Nível Superior – Enfermeiro – Prova “B”

Questão

Língua Portuguesa
TEXTO
Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes.
Essa distância parece aumentar. Apesar da grande
maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base
na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida
o ponto de maior fragilidade na medicina atual. Os
médicos geralmente querem saber apenas dos fatos,
interrompendo os pacientes antes da história
completa.
O registro técnico, resumido, com linguagem
técnica e supostamente neutra, é insuficiente para
uma inter-relação que possa auxiliar a criação de
narrativas que facilitem a realização de hipóteses
diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas
que levem em conta a perspectiva do próprio
paciente. No processo de criação de anamneses
médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por
desumanizar e suprimir delas aspectos que podem
ser decisivos para a abordagem diagnóstica e
terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma
narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu
processo de adoecimento.
O declínio das doenças infecciosas, o
envelhecimento da população e o concomitante
aumento da prevalência das doenças crônicas
determinam a necessidade de um novo papel do
profissional de saúde, em especial do médico, na
condução dos conflitos inerentes ao
acompanhamento de pessoas com doenças que não
têm cura, mas que muitas vezes levam a
incapacidades permanentes e de longa duração.
Em relação à incompreensão médico-paciente,
uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de
linguagem criada pela terminologia técnica entre os
profissionais e os pacientes. A condição clínica do
paciente é interpretada e referida a ele em uma
linguagem que muitas vezes ele não entende. Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença
eles foram tratados e menos de 1/4 que tipo de terapia
receberam.
Ana Luisa Rocha Mallet. Literatura e medicina: uma
experiência de ensino. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados,
2014, pp. 18-19 (Adaptado)

01

No texto, a autora discorre sobre a incompreensão
entre médicos e seus pacientes.
Com relação às ideias defendidas a respeito do tema,
é CORRETO inferir que
(A) o novo papel do profissional de saúde exige o uso
de uma terminologia menos técnica na interrelação médico-paciente.
(B) a medicina atual se fundamenta exclusivamente
em exames e terapias tecnológicas no tratamento
de doenças.
(C) as anamneses e as hipóteses diagnósticas se
baseiam na perspectiva narrativa completa dos
pacientes.
(D) a linguagem técnica e supostamente neutra dos
médicos se deve à prevalência das doenças
crônicas.

Questão

02

Segundo a autora, a incompreensão médico-paciente
dificulta a realização de hipóteses diagnósticas, por
parte do médico, e o entendimento, por parte do
paciente, da doença de que precisa se tratar.
Essa dificuldade de comunicação interpessoal, na
medicina, deve-se à
(A) deficiência básica da escuta médica e às longas
narrativas imprecisas dos pacientes.
(B) supressão das narrativas complexas dos
pacientes e à formação técnica deficiente dos
médicos.
(C) utilização de termos técnicos pelos médicos e à
falta de entendimento dessa linguagem pelos
pacientes.
(D) neutralidade rigorosa do discurso médico e à
falta de capacidade de criação de narrativas por
parte do paciente.

Questão

03

No enunciado Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes, a figura
de linguagem empregada tem o propósito de
enfatizar a tese defendida no texto de que a
linguagem excessivamente técnica dificulta a
comunicação entre os profissionais de saúde e os
pacientes.
Essa figura de linguagem é a
(A) ironia.
(B) metonímia.
(C) sinestesia.
(D) hipérbole.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA / CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018

Nível Superior – Enfermeiro – Prova “B”

Questão

Questão

04

Entre as palavras sublinhadas nas frases, assinale
aquela cujo valor sintático e morfológico se assemelha
à indicada no seguinte enunciado do texto: Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram
tratados e menos de 1/4, que tipo de terapia receberam.
(A) O declínio das doenças infecciosas é resultado do
acesso a antibióticos.
(B) Na medicina, a incerteza está presente todo o
tempo.
(C) A escuta médica é sem dúvida o ponto de maior
fragilidade na medicina atual.
(D) Na narrativa do paciente, encontra-se o sentido
de seu processo de adoecimento.

Questão

Considerando o sentido do adjetivo crônico, torna-se
possível definir doenças crônicas como aquelas que
(A) caracterizam-se pela longa duração.
(B) inviabilizam qualquer hipótese diagnóstica.
(C) incapacitam por um período de curta duração.
(D) apresentam manifestações assintomáticas.

Questão

No fragmento Em relação à incompreensão médicopaciente, observa-se a ocorrência da crase, marcada
pelo emprego do acento grave.
Nos exemplos a seguir, o único em que deveria ser
empregado o acento grave é
(A) Há muitos problemas ligados a dificuldades de
comunicação.
(B) As enfermeiras assistem com dedicação as
pacientes.
(C) Alguns medicamentos foram prejudiciais àquele
paciente.
(D) Pacientes e médicos frente a frente devem manter
um diálogo cuidadoso.

Questão

05

06

A transformação dos dois períodos indicados a seguir
em um único período pode ser realizada com
mudanças na redação.
Parece haver um abismo de mútua incompreensão
entre os médicos e seus pacientes. Essa distância
parece aumentar.
Assinale a alteração que mantém a correção
gramatical e o sentido pretendido pela autora do
texto.
(A) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
contudo a distância parece aumentar.
(B) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
cuja distância parece aumentar.
(C) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
onde a distância parece aumentar.
(D) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
ainda que a distância pareça aumentar.

07

08

O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e
supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação
que possa auxiliar a criação de narrativas...
Nesse período acima, o verbo “ser” encontra-se
flexionado no singular, pois
(A) o seu sujeito é o termo “linguagem técnica”.
(B) concorda com o predicativo “insuficiente”.
(C) o seu sujeito é o termo “inter-relação”.
(D) concorda com o sujeito “o registro técnico”.

Questão

09

Sobre a sintaxe do período Parece haver um abismo de
mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, é
CORRETO afirmar que o termo abismo de mútua
incompreensão é um
(A) complemento verbal.
(B) complemento nominal.
(C) adjunto adnominal.
(D) adjunto adverbial.

Questão

10

Considerando-se que o texto é do tipo argumentativo,
é natural que nele se adotem recursos linguísticos
com a intenção, por exemplo, de que o seu autor não
assuma explicitamente uma posição, modalizando,
assim, o seu discurso através do emprego de
determinadas palavras.
No primeiro parágrafo do texto, observamos um
exemplo claro desse procedimento, evidenciado no
emprego do verbo
(A) ser.
(B) parecer .
(C) querer.
(D) saber.
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11

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR)
poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto
diverso do território estadual na hipótese de um/a
(A) motivo relevante, por deliberação da mesa, ad
referendum da maioria simples dos deputados.
(B) motivo não relevante ou de forca maior por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.
(C) determinação do presidente da assembleia por ad
referendum da maioria dos deputados.
(D) motivo relevante, ou de força maior, por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.

Questão

12

A direção dos trabalhos na primeira sessão
preparatória no primeiro ano de cada legislatura em
que se reunirão os candidatos diplomados deputados
estaduais caberá ao
(A) último presidente, se reeleito deputado e na sua
falta, o deputado mais idoso dentre o maior
número de legislatura ou o mais idoso entre os
eleitos.
(B) deputado mais idoso dentre os eleitos e o de
maior número de legislatura.
(C) deputado eleito mais votado.
(D) eleito pela votação simples do deputado eleito.

Questão

13

A eleição da mesa da assembleia, para mandato de
dois anos, é realizada a partir da
(A) eleição dos deputados.
(B) indicação do presidente da câmara.
(C) votação da maioria dos deputados.
(D) posse dos deputados.

Questão

14

A composição da mesa se dará, tanto quanto possível,
observando a representação dos partidos com assento
na assembleia pela sua
(A) proporcionalidade.
(B) maioria simples.
(C) minoria.
(D) maioria absoluta.

15

A mesa diretora da Assembleia é composta por 01
presidente, além de
(A) 03 vice-presidentes, 03 secretários e 01 corregedor
geral.
(B) 03 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.
(C) 03 vice-presidentes e 02 corregedores.
(D) 04 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.

Questão

16

O prazo inicial para funcionamento das Comissões
Especiais não poderá ultrapassar a seguinte
quantidade de dias:
(A) 120.
(B) 90.
(C) 60.
(D) 30.

Questão

17

Além de outros poderes previstos em lei e no
Regimento, os membros da ALE-RR, mediante
deliberação do Plenário, constituirão Comissão
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato
determinado e por prazo certo.
Essa Comissão terá poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais a requerimento mínimo de
(A) maioria simples.
(B) maioria absoluta.
(C) metade.
(D) um terço.

Questão

18

Analise estas afirmações.
I. Os membros da mesa da Assembleia podem ser
indicados líderes de bancada.
II. As funções do membro da mesa cessarão pela
renúncia.
III. O titular de qualquer cargo da mesa diretora
poderá solicitar licença apenas para tratamento de
saúde.
Então, está plenamente CORRETA a seguinte
alternativa:
(A) II.
(B) II e III.
(C) I.
(D) I e II.
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19

Conhecimentos Específicos

Joana D'Arc, membro efetivo de 4 comissões
permanentes, terá sua candidatura a mais 4 comissões
permanentes.
Sua candidatura será
(A) deferida, pois é ilimitado o número de
participações nas comissões permanentes.
(B) deferida, já que só é vedada a participação em
mais de 8 comissões permanentes.
(C) indeferida, por ser vedado aos deputados serem
membros efetivos de mais de 6 comissões
permanentes.
(D) indeferida, pois é vedado a um deputado ser
membro efetivo.

Questão

20

A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da
Constituição do Estado e do Regulamento interno,
EXCETO pelo/s
(A) Governador do Estado.
(B) Prefeito do Município.
(C) cidadãos.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão

21

Segundo a Política Nacional de Atenção às
Urgências/Ministério da Saúde, ambulância é um
veículo terrestre, aéreo ou aquaviário destinado
exclusivamente ao transporte de doentes. Em relação
à ambulância e equipamentos de suporte avançado
de vida no atendimento pré-hospitalar, leia as
seguintes afirmações:
I. É um veículo destinado ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em
emergências pré-hospitalares e/ou de transporte
inter-hospitalar que necessitam de cuidados
médicos intensivos. Deve contar com os
equipamentos médicos necessários para essa
função.
II. É um veículo de atendimento de urgências préhospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou
pacientes em locais de difícil acesso, com
equipamentos de salvamento (terrestre, aquático
e em alturas).
III. Esse tipo de ambulância deve dispor apenas de
materiais e equipamentos básicos como
sinalizador óptico e acústico; equipamento de
radiocomunicação em contato permanente com a
central reguladora; maca com rodas; suporte para
soro e oxigênio medicinal.
IV. A tripulação da ambulância deve ser constituída
por 3 profissionais, sendo um motorista, um
enfermeiro e um médico.
A alternativa que contempla plenamente as
afirmações CORRETAS é a seguinte:
(A) I e IV
(B) II e III
(C) II
(D) II, III e IV

Questão

22

O enfermeiro, ao efetivar a avaliação semiológica
frente a um cliente com quadro de apendicite, nota
que, ao realizar a compressão em um ponto, no
quadrante inferior direito do abdômen, o doente
refere dor aguda à descompressão, característica
própria de quadros de apendicite.
Essa manobra utilizada pelo enfermeiro é a de
(A) Blumberg.
(B) McBurney.
(C) Lasègue.
(D) Leopold.
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23

Questão

Segundo o Ministério da Saúde (2011), é imperativo
prover atenção qualificada à saúde de toda a
população brasileira, incluindo o atendimento ágil e
resolutivo das urgências e emergências. Portanto,
reformula a Política Nacional de Atenção às
Urgências, a partir da Portaria Nº 1.600, de 7 de julho
de 2011.
No que se refere a essa temática, assinale a alternativa
que NÃO atende à política vigente.
(A) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a
ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo,
eximindo-se da responsabilização pelo primeiro
cuidado às urgências e emergências.
(B) A rede de atenção às urgências deve priorizar as
linhas de cuidados cardiovascular,
cerebrovascular e traumatológica.
(C) A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o
estabelecimento de saúde de complexidade
intermediária entre as Unidades Básicas de
Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar,
devendo com estas compor uma rede organizada
de atenção às urgências.
(D) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e
suas Centrais de Regulação Médica das
Urgências têm como objetivo chegar
precocemente à vítima após ter ocorrido um
agravo à sua saúde de natureza clínica, cirúrgica,
traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica
entre outras.

Questão

24

A Resolução Nº 358/2009 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN) dispõe sobre a Sistematização
da assistência de Enfermagem e a implementação do
Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou
privados, em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem e dá outras providências.
A alternativa que apresenta as etapas desse processo é
a seguinte:
(A) Histórico; Diagnóstico de Enfermagem;
Planejamento de Enfermagem; Prescrição de
Enfermagem e Avaliação de Enfermagem.
(B) Histórico; Diagnóstico de Enfermagem; Plano de
Assistência; Prescrição de Enfermagem e
Evolução.
(C) Coleta dos dados; Diagnóstico de Enfermagem;
Planejamento de Enfermagem; Implementação e
Avaliação de Enfermagem.
(D) Coleta dos dados; Diagnóstico de Enfermagem;
Plano de Assistência; Implementação e Evolução.

25

A Resolução Nº 564/2017 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN) aprovou o novo Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem. As
penalidades a serem impostas pelo Sistema
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem,
conforme o que determina o Art. 18, da Lei Nº 5.905,
de 12 de julho de 1973, são advertência verbal, multa,
censura, suspensão do exercício profissional e
cassação do direito ao exercício profissional.
Com base na Resolução Nº 564/2017, assinale a
alternativa que descreve corretamente a sanção
disciplinar.
(A) A cassação consiste na perda do direito ao
exercício da Enfermagem por um período de até
30 (trinta) anos e será divulgada nas publicações
do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.
(B) A multa consiste na obrigatoriedade de
pagamento de 01 (uma) a 03 (três) vezes o valor
da anuidade da categoria profissional à qual
pertence o infrator, em vigor no ato do
pagamento.
(C) A censura consiste em repreensão que será
registrada no prontuário do infrator e divulgada
apenas nas publicações oficiais do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
(D) A suspensão consiste na proibição do exercício
profissional da Enfermagem por um período de
até 30 (trinta) dias e será divulgada nas
publicações oficiais do Sistema COFEN/
Conselhos Regionais de Enfermagem, nos jornais
de grande circulação e comunicação aos órgãos
empregadores.

Questão

26

A Portaria Nº 529/2013 do Ministério da Saúde
institui o Programa Nacional de Segurança do
Paciente.
Segundo essa Portaria, evento adverso é definido
como
(A) comprometimento da estrutura e/ou qualquer
efeito dele oriundo.
(B) evento ou circunstância que poderia ter
resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao
paciente.
(C) incidente que resulta em dano ao paciente.
(D) comprometimento da função do corpo e/ou
qualquer efeito dele oriundo, podendo, assim, ser
físico, social ou psicológico.
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27

Questão

30

A Resolução Nº 543/2017 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN) atualiza e estabelece
parâmetros para o dimensionamento do quadro de
Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em
que são realizadas atividades de Enfermagem. O
referencial mínimo para o quadro de profissionais de
enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de
internação (UI), considera o sistema de classificação
de pacientes (SCP), as horas de assistência de
enfermagem, a distribuição percentual do total de
profissionais de enfermagem e a proporção
profissional/paciente.

A Política Nacional de Humanização (PNH), também
conhecida como HumanizaSUS, busca pôr em prática
os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de
saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e
cuidar. A PNH estimula a comunicação entre
gestores, trabalhadores e usuários para construir
processos coletivos de enfrentamento de relações de
poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem
atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a
autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais
de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado
de si.

Para efeito desse cálculo, devem ser consideradas, no
período das 24 horas, como horas de enfermagem
por paciente
(A) 3,8 horas, no cuidado mínimo; 5,6 horas, no
cuidado intermediário; 9,4 horas, no cuidado
semi-intensivo; e 17,9 horas, no cuidado
intensivo.
(B) 4,2 horas, no cuidado mínimo; 5,8 horas, no
cuidado intermediário; 9 horas, no cuidado semiintensivo; e 17,9 horas, no cuidado intensivo.
(C) 4,4 horas, no cuidado mínimo; 5,6 horas, no
cuidado intermediário; 10 horas, no cuidado
semi-intensivo; e 18 horas, no cuidado intensivo.
(D) 4 horas, no cuidado mínimo; 6 horas, no cuidado
intermediário; 10 horas, no cuidado semiintensivo; e 18 horas, no cuidado intensivo.

Assinale a alternativa que contempla corretamente os
Princípios da PNH.
(A) Acolhimento; Valorização do trabalhador;
Ambiência.
(B) Gestão participativa e cogestão; Valorização do
trabalhador; Protagonismo, corresponsabilidade
e autonomia dos sujeitos e coletivos.
(C) Ambiência; Transversalidade; Acolhimento.
(D) Transversalidade; Indissociabilidade entre
atenção e gestão; Protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e
coletivos.

Questão

28

A sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente
transmissível, causada por
(A) Trichomonas vaginalis.
(B) Treponema pallidum.
(C) Haemophilus ducreyi.
(D) Gardnerella vaginalis.

Questão

29

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral,
transmissível, extremamente contagiosa e muito
comum na infância.
O(s) sinal(is) patognomônico(s) do sarampo, que
desaparece(m) de 24 a 48 horas após o início da
erupção, é(são) denominado(s) Sinal(is) de
(A) Koplik.
(B) Hoffman.
(C) Chadwick.
(D) Kluge.

Questão

31

A Lei Nº 8.142/90 dispõe que órgão colegiado, em
caráter permanente e deliberativo, composto por
representantes do Governo, prestadores de serviços,
profissionais de Saúde e usuários que atuam, na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de Saúde, na instância correspondente, se
denomina
(A) Conferência de Saúde.
(B) Conselho de Saúde.
(C) Comitê Interinstitucional.
(D) Comissão Intergestora Tripartite.

Questão

32

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem se estabeleceu mediante um recorte
estratégico da população masculina na faixa etária de
(A) 18 a 65 anos.
(B) 25 a 59 anos.
(C) 21 a 60 anos.
(D) 21 a 70 anos.
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33

Questão

No que se refere à organização, direção e gestão do
Sistema Único de Saúde, a Lei Nº 8.080/90 dispõe o
seguinte:
(A) a Direção do Sistema Único de Saúde – SUS – é
múltipla, regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade decrescente.
(B) os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços
de saúde que lhes correspondam.
(C) o Sistema Único de Saúde SUS, no nível federal,
poderá organizar-se em distritos com fins de
cobertura de específicas ações de saúde.
(D) as Comissões Intersetoriais, no âmbito
municipal, são subordinadas a entidades da
sociedade civil, para articulação de programas de
saúde.

Questão

34

Estas assertivas estão relacionadas às Diretrizes da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem, EXCETO a contemplada na seguinte
alternativa:
(A) reforçar a responsabilidade dos três níveis de
gestão e do controle social, de acordo com as
competências de cada um, garantindo condições
para a execução da presente política.
(B) nortear a prática de saúde pela humanização e a
qualidade da assistência a ser prestada;
princípios que devem permear todas as ações.
(C) promover a articulação interinstitucional, em
especial com o setor Educação, como promotor
de novas formas de pensar e agir.
(D) entender a Saúde do Homem como um conjunto
de ações de promoção, prevenção, assistência e
recuperação da saúde, executado no nível
primário de atenção.

Questão

35

Segundo as Diretrizes da American Heart
Association (AHA, 2015), para se obter uma
reanimação cardiopulmonar de alta qualidade no
suporte básico de vida, a frequência das compressões
torácicas e a profundidade das compressões em um
adulto médio deve ser a seguinte:
(A) 100 a 120 compressões /minuto e pelo menos 5
cm de profundidade.
(B) Mínimo 100 compressões/minuto e 4 a 5 cm de
profundidade.
(C) 100 a 120 compressões/minuto e até 5 cm de
profundidade.
(D) 80 a 120 compressões/minuto e 6 cm de
profundidade.

36

De acordo com a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem, a concepção ainda
prevalente de masculinidade é o eixo estruturante
pela não procura aos serviços de saúde.
Essa masculinidade é conhecida como
(A) patriarcal.
(B) cultivada.
(C) hegemônica.
(D) heterogênea.

Questão

37

Segundo o Manual do pé diabético do Ministério da
Saúde (2016), a medida de maior impacto para a
saúde da pessoa com Diabetes Mellitus(DM) é o/a
(A) cessação do tabagismo.
(B) controle glicêmico.
(C) tratamento com metformina.
(D) realização de exames e cuidados com o pé
diabético.

Questão

38

O ritmo respiratório caracterizado por frequência e
profundidade da respiração aumentada, e que
representa a tentativa do corpo para diminuir a
cetoacidose diabética, é denominado de
(A) Taquipneia.
(B) Cheyne-Stokes.
(C) Biot.
(D) Kussmaul.

Questão

39

Na atenção básica à saúde, o exame físico é um fator
preponderante em todos os indivíduos.
A condição congênita, caracterizada por falha da
descida dos testículos para dentro da bolsa escrotal, é
definida como
(A) orqueíte.
(B) orquidite.
(C) criptorquidia.
(D) orquididemiose.

Questão

40

Pode-se afirmar que é um fator de risco reprodutivo
para uma mulher grávida.
(A) Condição ambiental favorável
(B) Ocupação com esforço excessivo
(C) Aceitação da gravidez
(D) Situação conjugal estável
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Questão

41

Questão

Para o profissional de saúde, a finalidade principal
das estratégias de redução de danos para usuários de
álcool e outras drogas deve ser a
(A) eliminação do uso de drogas por pessoas em
situação de rua.
(B) imposição de normas prescritivas para o
comportamento do usuário de drogas ilícitas.
(C) repressão ao tráfico ilícito de drogas nas grandes
cidades.
(D) redução das consequências adversas do uso
indevido de drogas.

Questão

42

O incentivo ao aleitamento materno tem-se tornado
cada vez mais importante. A Agenda de
Compromissos para a Saúde Integral da Criança e
Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da
Saúde recomenda a amamentação exclusiva para a
criança até a idade de
(A) 3 meses.
(B) 6 meses.
(C) 9 meses.
(D) 1 ano.

Questão

43

Uma mulher foi diagnosticada com sífilis primária
(Fase I).
Ao avaliar a paciente, o(a) enfermeiro(a) deve
investigar sobre os seguintes achados clínicos:
(A) úlcera indolor com base endurecida que ocorre
no local de entrada da bactéria.
(B) fraqueza muscular e mudanças visuais.
(C) erupções avermelhadas nas palmas das mãos.
(D) dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.

O distúrbio primário caracterizado por proteinúria,
edema mole (cacifo), hipoalbuminúria e
hiperlipidemia, que tem como outros sintomas
indisposição, cefaleia, irritabilidade e fadiga, é
conhecido como
(A) eclâmpsia.
(B) pré-eclâmpsia.
(C) síndrome metabólica.
(D) sindrome nefrótica.

Questão

44

Assinale a alternativa que indica o número de
semanas de gestação, a partir das quais a vacina tipo
adulto-dTpa passa a ser recomendada para as
gestantes.
(A) 12
(B) 24
(C) 27
(D) 32

46

Uma mulher multigesta, cuja gravidez foi
confirmada, e a sua data da última menstruação
(DUM) foi no dia 27 de janeiro, pergunta ao(à)
enfermeiro(a) a data provável do parto (DPP).
O(A) profissional de saúde responde a seguinte data,
utilizando a Regra de Näegele:
(A) 30 de outubro.
(B) 3 de novembro.
(C) 31 de outubro.
(D) 4 de novembro.

Questão

47

A dequitação corresponde ao terceiro período clínico
do parto e se caracteriza por ser
(A) o período de dilatação total do colo, cabeça do
bebê visível, contrações de expulsão ou esforço
materno ativo.
(B) o período em que as contrações uterinas ainda
possuem intensidade e frequência mínimas.
(C) o momento desde o nascimento da criança até a
expulsão da placenta e anexos fetais.
(D) a primeira hora após o nascimento da criança.

Questão
Questão

45

48

Abortamento é a interrupção de uma gravidez,
espontânea ou provocada, que ocorre
(A) a partir de 22ª semana e o embrião pesa mais que
500 g.
(B) até 20ª semana e quando o produto da concepção
pesa entre 500 e 600 g.
(C) até a 22ª semana ou quando o produto da
concepção pesa menos de 500 g.
(D) entre 22ª e 24ª semana e o produto da concepção
pesa menos que 500 g.
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Questão

49

A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir
convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia,
assim como o aparecimento de convulsões naquelas
com pré-eclâmpsia. O sulfato de magnésio é a droga
de eleição para essa terapêutica.
O (A) enfermeiro(a) deve saber que
(A) o sulfato de magnésio somente pode ser utilizado
em gestantes fora do trabalho de parto e no parto.
(B) a dose de ataque indicada é de 4,0 g (8,0 mL de
sulfato de magnésio a 50% com 12,0 mL de água
bidestilada) em infusão endovenosa rápida.
(C) a dose de manutenção indicada é de 4,0g/hora
(10 mL de sulfato de magnésio a 50% com 490 mL
de solução glicosada a 5% a 100 mL/hora em
bomba de infusão).
(D) o gluconato de cálcio a 10% atua como antídoto,
evitando uma possível parada respiratória.

Questão

50

De acordo com a Resolução COFEN No 358/2009, que
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo
de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados,
em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem, pode-se afirmar que a Sistematização
da Assistência de Enfermagem
(A) é um instrumento metodológico organizado em
cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes
e recorrentes.
(B) é um processo de coleta de dados para formação
dos diagnósticos clínicos e cirúrgicos, apenas
utilizados em ambientes hospitalares e é
organizado em seis etapas.
(C) se apresenta diretamente ligado aos diagnósticos
de enfermagem e se refere ao uso da NANDA em
situações clínicas no geral.
(D) é um resumo da fase inicial do Histórico de
enfermagem, dos resultados esperados e da
avaliação clínica e é pautado em quatro etapas.
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Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do
Caderno de Questões. Esta folha é sua!
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