Residência Multiprofissional da Saúde HUPAA-2012 Prova tipo 1

Conhecimentos gerais
1. De acordo com a Legislação Brasileira sobre o SUS,
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1ª coluna

2ª coluna

1. É universal

( ) Deve oferecer recursos de
saúde de acordo com as
necessidades de cada um;
dar mais para quem mais
precisa.

2. É
descentralizado

( ) Deve prestar serviços de
qualidade
e
apresentar
soluções quando as pessoas
o procuram ou quando há um
problema de saúde coletiva.
Deve usar da racionalidade,
usar
de
técnicas
mais
adequadas, de acordo com a
realidade
local
e
disponibilidade de recursos,
eliminando o desperdício .

3. Deve ser eficaz e
eficiente

4. Deve ter
racionalidade

5. Garante
equidade

( ) Deve atender a todos, sem
distinções, de acordo com
suas necessidades; e sem
cobrar nada, sem levar em
conta o poder aquisitivo ou se
a pessoa contribui ou não
com a Previdência Social
( ) Todas as ações e serviços que
atendem a população de um
município
devem
ser
municipais; as que servem e
alcançam vários municípios
devem ser estaduais e
aquelas que são dirigidas a
todo o território nacional
devem ser federais.
( ) O SUS deve se organizar para
oferecer ações e serviços de
acordo com as necessidade
da população e com os
problemas de saúde mais
frequentes em cada região.

A sequência correta de cima para baixo está na opção
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2. Na Legislação Brasileira, são direitos dos usuários
de ações e serviços de saúde:
I) Ter autonomia e liberdade para tomar as decisões
relacionadas à sua saúde e à sua vida.; consentir ou
recusar, de forma livre, voluntária e com adequada
informação prévia, procedimentos diagnósticos, terapêuticos
ou outros atos médicos a serem realizados.
II) Ter garantia a proteção de sua vida privada, o sigilo e a
confidencialidade de todas as informações sobre o seu
estado de saúde, inclusive diagnóstico, prognóstico e
tratamento, assim como todos os dados pessoais que o
identifiquem, seja no armazenamento, registro e
transmissão de informações, inclusive sangue, tecidos e
outras substâncias que possam fornecer dados
identificáveis. O sigilo deverá ser mantido mesmo depois da
morte. Excepcionalmente poderá ser quebrado após sua
expressa autorização, por decisão judicial, ou diante do
risco à saúde de seus descendentes ou de terceiros.
III) Ter anotado no prontuário, em qualquer circunstância,
todas as informações relevantes sobre sua saúde, de forma
legível, clara e precisa, incluindo medicações com horários e
dosagens utilizadas, risco de alergias e outros efeitos
colaterais, registro de quantidades e procedência do sangue
recebido, exames e procedimentos efetuados. Cópia do
prontuário e quaisquer outras informações sobre o
tratamento devem estar disponíveis, caso você solicite.
IV) Receber informações claras, objetivas, completas e
compreensíveis sobre o seu estado de saúde, hipóteses
diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos
ou procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e
riscos, urgência, duração e alternativas de solução. Devem
ser detalhados os possíveis efeitos colaterais de
medicamentos, exames e tratamentos a que será
submetido. Suas dúvidas devem ser prontamente
esclarecidas.
Verifica-se que
A) I, II e III são totalmente verdadeiras
B) Somente I e II são totalmente verdadeiras
C) Somente III e IV são totalmente verdadeiras
D) Somente II e IV são totalmente verdadeiras
E) Todas são totalmente verdadeiras
3. De acordo com a Legislação Brasileira:

A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2
B) 1 – 3 – 5 – 2– 4

I) A saúde é direito de todos, dever do Estado e item de
relevância pública.

C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
D) 5 – 4 – 1 – 2 – 3

II) O SUS é um sistema porque é formado por várias
instituições dos três níveis de governo (União, estados e
municípios) e pelo setor privado.

E) 1 – 4 – 5 – 2 – 3

Enfermagem
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III) O SUS é único porque tem a mesma filosofia de atuação
em todo território nacional e é organizado de acordo com
uma mesma lógica.

C) Reorganização do serviço de saúde a partir da
problematização dos processos de trabalho de modo a
possibilitar a intervenção de um único profissional
encarregado da escuta do usuário.

IV) O SUS é democrático porque tem mecanismos para
assegurar o direito de participação de todos os segmentos
envolvidos com os sistemas: governos, prestadores de
serviços, comunidades e a população.
Verifica-se que:

D) A equipe de saúde pode também garantir acolhimento
para os seus profissionais..
E) A valorização do encontro entre o profissional de saúde,
o usuário do serviço e sua rede social como liga
fundamental no processo de produção de saúde.

A) I e III e IV são verdadeiras
7.

B) Somente I e III são totalmente verdadeiras
C) Somente III é verdadeira

Dadas as inferências seguintes em relação aos
sistemas de informações do SUS:

D) Somente III e IV são verdadeiras
I. Os sistemas de informação dos SUS são públicos e
constituem-se em grandes bancos de dados nacionais
restritos à área da saúde.

E) Todas são totalmente verdadeiras
4.

Sobre a sistemática do acolhimento é incorreto
afirmar:

A) A priorização de atendimento pela ordem de chegada.
B) Existência de protocolos de priorização acordados de
forma participativa nos serviços de saúde.
C) Avaliação do usuário do serviço em função de seu risco
e sua vulnerabilidade.
D) Analisa-se e ordena-se as necessidades do usuário
para definir a priorização da atenção.

II. A consolidação nacional dos dados é possível por meio da
alimentação dos bancos de dados realizadas pelos
estados brasileiros.
III. A RIPSA é uma rede que congrega instituições
responsáveis pela informação em saúde no Brasil, com o
objetivo de produzir subsídios para políticas públicas de
saúde.
IV. As informações relativas às ações de saúde,
desenvolvidas pelos estados e municípios, são coletadas
e consolidadas com base nos sistemas de informações
organizados, em nível nacional, pela RIPSA.

E) Todos os usuários serão atendidos.
Verifica-se que está(ão) correta(s):
5.

Sobre o acolhimento no campo da saúde
correto afirmar:

não é
A) I, II, III e IV.

A) O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma
postura ética que implica em compartilhamento de
saberes, angústias e invenções.
B) O acolhimento como etapa de processo
triagem.

B) III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II e III apenas.

se dá na

E)

I, II e III, apenas.

C) O acolhimento requer prestar um atendimento com
resolutividade e responsabilização.

8.

Sobre os sistemas de informação em saúde, é
correto afirmar:

D) O acolhimento requer ouvir os pedidos dos usuários dos
serviços, dar as respostas a todos eles.
E) O acolhimento é uma ferramenta tecnológica de
intervenção na qualificação da escuta.
6.

Em relação aos requerimentos exigidos para
colocar o acolhimento como diretriz operacional,
assinale a opção incorreta.

A) Elaboração de projetos terapêuticos individuais e
coletivos com equipes de referencia em atenção diária.
B) Protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de
produção de saúde.
Enfermagem
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A) O SIM possui como fonte de dados a declaração de
óbito, que deve ser emitida por um médico em duas
vias, das quais uma vai para a família e a outra para a
Vigilância Epidemiológica com o requerido somente
quanto aos aspectos legais.
B) Ao contrario do SIM e do SINASC, o SINAN necessita
de distintas fontes de dados: a ficha individual de
notificação, ficha individual de investigação e o boletim
epidemiológico.
C) O SISNAC tem como fonte de dados a Declaração de
Nascido Vivo, cuja emissão é de competência exclusiva
do Ministério da Saúde.
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D) A Declaração de Nascido Vivo pode ser preenchida por
qualquer profissional de saúde.
E)

O SIH tem como fonte de dados a AIH e é utilizada para
o acompanhamento da produção ambulatorial.
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12. Segundo a Lei nº8080 de 1990, são princípios do
SUS, exceto:
A) Igualdade da assistência à saúde.

9. Assinale a afirmação abaixo que NÃO É um
indicador do pacto pela saúde por município avaliado e
monitorizado trimestralmente:

B) Universalidade do acesso aos serviços de saúde.

A) Proporção da população cadastrada pela estratégia da
saúde da família.

D) Participação da comunidade.

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
E)

B) Taxa de incidência de infecção hospitalar.

Participação da
complementar.

iniciativa

privada

em

caráter

C) Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos de idade.
D) índice de contratualizaçao das unidades conveniadas
ao SUS nos estados e municípios.
E)

Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por
fratura de fêmur .

10. O processo de busca ativa de casos refere-se a:
A) Confirmar o diagnóstico dos casos.
B) Identificar casos adicionais ainda não notificados ou
aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção
médica.
C) Estudos de prevalência na qual os casos de uma
doença são identificados em uma amostra populacional.
D) Inquéritos epidemiológicos que buscam identificar em
uma população grupos de risco relacionados a
ocorrência de uma determinada doença e/ou agravo.
E)

Estímulo a notificação de doenças e agravos por meio
de ações de educação continuada voltadas aos
profissionais de saúde.

11. Fazem parte dos formulários do
Informação de Agravos de Notificação:

Sistema

A) O Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada para garantir a
melhor qualidade dos serviços de saúde.
B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde,
salvo através de doações de organismos internacionais
vinculados à Organização das Nações Unidas, de
entidades de cooperação técnica e de financiamento e
empréstimos.
C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
D) Os critérios e valores para a remuneração de serviços
privados contratados e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidas pela direção estadual
do SUS e aprovados no Conselho Estadual de Saúde.
E)

de

Aos proprietários, administradores, dirigentes e
funcionários de entidades ou serviços contratados é
vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança
no Sistema Único de Saúde-SUS.

14. Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e
deve orientar a descentralização das ações e serviços
de saúde e os processos de negociação e pactuação
entre os gestores. Dentre os instrumentos de
planejamento da regionalização estão:

I) Ficha Individual de notificação.
II)

13. Quanto à participação da iniciativa privada no SUS,
é correto afirmar que:

Notificação Negativa.

III) Ficha individual de investigação.
IV) Autorização de Internação Hospitalar.
V) Declaração de Óbito.
Estão corretos os itens

I.

Plano Diretor de Regionalização.

II.

Plano Plurianual de Investimentos.

III. Plano Municipal de Saúde.
A) I, e III, apenas.

IV. Plano Diretor de Investimento.

B) I, II e III, apenas.

V. Programação Pactuada Integrada da Atenção em
Saúde.

C) I, II, e V, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
Enfermagem
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VI. Os estudos de Coorte e Caso-controle podem ser
classificados como longitudinais;
VII. Os estudos Randomizados não tem aplicabilidade
epidemiológica por não permitirem conclusões de causa e
efeito;
VIII. Nos estudos observacionais a alocação e exposição
dos indivíduos são controladas pelo investigador.

Estão corretos os itens
A) III e V, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, II, III, IV e V.
D) I, III e V, apenas.

Estão corretos os itens:

E) I e III, apenas.
15. Marque a alternativa correta em relação a categorias
de Indicadores de Saúde em saúde coletiva:
A)
B)
C)
D)
E)

Social, Estrutural, Econômico e Biológico.
Social, Político, Tecnológico e Estrutural.
Social, Ambiental, Econômico e Biológico.
Social, Ambiental, Econômico e Estrutural.
Social, Tecnológico, Econômico e Biológico.

16. Os indicadores de Saúde, tradicionalmente, são
medidas que podem ser expressas através de taxas,
proporções ou razões, neste sentido pode-se dizer que:
A) A Proporção é um resultado de uma adição entre duas
frequências da mesma unidade.
B) A Taxa é o quociente entre dois valores numéricos, que
expressa à intensidade com que um fenômeno varia,
por unidade de uma segunda variável.
C) A Razão é o resultado de uma adição entre duas
frequências da mesma unidade.
D) A Proporção é o quociente entre dois valores
numéricos, que expressa à intensidade com que um
fenômeno varia, por unidade de uma segunda variável.
E) A Taxa é um resultado de uma adição entre duas
frequências da mesma unidade.
17. Os indicadores de saúde têm sido amplamente
utilizados com o intuito de avaliar, em uma perspectiva
sanitária, a higidez das comunidades, além de, oferecer
informações fundamentas para o planejamento de
ações em saúde. Neste sentido, faz-se necessário que
os indicadores de saúde apresentam como requisito:
I – Disponibilidade de Dados;
II – Simplicidade Técnica;
III – Uniformidade;
IV – Multiplicidade.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

Os estudos Transversais podem relatar informações
sobre as prevalências de morbidades em uma
determinada comunidade;

Enfermagem

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

19. Na epidemiologia, as frequências são definidas
através de dois conceitos fundamentais chamados de
Prevalência e incidência. Sobre estes conceitos pode-se
dizer que:
A) Prevalência e Incidência representam as mesmas
frequências da mesma maneira.
B) Prevalência refere-se à frequência com surgem os
novos casos em um intervalo de tempo.
C) Incidência refere-se frequência de casos existentes em
um determinado momento.
D) Prevalência expressa o número de casos existentes em
um determinado momento.
E) Incidência
expressa
o
número
de
casos
desconsiderando um intervalo de tempo.
20. Considerando que a pesquisa epidemiológica é
empírica, ou seja, baseia-se em uma coleta sistemática
de informações a respeito de eventos relacionados à
saúde de uma determinada população. Assinale a
alternativa que não apresenta um dos objetivos da
pesquisa epidemiológica:
A) Descrever a frequência, distribuição, padrão e
tendência temporal de eventos ligados à saúde.
B) Explicar a ocorrência de doenças e distribuição de
indicadores de saúde.
C) Predizer a frequência de doenças e os padrões de
saúde de populações específicas.
D) Identificar as causa e os determinantes da ocorrência
de doenças.
E) Erradicar doenças infectocontagiosas através de
campanhas de vacinação

Conhecimentos Específicos

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

18. A Epidemiologia busca em seus estudos identificar
determinantes e condicionantes à saúde dos agregados
humanos, para tanto, utiliza como instrumento
fundamental de trabalho a pesquisa. Sobre esta
temática, pode-se dizer que:
V.

A)
B)
C)
D)
E)

COREMU/UFAL

21. O desenvolvimento infantil permite classificarmos o
crescimento e o comportamento infantis em estágios de
acordo com a idade ou em características que
descrevem uma faixa etária. Assim, assinale a opção que
não representa o período de desenvolvimento por idade
adequado.
A)
B)
C)
D)
E)

Neonatal – do nascimento aos 30 dias de vida.
Pré-escolar – de 3 a 6 anos de idade
Escolar – dos 6 aos 11/12 anos de idade
Pré-púbere - dos 10 – aos 13 anos de idade
Adolescente – dos 10 aos 19 anos de idade, segundo
critérios da OMS.
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22. Com o nascimento a criança saudável apresenta
rápido desenvolvimento motor, cognitivo e social.
Assinale a opção que não corresponde a estimulação
motora adequada a criança com 6 meses de idade.
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27. Sobre a vacina Tríplice Viral é correto afirmar:
A)
B)

A) Sentar a criança com apoio.
B) Estimular elevação da cabeça.
C) Estimular a engatinhar.
D) Oferecer objetos arredondados, grandes e coloridos
E) Estimular sorrisos e gargalhadas.
23. Compreendendo a correta definição dos termos
comprimento e altura, utilizados para mensurar o
tamanho em centímetros ou metro de uma criança,
assinale a opção correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Uma criança com 1 ano de idade medimos altura
Uma criança com 2 meses de idade medimos altura
Uma criança com 5 anos medimos comprimento
Uma criança com 10 anos medimos altura
Uma criança com 7 anos de idade medimos
comprimento.

C)
D)
E)

28. Na avaliação da criança, os reflexos são bons
indicadores de como encontra-se o seu desenvolvimento.
Constituem-se reações automáticas desencadeadas por
estímulos. Neste sentido, assinale a opção correta:
A)

B)

24. O teste do pezinho corresponde a uma triagem
neonatal que possibilita o diagnóstico de algumas
doenças congênitas e infecciosas, exceto:
C)
A)
B)
C)
D)
E)

Fenilcetonúria
Hipotireoidismo congênito
Toxoplasmose congênita
Fibrose cistica
Diabetes

D)

25. Tomando-se por referência o Guia Alimentar para
menores de 2 anos de idade do Ministério da Saúde,
assinale a opção incorreta:
A)

B)

C)
D)

E)

A partir dos 6 meses de idade os alimentos
complementares devem ser introduzidos, observando a
freqüência de 3 vezes ao dia, se estiver sendo
amamentada e 5 vezes ao dia, se desmamada.
A alimentação complementar deve ser oferecida sem
rigidez de horários, devendo-se respeitar a vontade da
criança.
É recomendado passar os alimentos pela peneira e/ou
liquidificador para se tornarem pastosos.
No caso de a criança estar doente, deve-se oferecer as
refeições habituais, observando a diminuição da
quantidade do alimento ofertado por vez e aumentando
suas freqüências.
Sopas ralas devem ser evitadas, visto que não
oferecem muita energia para as crianças.

26. Sobre administração da vacina contra infecção por
Haemophlus Influenzae tipo B é incorreto afirmar:
Deve ser indicada para crianças a partir dos 2 meses de
idade.
B) O frasco-ampola não pode ser congelado
C) Sua via de aplicação é a intramuscular na região do
músculo vasto lateral da coxa.
D) No caso de frasco com multidoses, este terá validade
por 5 dias, respeitando-se os cuidados com sua
conservação
E) Está contra-indicada para crianças com imunodeficiência
congênita ou adquirida.

E)
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O reflexo de moro pode ser avaliado na criança menor
de 1 mês de vida, cessando-se por volta dos 6 meses.
Ao ouvir as palmas das mãos, a criança reage girando a
cabeça para o lado que originou o barulho.
O reflexo de preensão palmar é desencadeado quando
o examinador provoca cócegas na palma da mão da
criança, onde a mesma reage agarrando fortemente o
dedo do examinador. Cessa-se por volta dos 6 meses
de idade.
Reflexo de Babinski corresponde a extensão de braços,
pernas e dedos, curvatura do corpo e lançamento da
cabeça para trás da criança mediante emissão de
barulho ou manuseio da criança.
Reflexo de marcha é percebido ao segurar a criança
sob o braço, com os pés descalços, tocando uma
superfície plana. Esta presente a partir dos 6 meses de
idade.
Reflexo de preensão plantar é percebido por volta dos 5
meses de vida quando a criança ao ter sua planta do pé
estimulada, a mesma agarra fortemente os dedos do
examinador com os seus artelhos.

29. Mediante adoecimento de uma criança o processo
de hospitalização pode vir a ser indicado, representando
neste instante a primeira experiência de enfrentamento
de crise desta criança. Neste sentido, os profissionais de
saúde podem favorecer a minimização deste impacto à
criança e a sua família promovendo algumas ações,
exceto:
A)

B)
C)

A)

Enfermagem

Possibilita imunização contra sarampo, rubéola e
varicela.
Há uma contra-indicação temporária para aqueles que
fizeram uso de imunoglobulina nos últimos 3 meses
Sua via de administração eleita é via intradérmica, cuja
dose é de 0,1ml
Deve ser administrada a partir dos 2 meses de idade
Deve-se orientar aplicação de gelo diretamente no local
da vacinação.

D)
E)

Preparar um roteiro de orientações sobre a rotina do
hospital: horário das refeições, visitas, exames,
recreações, entrada de objetos pessoais, como
brinquedos.
Designar acomodação em enfermaria compatível com a
idade, sexo da criança e natureza da doença.
Sob hipótese alguma aceitar que o pai seja o
acompanhante da criança, visto que são as mães, as
maiores em número, acompanhando seus filhos, o que
geraria desconforto entre as mesmas.
Permitir que objetos favoritos da criança permaneçam
junto a ela.
Não se deve considerar a inflexibilidade do cardápio
alimentar, procurando juntamente com o serviço de
nutrição adaptações favoráveis e não prejudiciais à
saúde da criança.

30. A criança com Insuficiência Renal Aguda pode
apresentar algumas alterações fisiológicas favorecendo
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complicações frente ao seu quadro. Assinale a opção
cuja alteração não é habitual deste quadro.

D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

35. Sobre a respiração dos lactentes é incorreto
afirmar:

Intoxicação hídrica
Hipernatremia
Acidose metabólica
Hipercalemia
Uremia

31. Em relação às pneumonias, assinale a opção
incorreta:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)

C)
D)

E)

Ocorrem com maior freqüência entre os lactentes
As penumonias virais ocorrem com maior freqüência do
que as bacterianas e estão frequentemente associadas
as Infecções Respiratórias Agudas
As penumonias bacterianas têm início abrupto e podem
ser seqüencial a uma pneumonia viral
As pneumonias bacterianas não podem ser tratadas em
casa, visto que as drogas para seu tratamento são
todas injetáveis
São complicações desta patologia empiema e derrame
pleural.

32. A coqueluche é uma infecção respiratória
provocada por uma bactéria denominada Bordetella
pertussis, mais comumente presente entre crianças
menores de 4 anos. Recentemente, em nosso Estado foi
divulgado número considerado de eventos entre
crianças alagoanas. Considerando a faixa etária das
crianças acometidas por esta infecção, qual a vacina do
calendário vacinal que previne contra a coqueluche?
A)
B)
C)
D)
E)

DPT
VORH
BCG
SCR
VOP

B)

C)

D)
E)

Os movimentos respiratórios são abdominais.
Possuem frequência irregular.
Recomenda-se contagem por 1 minuto.
Até os 4 meses, aproximadamente, sua respiração é
essencialmente nasal.
Sua frequência não difere do adulto, em torno de 16 a
20 movimentos respiratórios por minuto.

36. .É natural durante o desenvolvimento da criança,
esta apresentar habilidades relacionadas a riscos de
acidentes e traumas, para tanto alguns cuidados devem
ser tomados a fim de não favorecer a ocorrência destes
acidentes. Constitui medida de segurança:
A)

B)

C)
D)
E)

Organizar a casa de tal forma que os móveis que
apresentam
instabilidade
de
equilíbrio
sejam
encostados na parede, assim, caso a criança suba
neste, não haverá projeção do móvel sobre a criança.
Ao guardar materiais de limpeza, estes deverão ficar
embaixo de um armário escondido por trás de várias
caixas ou outro material que impeça a visão da criança.
Brinquedos grandes ou travesseiros podem permanecer
dentro de berços ou cercadinhos.
Esvaziar baldes e prender tampas de sanitário.
Como parte de uma boa estratégia, pais devem ensinar
seus filhos a nadarem. Assim quando eles estiverem
em banho de piscina, não terão risco de afogamento,
mesmo que o responsável não possa estar o tempo
todo presente.

37. São considerados sinais e sintomas de pneumonia
muito grave:

33. O banho de sol corresponde a exposição da criança
aos raios solares. È de grande importância para a
promoção de um crescimento saudável. Sobre este
procedimento é incorreto afirmar que:
A)

4.370g - 4.440g
4.860g - 5.000g

A exposição deve ser progressiva até atingir o tempo de
30 minutos.
É importante que a exposição atinja o máximo de área
corporal, protegendo a cabeça e os olhos, para isso
recomenda-se que a criança esteja sem roupa ou com
roupas leves, tendo cuidado com a correnteza de ar.
No caso de a criança apresentar dermatite de fralda, a
área afetada deverá ser protegida durante a exposição,
a fim de não intensificar irritação.
O banho de sol atua como tratamento da icterícia
fisiológica.
Um dos efeitos benéficos desta exposição resulta na
estimulação do crescimento ósseo da criança.

A)
B)
C)
D)
E)

Tosse ou dificuldade respiratória, tiragem subcostal,
batimento de asa de nariz.
Tosse ou dificuldade de respirar, gemência, batimentos
de asa de nariz.
Tosse ou dificuldade de respirar, vômitos e febre.
Tosse ou dificuldade de respirar, creptos a ausculta
pulmonar, gemência.
Tosse ou dificuldade de respirar, incapacidade de sugar
ou beber líquidos, gemência.

38. A asma é uma condição inflamatória crônica com
obstrução das vias aéreas. Normalmente as drogas
indicadas para seu tratamento, são as seguintes, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Salbutamol
Prednisolona
Budesonida
Azitromicina
Fenoterol

34. Medir o crescimento físico da criança é essencial na
avaliação de seu estado de saúde. Para uma criança com
3
meses de idade que no momento da consulta
apresentou 4,3 Kg, tem estimativa de peso para as
próximas duas semanas, aproximadamente:
A)
B)
C)

4.580g - 4.720g
4.328g - 4.342g
4.370g - 4.384g

Enfermagem
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39. Recomenda-se, para avaliação do pulso de um
bebê, em situação de emergência, em atendimento préhospitalar, a seguinte artéria:

baseada na fala da acompanhante da criança havia
presença de vestígios de sangue. A enfermeira assume
que não atentou em avaliar as características do vômito.
Podemos dizer que a enfermeira cometeu um grave erro,
o qual se qualifica como:

A)
B)
C)
D)
E)

Carótida
Braquial
Radial
Pedial
Cefálica

40. Segundo as Diretrizes da American Heart
Association (2010), a relação compressão ventilação no
neonato deve ser:
A)
B)
C)
D)
E)

3 compressões e 1 ventilação
5 compressões e 1 ventilação
10 compressões e 1 ventilação
15 compressões e 1 ventilação
30 compressões e 2 ventilações

41. Ainda segundo as orientações da American Heart
Association (2010), são recomendações para uma
manobra de Reanimação Cardiopulmonar pediátrica
(excluindo o neonatal), exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Iniciar as manobras com compressões torácicas
Iniciar as manobras com ventilação
Relação compressão ventilação pode ser de 15:2
Relação compressão ventilação pode ser 30:2
Não se deve mais realizar a recomendação de ver,
ouvir e sentir a respiração.

42. Faz parte da assistência de enfermagem a avaliação
da criança doente. No caso de um quadro de diarreia, a
observação de alguns achados podem se fazer presentes
na referida morbidade, quando a desidratação se instala
como complicação, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Perda de peso
Mucosas ressecadas
Débito urinário diminuído
Fontanelas abauladas
Olhos encovados

A)
B)
C)
D)
E)

45. O ruído produzido por uma obstrução da via
respiratória de uma criança por um corpo estranho é
denominado de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Negligência
Imperícia
Imprudência
Maleficência
Omissão

Enfermagem
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As diarréias são consideradas como importante fator
desencadeante.
Sua instalação se deve única e exclusivamente à
insuficiente ingestão alimentar.
São formas graves de desnutrição: Kwashiorkor e
Marasmo.
Crianças desnutridas apresentam estrutura capilar
fraca, quebradiça, opaca e coloração amarelada.
Pode desencadear dermatoses.

48. Sobre o papel do enfermeiro
hospitalar é incorreto afirmar:
A)

44. No pós-operatório de uma criança submetida a uma
cirurgia de adenoidectomia, sua acompanhante observa
a ocorrência de vômito pela criança e comunica a
enfermeira. Esta por sua vez não vai até o local averiguar
o aspecto do referido conteúdo. A criança evolui com
gravidade. Desenvolve parada cardiorrespiratória, recebe
manobras de reanimação, sem responder com sucesso.
A criança morre. Toda a equipe é responsabilizada, e

Impetigo
Furúnculo
Ectima
Foliculite
Celulite

47. A
desnutrição
energético-protéica
constitui
importante problema de saúde pública que afeta
principalmente crianças menores de 5 anos de idade, de
países em desenvolvimento. Sobre desnutrição é
incorreto afirmar:

B)

A)
B)
C)
D)
E)

Sibilo
Crepto fino
Crepto bolhoso
Estridor
Estertor

46. A piodermite corresponde à infecção da pele
produzida
principalmente
por
estafilococos
e
estreptococos. Podem comprometer outros órgãos do
corpo, a exemplo do sistema renal. Assinale a piodermite
que apresenta estreita relação no desencadeamneto da
Glomerulonefrite

A)

43. Uma enfermeira recém admitida no setor de UTI
Neonatal, teve como solicitação a instalação de nutrição
parenteral (NPP) no recém-nascido (RN). A mesma ficou
sem saber como proceder diante tal procedimento que
jamais havia feita e que não se recordava de como fazêlo. Mesmo assim instalou a NPP na sonda orogástrica do
RN. Esta profissional cometeu um importante erro que
foi:

Negligência
Omissão
Imperícia
Imprudência
Despreparo Técnico

C)
D)
E)

na

instituição

Ocupam posição estratégica em função de terem maior
contato direto com o paciente e atuar como elo entre os
demais integrantes da equipe de saúde.
Contribuem com os gestores na implementação de
políticas hospitalares.
Além de coordenar a equipe de enfermagem, gerencia
a assistência de enfermagem.
Liderança, comunicação e capacidade de tomar decisão
constituem competências do enfermeiro.
Sua tomada de decisão está limitada ao entendimento
médico.
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49. “Educar para o trabalho em saúde deveria deixar de
ser a transferência de recursos cognitivos e tecnológicos
às novas gerações profissionais”. Assinale a alternativa
que não corresponde ao pensamento de Ceccim (2008).
A)

B)

C)

D)

E)

Formação de um quadro de intelectuais do setor da
saúde, detentores de habilidades, conhecimentos e
valores capazes de fazer funcionar um sistema de
saúde relativo à vida de todas as pessoas.
Os estudantes de saúde devem ter acesso a história
social prévia ao SUS, a fim de conhecer as
características que desqualificavam o direito à
cidadania daquele período.
A formação dos profissionais de saúde tem-se mostrado
um importante reservatório da resistência contra os
avanços da cidadania em saúde, uma vez que não
absorveu esse histórico de lutas e projeto de sociedade.
No aspecto saúde, o mais importante está na prestação
de serviços altamente tecnificados, valorizando-se
exclusivamente, os aspectos biológicos dos usuários
Os estudos em saúde devem considerar o
conhecimento sobre as coletividades humanas, seus
processos
interativos
e
características
de
pertencimento.

50. Ceccim (2008), em seu artigo “A emergência da
educação e ensino da saúde: interseções e
intersetorialidades” nos chama a atenção para o domínio
de conhecimentos como interface entre os setores da
saúde e da educação. Sobre a educação superior dos
profissionais de saúde, é incorreto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

A formação do profissional de saúde, em prática,
sempre se ocupou de pensar uma reforma do ensino
que compreende a essência da Reforma Sanitária.
A Rede UNIDA vem propondo discussões acerca do
ensino, currículo e avaliações na educação superior dos
profissionais de saúde.
Democratização dos setores, acesso universal,
integralidade da atenção, participação popular gestão
com resolutividade na rede local de saúde representam
a Reforma Sanitária pretendida pelos movimentos
reivindicatórios de mudanças na educação e ensino em
saúde.
Em 2007, o MEC sofre alteração em sua estrutura
extinguindo o conceito de Departamentos e, criando
Diretorias de Hospitais Universitários e Residências de
Saúde.
Os Hospitais Universitários assumem o privilégio do
ensino universitário e a especialização em área
profissional, por meio das Residências.
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