulada e conforme suas competências
específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o
alcance do propósito desta Política.

IV. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa deverá
estar em consonância com os princípios e diretrizes do
SUS.

V. Estímulo à participação e fortalecimento do controle
social são diretrizes dessa Política.

Assim, verifica-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras.

E) Todas são verdadeiras.
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11 Quanto a orientação das pesquisas em relação ao
tempo pode-se afirmar que:

I. No experimento clínico, os pacientes são alocados ao
acaso para os grupo de tratamento e são monitorados
em perspectiva para os resultados de interesse.

II. No estudo de coorte, os grupos de tratamento são
montados com base no seu tratamento ou em outras
características diferenciadoras, e são seguidos até a
ocorrencia dos resultados.

III. No estudo com casos controle, a prevalência de
tratamentos passados é comparada em um grupo de
pacientes com o resultado de interesse e um grupo
controle de pacientes que não vivenciaram o resultado
no momento em que os dados foram coletados.

IV. Com o estudo de coorte prospectivo, o resultado de
interesse ocorre após o início do estudo e com o estudo
retrospectivo o resultado já ocorreu quando o estudo
começa.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

12 Pode-se afirmar que:

I. O método experimental é considerado a melhor
evidência disponível na pesquisa clínica.

II. Os estudos descritivos são conduzidos para descrever
ou resumir dados.

III. Os estudos não experimentais analíticos
frequentemente são utilizados para testar hipóteses.

IV. A maior parte dos estudos não experimentais inscrevem
pacientes que estão recebendo cuidados em ambientes
convencionais de cuidado como clínicas e hospitais.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

13 Um estudo epidemiológico de coorte para avaliar
a incidência de vários tipos de câncer em portadores de
diabetes mellitus tipos 2 (DM-2), cujo objetivo é investigar
os fatores de risco de câncer que incidem em pacientes
diabéticos, deve ser integrado por:

A) Portadores de câncer com e sem DM-2.

B) Portadores de câncer com DM-2.

C) Portadores de DM-2 com câncer.

D) Portadores de DM-2 sem câncer.

E) Portadores de DM-2 com e sem câncer.

14 Os estudos ecológicos por utilizarem como unidade
de análise os agregados populacionais apresentam como
principal viés a Falácia ecológica. Identifique dentre as
opções abaixo aquela que define corretamente esse viés:

A) O viés de se atribuir ao indivíduo as características
observadas a partir das estatísticas populacionais.

B) O viés de se atribuir a uma população as características
observadas a partir das estatísticas retiradas de outras
populações.

C) O viés de se atribuir a um indivíduo o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

D) O viés de se atribuir a população o que se observou a partir
da descrição de uma série de casos.

E) O viés de se atribuir a uma população o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

15 Assinale o item que não corresponde às prioridades
definidas pelo Pacto pela Saúde 2006, regulado pela Portaria
no 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa,
buscando a atenção integral.

B) Instituir no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo
do útero e de mama.

D) Fortalecer a capacidade de resposta do Sistema único de
Saúde (SUS) às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza.

E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família
como modelo de atenção básica à saúde e como centro
ordenador das redes de atenção à saúde no SUS.

16 Segundo Correia (2011), o processo de privatização
dos serviços públicos em curso no Brasil tem denominado
"novos modelos de gestão". A partir dessa afirmativa
analise quais os itens que são definidos como novos modelos
de gestão.

I. Organizações Sociais (OSs).

II. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs).

III. Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs).

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
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17 Quanto à Política nacional de atenção à saúde do
idosos, é correto afirmar que:

I. O pacto pela saúde é a consolidação do SUS sobre
as diretrizes da saúde do idoso, estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

II. No cotidiano, observa-se o atendimento prioritário aos
idosos nos postos de saúde e hospitais, em razão do
Estatuto do Idoso.

III. O desconhecimento da família e despreparo do idoso
sobre o processo de envelhecimento são alguns desafios
comuns nos dias atuais.

IV. "O processo de envelhecimento ativo envolve políticas
públicas que promovam modos de viver mais saudáveis
e seguros(...), favorecendo a prática de atividades
físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações
de violência familiar e urbana, o acesso à alimentos
saudáveis(...).Tais medidas contribuirão para o alcance
de um envelhecimento que signifique também um
ganho substancial em qualidade de vida e saúde."

V. "Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa
e à sua rede de suporte social, incluindo familiares
e cuidadores (quando existente), uma atenção
humanizada com orientação, acompanhamento e
apoio domiciliar, com respeito às culturas locais,às
diversidades do envelhecer ...".

Constata-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras .

E) Todas são verdadeiras.

18 Sobre a Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990 é
correto afirmar que esta:

A) Regula a política de gestão do trabalho na saúde, instituindo
o Assistente Social como profissional da saúde.

B) Foi sancionada no Governo Sarney, com vetos em itens
importantes referentes às formas de financiamento da
Política de Saúde.

C) Estabelece um modelo hierarquizado de Assistência à
Saúde, fundado nos princípios de integralidade da
assistência, participação da comunidade e descentralização
dos serviços para os municípios, definindo o Programa de
Saúde da Família como centro ordenador das redes de
atenção à saúde.

D) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito público ou privado.

E) Define a política de desenvolvimento científico e tecnológico
na saúde, com ênfase na realização de pesquisas para
incremento do Sistema Único da Saúde (SUS).

19 Referente a clínica ampliada é correto afirmar:

I. É um compromisso com o sujeito doente visto de modo
universal.

II. Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de
intersetorialidade.

III. É reconhecer os limites do conhecimento dos
profissionais de saúde e das tecnologias por eles
empregadas e buscar outros conhecimentos em
diferentes setores.

IV. É assumir um compromisso ético profundo.

V. Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos
serviços de saúde.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas.

B) I, II, IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) II, III, IV e V, apenas.

20 Após diagnóstico situacional preliminar de
uma comunidade do VII distrito sanitário de Maceió,
predominantemente feminina (72% mulheres), a equipe
de saúde identifica que há muitos problemas relacionados
à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que requer
diagnóstico imediato mais detalhado e a instituição
imediata de medidas de monitoramento. Diante disso,
identifique os indicadores abaixo relacionados elegíveis e
suas resp ectivas periodicidades de avaliação:

I. Prevalência de HAS - avaliação semestral.

II. Prevalência de HAS na população feminina - avaliação
anual.

III. Prevalência de HAS na população masculina - avaliação
anual.

IV. Proporção de hipertensos acompanhados - avaliação
mensal.

V. Número absoluto de óbitos por doenças
cerebro-vasculares - avaliação mensal.

Assim, verifica-se que:

A) I, II e V, são verdadeiras.

B) I, IV e V, são verdadeiras.

C) II, III e IV, são verdadeiras.

D) III, IV e V, são verdadeiras.

E) somente I e II são verdadeiras.
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Enfermagem

21 O estado nutricional de um indivíduo expressa a
relação entre os alimentos ingeridos, utilizados e gastos,
em forma de energia, pelo organismo. A avaliação do
estado nutricional compreende várias etapas, dentre as quais
destaca-se a avaliação antropométrica que se comporta
como um dos métodos mais utilizados por ser de baixo custo
e por caracterizar-se como um método não invasivo. Assim,
as medidas mais utilizadas pela antropometria são

A) peso e altura.

B) altura e idade.

C) peso e cintura abdominal.

D) peso e idade.

E) prega cutânea e circunferência abdominal.

22 As quedas representam um sério problema para
as pessoas idosas e estão associadas à elevados índices
de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e
institucionalização precoce. A respeito deste problema,
assinale a opção que não condiz com esta realidade:

A) Com relação ao sexo, as mulheres caem mais que os
homens, porém a partir dos 75 anos de idade estas
frequências se igualam.

B) Dentre as causas e fatores de risco mais comuns, temos a
tontura, vertigem, redução da visão e desequilíbrio corporal.

C) Um dos grandes problemas relacionados a queda do idoso
diz respeito as fraturas ósseas, principalmente do osso
Femural.

D) Visando reduzir os riscos domésticos para quedas da pessoa
idosa, recomenda-se a construção de escadas com pisos
muito desenhados, a fim de serem destacados facilmente
pela visão.

E) Como exemplo de alterações fisiológicas relacionadas ao
avanço da idade podemos citar a fraqueza muscular de
membros inferiores e superiores.

23 O seguinte achado clínico é considerado indicador de
ALTO RISCO para doença cardiovascular:

A) Tabagismo

B) Hipertensão

C) Hipotensão

D) Dislipidemia

E) Doença renal crônica

24 A situação vacinal do idoso é um dado que deve ser
investigado durante a anamnese. Dentre as vacinas abaixo,
a opção que não condiz com o calendário vacinal do idoso
é:

A) Vacina anti-pneumocócica

B) Vacina contra infuenza

C) Vacina contra hepatite

D) Vacina contra difteria e tétano (dT)

E) Vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DPT)

25 É de competência do enfermeiro envolvido na
assistência ao paciente oncológico a promoção de medidas
que visem o bem-estar do mesmo. Neste sentido, são
consideradas medidas adequadas para o cuidado bucal do
paciente em radioterapia, exceto:

A) Oferecer produtos para higiene oral.

B) Demonstrar técnica de escovação dos dentes, língua,
mucosas e gengivas.

C) Orientar bochechos duas vezes ao dia com bicarbonato de
sódio a 10%, diluído em água destilada.

D) Nos casos de mucosite oferecer dieta pastosa.

E) Não oferecer antissépticos bucais abrasivos.

26 Marque a opção correta, naquilo que se inclui na
comunicação não verbal.

A) Gestos, postura, comunicação escrita e tom de voz.

B) Contato visual, gestos, palavras e postura.

C) Gestos, postura, expressão facial e tom de voz.

D) Comunicação escrita, expressão facial, gestos e tom de voz.

E) Postura, palavras, contato visual e gestos.

27 Seguindo o exemplo da situação acima, conforme
o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em
seu Capítulo V, o qual trata das Infrações e Penalidades, o
profissional de enfermagem que cometer infração ética, cuja
penalidade atribuída for a de suspensão de suas atividades,
o profissional deverá ter suas atividades suspensas por no
máximo:

A) 07 dias.

B) 15 dias.

C) 21 dias.

D) 29 dias.

E) 30 dias.

28 Sobre medição da pressão arterial é incorreto afirmar
que:

A) A largura ideal do manguito deve corresponder a 40% do
perímetro do membro avaliado.

B) O balão envolto pelo manguito deve envolver dois terços do
braço de um adulto.

C) Sua medição pode ser realizada, tanto na posição sentada
quanto deitada.

D) O membro do indivíduo estando elevado acima do nível
do coração, durante a mediação da pressão arterial, pode
causar uma falsa leitura, no caso, uma leitura baixa.

E) Quando o enfermeiro desinsufla muito lentamente o
manguito pode ocorrer uma falsa diminuição da pressão
diastólica.
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29 Uma enfermeira da clínica médica de um renomado
hospital, trabalha em regime de plantão, iniciando-se às
7h da manhã e finalizando às 19h. Em um destes
plantões, após 15 minutos de espera pela colega, que
iria assumir a sequência do próximo plantão, resolve ir
embora, ausentando-se do ambiente de trabalho, ainda que
sua colega não houvesse chegado ao setor. Antes de
sair da clínica médica a enfermeira informa aos técnicos
de enfermagem que está indo embora, mas que deixara
todas as informações pertinentes registradas no Relatório de
Enfermagem. Conforme o Código de Ética de Enfermagem,
essa atitude deve ser considerada:

A) Não colaborativa com a equipe de saúde, no entanto, não
se caracteriza como infração ética.

B) Aceitável, visto que ela não presta assistência de
enfermagem em ambiente de urgência e emergência.

C) Passível de punição, pois se caracteriza por abandono de
plantão, sem a devida garantia de assistência ao paciente.

D) Compreensível, pois são muitos os compromissos assumidos
pelos enfermeiros e, certamente ela não poderia prejudicar
uma atividade, assumida após plantão, em detrimento de
outra.

E) Esta situação é permitida, embora as atividades dos
técnicos de enfermagem devam receber supervisão do
enfermeiro.

30 Constitui direito do enfermeiro aprimorar seus
conhecimentos técnicos e científicos, os quais orientarão sua
prática profissional. Apoiado neste, um enfermeiro pensa em
publicar um interessante estudo de caso, no qual há fotos de
um paciente a quem o enfermeiro não solicitou autorização
prévia. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, tal conduta é:

A) Permitida pois trata-se de expor uma situação que irá
orientar tomadas de decisão por parte dos enfermeiros.

B) Aceitável, se o trabalho receber reconhecimento científico
nacional e internacional.

C) O enfermeiro pode publicar o estudo de caso, pois o
interesse da ciência deve se sobressair, visto que não houve
qualquer perigo à vida do paciente.

D) Justificável, caso a instituição para a qual ele trabalhe
concordar com a publicação.

E) Vedada.

31 P.C. é um paciente que se encontra hospitalizado
para tratamento de crises convulsivas. Certa noite, durante
uma crise convulsiva, o mesmo sofreu uma queda do seu
leito, pois as grades não estavam erguidas, tendo como
consequência, luxação do seu membro superior direito.
Considerando que o último profissional a prestar assistência
foi a enfermeira do setor que não atentou em elevar as
grades laterais de proteção, qual foi a infração cometida
pela enfermagem?

A) Negligência

B) Imprudência

C) Imperícia

D) Omissão

E) Maleficência

32 Os erros na administração de medicamentos, pela
enfermagem, vêm se tornando uma forte evidência ao
longo dos anos, comprometendo a qualidade da assistência
prestada ao paciente, o qual pode sofrer complicações
sérias. Quando esta complicação séria resulta em danos
ao paciente, o enfermeiro responsável pela administração
da medicação pode sofrer, como penalidade, a suspensão
do exercício profissional que é da alçada do:

A) Conselho Local de Enfermagem.

B) Conselho Regional de Enfermagem.

C) Conselho Federal de Enfermagem.

D) Conselho Nacional de Enfermagem.

E) Justiça do Trabalho.

33 Ceccim (2008) em seu artigo de reflexão A
emergência da educação e ensino da saúde: interseções e
intersetorialidade, entende que a formação dos profissionais
de saúde caracteriza-se pela resistência contra os avanços da
cidadania em saúde. Relacionado a esta afirmação pode-se
dizer que:

I. O poder de cidadania é tênue na formação profissional,
tendo como ideal a prestação de serviços altamente
tecnificados.

II. A instituição hospitalar ainda assume o topo
hierárquico, no que diz respeito à qualidade do trabalho.

III. O profissional de saúde desempenha trabalho com
maior dedicação no setor privado, onde o atendimento
individual se sobressai, apoiado pelos recursos
complementares de apoio diagnóstico e terapêutico.

IV. A educação superior, como gestão setorial, não tem
se ocupado da produção política para a formação de
quadros profissionais.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e IV, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

34 O "Grande nó crítico"da formação dos profissionais
de saúde a que Ceccim (2008) se refere diz respeito a:

A) Criatividade e abertura ao coletivo.

B) Ampliação da noção de autonomia do outro.

C) Constituição de espaços criativos e sensíveis na produção
de saúde.

D) Educação dos profissionais baseada num ensino, onde
prevalece a transmissão de conhecimentos.

E) Relação solidária entre os trabalhadores do ponto de vista
do seu desempenho técnico.
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35 Referente Classificação Internacional para a Prática
de Enfermagem versão 1 é correto afirmar, exceto:

A) O eixo FOCO é referente a área de atenção que é relevante
para a enfermagem.

B) O eixo DURAÇÃO é referente ao momento, período,
instante, intervalo ou duração de uma ocorrência.

C) O eixo CLIENTE é referente ao sujeito ao qual o diagnóstico
se refere e que é o recipiente de uma intervenção.

D) O eixo AÇÃO é um processo intencional aplicado a um
cliente.

E) O eixo MEIO é referente a maneira ou método de
desempenhar uma intervenção.

36 As palavras SANGRAMENTO, GRANDE, TUBO
TORÁCICO, SUPERVISIONAR, FREQUENTES, TÓRAX,
PACIENTE, são componentes dos seguintes eixos
respectivamente:

A) foco, julgamento, meio, ação, tempo, localização e cliente.

B) ação, tamanho, meio, ação, tempo, local e cliente.

C) ação, avaliação, meio, ação, tempo, localização e cliente.

D) foco, julgamento, localização, ação, duração, meio e
cliente.

E) ação, avaliação, elemento, foco, tempo, localização cliente.

37 Referente a hemocomponentes é incorreto afirmar:

A) Sangue total restaura a volemia e mantém a perfusão e a
oxigenação tecidual.

B) Concentrado de hemáceas aumenta a capacidade de
transporte de oxigênio por aumento da massa de hemáceas
circulante.

C) Concentrado de plaquetas são essências para a hemostasia
normal.

D) Crioprecipitado repõe o fibrinogênio e o fator VIII.

E) Albumina necessária para a distribuição correta dos
líquidos corporais entre o compartimento intravascular e o
extravascular.

38 Foi prescrito para o paciente MB, internado na Clínica
cirúrgica do HUPAA: Soro glicosado 5%-1500 ml para ser
administrado em equipo microgotas, em 24 horas. Qual
deve ser o gotejamento por minuto?

A) 83 microgotas/min.

B) 28 microgotas/min.

C) 62 microgotas/min.

D) 21 microgotas/min.

E) 66 microgotas/min.

39 Referente a Drenos Torácicos é incorreto afirmar:

A) O ato de ordenhar ou massagear não é especialmente
recomendado, porque produz pressão negativa elevada, no
espaço pleural, podendo causar alçaponamento pulmonar.

B) Não é indicado no pneumotórax espontâneo.

C) É usado em casos de lesões penetrantes no tórax.

D) Ao trocar a unidade de drenagem, há necessidade do uso
momentâneo de clampe no dreno.

E) O sangramento e a laceração interna de órgão podem
ocorrer no momento da inserção.

40 Referente as infecções causadas por Staphylococcus
Aureus Meticilina-Resistente (MARSA), é incorreto afirmar
que:

A) O MARSA é transmitido por contato.

B) O MARSA provoca infecções graves, e por vezes, fatais,
incluindo a fascite necrotizante.

C) O MARSA é resistente a quase todo tipo de antibiótico,
exceto a vancomicina intravenosa.

D) O ambiente sempre é a fonte do MARSA

E) Os sítios comuns em que o MARSA pode ser encontrado
incluem as feridas.

41 São complicações potenciais decorrentes da
aspiração endotraquel:

A) Broncoespasmo, atelectasias, diminuição da produção de
muco, parada respiratória.

B) Parada respiratória, hipertensão, atelectasias,
broncoespasmo.

C) Arritmias, diminuição na produção de muco,
broncoespasmo, pneumonial nasocomial.

D) Diminuição da pressão intracraniana, infecção, arritmias.

E) Diminuição da pressão intracraniana, arritmias, atelectasias.

42 São causas metabólicas comuns das convulsões,
exceto:

A) Hiponatremia.

B) Hipernatremia.

C) Hipoglicemia.

D) hiperglicemia.

E) Abstinência de álcool.

43 São distúrbios eletrolíticos comumente encontrados
em pacientes com IRA, exceto:

A) Hiperpotassemia.

B) Hipermagnesemia.

C) Hiperfosfatemia.

D) Hipopotassemia.

E) Hipocalcemia.
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44 Referente a alterações fisiológicas relacionadas à
idade, é correto afirmar:

I. Há diminuição da elasticidade tecidual, resultando em
acúmulo de secreções nas bases pulmonares.

II. Há enfraquecimento dos músculos da bexiga com
consequente residual pós-miccional.

III. Diminuição da produção de lágrimas.

IV. Perda progressiva da força muscular por diminuição da
massa muscular.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, apenas.

B) I, II, III e IV.

C) I, III e IV, apenas.

D) I, II e IV apenas.

E) I, II e III, apenas.

45 Referente a alterações relacionadas à idade que
podem ter impacto sobre a administração de medicação no
perioperatório, é correto afirmar que:

I. Há alteração de absorção, diminuindo a motilidade
gastrintestinal.

II. Há alteração da distribuição de fármacos, aumentando
a proporção de tecido adiposo, para a massa corporal
magra, ocasionando armazenamento de fármacos
lipossolúveis.

III. Há alterações do metabolismo e da excreção, com
diminuição do tamanho do fígado.

IV. Alteração do metabolismo e da excreção com aumento
da taxa de filtração glomerular.

Estão corretos os itens

A) I, III e IV, apenas.

B) II e IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III, apenas.

46 Referente aos fatores de risco que podem aumentar
a probabilidade de Trombose Venosa Profunda numa pessoa
idosa, incluem:

I. Imobilidade.

II. Uso de diuréticos.

III. Obesidade.

IV. Insuficiência cardíaca congestiva.

Estão corretos os itens

A) I, e III, apenas.

B) I, II, III e IV.

C) I e II apenas.

D) III e IV apenas.

E) II, III e IV, apenas.

47 Referente a alterações cardíacas no idoso, é correto
afirmar que:

I. A doença arterial coronária e as suas manifestações
clinicas resultam da evolução da placa aterosclerótica.

II. O envelhecimento em si esta associado a alterações
significativas no sistema cardiovascular que são
independentes de doença ou de alterações no estilo de
vida.

III. Uma das alterações do sistema cardiovascular mais
característico é o aumento da rigidez arterial.

IV. O enrijecimento das artérias diminui a pós-carga
diretamente, por meio da diminuição da complacência
arterial.

Estão corretos os itens

A) I, II, III e IV.

B) II, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III, apenas.

48 Seguindo a ordem nos níveis na mudança
participativa, marque a opção correta:

A) Comportamento individual, atitudes, conhecimento,
comportamento de grupo.

B) Conhecimento, atitudes, comportamento individual,
comportamento de grupo.

C) Comportamento de grupo, comportamento individual,
conhecimento, atitudes.

D) Comportamento individual, conhecimento, atitudes,
comportamento de grupo.

E) Comportamento de grupo, conhecimento, comportamento
individual, atitudes.

49 Quando se pensa em fazer recrutamento de pessoal
e se faz a opção de se fazer um recrutamento interno, essa
escolha é feita porque,

I. Aproveita os investimentos feitos pelo candidato.

II. É mais rápido.

III. Não gera conflitos de interesses.

IV. Apresenta maior índice de validade e segurança.

V. É mais econômico.

VI. É aplicável a todas as categorias de colaboradores.

De acordo com o exposto verifica-se que:

A) I, II e IV são verdadeiros.

B) II, III e VI, são verdadeiros.

C) III, IV e V são verdadeiros.

D) II, IV e V são verdadeiros.

E) I, III e V são verdadeiros.
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50 Em relação à solução de conflitos, escolha as
afirmações corretas.

I. Um conflito não implica em queda na qualidade do
trabalho.

II. O conflito sempre pode ser construtivo.

III. A maneira ideal de se resolver um conflito é "eu ganho
X você ganha".

IV. Num conflito, a solução conjunta de problemas não se
aplica.

V. Nas organizações, os conflitos podem ser intrapessoais,
interpessoais e intergrupais.

VI. Sintomas do conflito envolvem aumento de críticas,
implicâncias e discussões.

Verificando que as afirmações

A) I, II, III e V, são verdadeiras.

B) II, III, V e VI, são verdadeiras.

C) I, III, V e VI, são verdadeiras.

D) III, IV, V e VI, são verdadeiras.

E) I, II, IV e VI, são verdadeiras.
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