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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta 

esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Língua�Portuguesa��

Lê o texto a seguir acerca da patrona da 
enfermagem brasileira. 

 

 

 
Ana Justina Ferreira Néri (1814 – 1880) nasce na 

vila de Cachoeira de Paraguaçu. Viúva do capitão-de-

fragata Isidoro Antônio Néri, não se conforma em ver os 

três filhos – o cadete Pedro Néri e os médicos Isidoro e 

Justiniano – e mais dois irmãos, ambos oficiais do 

Exército, serem convocados para a Guerra do Paraguai. 

Escreve ao presidente da província uma carta na 

qual oferece seus serviços como enfermeira por todo o 

tempo em que durasse o conflito. Deixa a Bahia, pela 

primeira vez na vida, em 1865 e vai auxiliar o corpo de 

saúde do Exército. Trabalha no hospital de Corrientes, 

onde conta com a ajuda de poucas freiras vicentinas para 

cuidar de mais de 6 mil soldados internados. Na capital 

paraguaia, então ocupada e sitiada pelo exército 

brasileiro, monta uma enfermaria-modelo, utilizando para 

isso recursos financeiros pessoais herdados da família. 

Volta ao Brasil em 1870, recebendo várias 

homenagens, entre elas as condecorações com as 

medalhas de prata humanitária e de campanha. Recebe do 

imperador dom Pedro II uma pensão vitalícia, com a qual 

educa quatro órfãos recolhidos no Paraguai. Morre no Rio 

de Janeiro.  Em sua homenagem, Carlos Chagas batiza 

com seu nome a primeira escola oficial brasileira de 

enfermagem de alto padrão, em 1926. 

Adaptado de Almanaque Abril. QUEM É QUEM NA HISTÓRIA DO 

BRASIL. São Paulo, Abril Multimídia, 2000.  
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Lê as afirmativas. 
Ana Néri 
 

I) iniciou uma enfermaria, que era um  modelo, 
usando seus próprios fundos. 

II) deu início a uma enfermaria, que se tornou um 
modelo, usando fundos do governo brasileiro. 

III) criou a primeira escola oficial brasileira de 
enfermagem. 

IV) criou a escola de enfermagem de alto padrão. 

V) exerceu seu trabalho fora do país. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 

(a) I e III. 

(b) I e V. 

(c) II e IV. 

(d) III e V. 

(e) IV e V. 

02��

A expressão “então ocupada e sitiada pelo 
exército brasileiro”, no segundo parágrafo, NÃO 
MODIFICARIA o sentido global do texto se fosse 
substituída por 

 
(a)  “onde se situava o exército do Brasil.” 

(b) “que as forças brasileiras ocupariam logo após.” 

(c) “em que o exercido brasileiro construiria sítios.” 

(d) ”a ser ocupada pelo exército nacional.” 

(e) “onde estava o exército brasileiro àquela época.” 

03�

HAVERIA ALTERAÇÃO no sentido do 
segundo parágrafo se o fragmento “... por todo o 
tempo em que durasse o conflito” fosse 
substituído por  

 
(a)  “durante toda a guerra”. 

(b) “até a duração do conflito”. 

(c)  “por todo o tempo que a guerra durasse”. 

(d) “pelo período até o término da guerra”. 

(e) “até terminar a contenda”. 
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Lê as afirmativas. 
 

I) Ana Néri tinha outras cinco pessoas da família 
envolvidas na guerra. 

II) Ana Néri era uma pessoa cosmopolita, que 
havia viajado muito.  

III) O presidente pede a Ana Néri que se envolva no 
cuidado dos pacientes. 

IV) Algumas religiosas ajudam Ana Néri a cuidar 
dos pacientes. 

V) Corrientes não se manteve alheia à guerra. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) II, III e V. 

(b) II, III e IV. 

(c) I, IV e V. 

(d) III, IV e V. 

(e) I, III e V.  

 

Lê o seguinte artigo a respeito de um tema 
polêmico. 

 
“POSICIONAMENTO DA ABEn SOBRE 
A RELEVÂNCIA SOCIAL E CIENTÍFICA 

DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE 
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
CENTROS DE PARTO NORMAL 

 

I Considerações Iniciais 

 

A gestação, o parto e o nascimento são 

momentos únicos na vida de uma mulher e sua família. 

Tempos de espera, de profundas transformações no 

corpo, nas emoções e nas expectativas em relação à 

chegada do bebê. Em todas as sociedades, a 

gestação/parto é cercado de muitos cuidados e mesmo 

sendo eventos biológicos universais, a forma como eles 

acontecem sofrem modificações importantes de acordo 

com cada cultura. No mundo contemporâneo tem passado 

de um evento familiar, que acontecia no domicílio, com 

todo suporte emocional de parentes e amigos, para ser 

um evento médico, que ocorre em hospitais, com uso de 

muita tecnologia.  

Para o movimento de mulheres este modo de 

atenção ao parto é um modelo médico-centrado e 

embasado numa concepção do feminino como condição 

essencialmente defeituosa e que, com base nesse juízo, 

trata o parto como patológico e arriscado utilizando 

tecnologia agressiva, invasiva e potencialmente perigosa. 

E por outro lado, suprimindo e ignorando as dimensões 

sexuais, sociais e espirituais do parto e do nascimento 

(BWHBC, 1993, p.398). 

No caso brasileiro, a assistência ao parto deve ser 

compreendida no contexto de um conjunto complexo de 

fatores característicos da atenção à saúde reprodutiva, 

que inclui índices de esterilização e partos cirúrgicos dos 

mais elevados do mundo. O alto índice de hospitalização 

do parto, conforme Berquó e cols. (apud DINIZ, 2001), não 

tem assegurado à qualidade da atenção, uma vez que o 

despreparo dos profissionais para a atenção ao parto 

normal, somado ao sucateamento da rede pública, geram 

riscos ate mesmo para mulheres saudáveis e tem impacto 

na situação de morbimortalidade materna e fetal. 

Submeter-se a uma cirurgia tornou-se recurso comum no 

país, tanto para ter como para evitar filhos: promovendo a 

institucionalização de um processo de medicalização no 

corpo feminino e de mediação cirúrgica na vida 

reprodutiva (IRRRAG apud DINIZ, 2001). 

Nos anos 90 o modelo vigente de assistência ao 

parto no Brasil recebe críticas que destacam as 

circunstâncias de violência e constrangimento em que se 

dá a assistência, especialmente as condições pouco 

humanas a que são submetidas mulheres e crianças no 

momento do nascimento. No parto vaginal, a violência da 

imposição de rotinas, da posição de parto e das 

interferências obstétricas desnecessárias perturbam e 

inibem o desencadeamento natural dos mecanismos 

fisiológicos do parto, que passa a ser sinônimo de 

patologia e de intervenção médica, transformando-se em 

uma experiência de terror, impotência, alienação e dor. 

Desta forma, não surpreende que as mulheres introjetem 

a cesária como melhor forma de dar à luz, sem medo, sem 

risco e sem dor. (REHUNA, apud DINIS, 2001). 

[...]” 

http://www.abennacional.org.br/download/artigo_jornal_casasdepar

to.pdf 
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O presente artigo apresenta algumas 
incorreções à luz dos preceitos da gramática 
normativa. Analisa as afirmações a seguir acerca de 
trechos do primeiro parágrafo. 

 
I) O trecho “Em todas as sociedades, a 

gestação/parto é cercado” estaria mais de 
acordo com o padrão caso fosse escrito “Em 
todas as sociedades, a(o) gestação/parto é 
cercada(o)”. 



 

UFPel / CES Concurso Público (Aplicação: 17/08/2008) 

Cargo: Enfermeiro/Nível E - 5 / 12 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

II) O trecho “A gestação, o parto e o nascimento 
são momentos únicos na vida de uma mulher e 
sua família” apresenta a incorreção de não haver 
reiterado a preposição “de” no excerto “e sua 
família”. 

III) O trecho “com todo suporte emocional de 
parentes e amigos” adequar-se-ia mais ao 
padrão caso fosse escrito “com todo o suporte 
emocional de parentes e amigos”. 

 
Quanto às afirmativas,  
 

(a) a I e a III estão corretas. 

(b) apenas a I está correta. 

(c) a II e a III estão incorretas. 

(d) a I e a II estão incorretas. 

(e) apenas a II está correta. 

06�

Ainda no primeiro parágrafo, a construção 
“tem passado” preservaria o sentido original do 
texto caso fosse substituída por 

 
(a)  “teria passado”. 

(b) “tivesse passado”. 

(c) “vem passando”. 

(d)  “tinha passado”. 

(e) “estaria passando”. 

07�

De acordo com o texto, a cesária acaba 
sendo vista como a melhor alternativa pelas 
mulheres em virtude de vários fatores, SENÃO  

 
(a) do fato de ser o parto um evento biológico 

universal. 

(b) das condições pouco humanas da parturiente na 
situação em tela. 

(c) da inibição dos mecanismos fisiológicos do parto 
decorrente dos procedimentos utilizados. 

(d) da institucionalização de um processo de 
medicalização do corpo da parturiente. 

(e) da mediação cirúrgica na vida reprodutiva. 

 

 

 

 

08�

Podemos perceber, ao longo do texto, 
problemas de concordância na flexão do verbo. 
Assinala a alternativa que apresenta uma 
proposta de correção de acordo com os preceitos 
da gramática normativa. 

 
(a)  “que as mulheres introjetem a cesária” por “que 

as mulheres introjetam a cesária”. (4º par.) 

(b) “O alto índice de hospitalização do parto, 
conforme Berquó e cols. (apud DINIZ, 2001), não 
tem assegurado” por “O alto índice de 
hospitalização do parto, conforme Berquó e cols. 
(apud DINIZ, 2001), não assegurou”. (3º par.) 

(c) “No parto vaginal, a violência da imposição de 
rotinas, da posição de parto e das interferências 
obstétricas desnecessárias perturbam e inibem o 
desencadeamento” por “No parto vaginal, a 
violência da imposição de rotinas, da posição de 
parto e das interferências obstétricas 
desnecessárias perturba e inibe o 
desencadeamento”. (4º par.) 

(d)  “a forma como eles acontecem sofrem 
modificações importantes de acordo com cada 
cultura” por “a forma como eles acontecem por 
sofrerem modificações importantes de acordo 
com cada cultura”. (1º par.) 

(e) “E por outro lado, suprimindo e ignorando as 
dimensões sexuais, sociais e espirituais do parto 
e do nascimento” por “E por outro lado, 
suprimem-na, ignorando as dimensões sexuais, 
sociais e espirituais do parto e do nascimento”. 
(2º par.) 
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Conhecimentos�específicos

09�

A enfermagem é uma profissão 
comprometida com a saúde e a qualidade de vida da 
pessoa, família e coletividade. O que regulamenta o 
exercício da enfermagem é a Lei n.º: 

 
(a) 5.321/87 

(b) 8.080/90 

(c) 4.558/91 

(d) 7.498/86 

(e) 2.598/76 

10�

Em relação à biossegurança é correto 
afirmar que  

 
(a) luvas de procedimentos não estéreis – em geral 

ambidestras e de menor custo nunca são 
suficientes para os objetivos das Normas de 
Biossegurança. 

(b) os profissionais de saúde devem estar vacinados 
contra a Hepatite B. 

(c) em caso de exposição percutânea ou exposição 
de mucosas deve-se lavar o local exaustivamente 
com hipoclorito e glutaraldeído. 

(d) o uso do coletor de material perfurocortante deve 
considerar o limite de capacidade determinado a 
5 cm da parte superior do coletor.  

(e) a exposição ao líquido amniótico não constitui 
critério para utilização de proteção do trabalhador 
de saúde. 

11�

Sr. Francisco procura a Unidade Básica de 
Saúde com cefaléia e dor abdominal. É informado, na 
recepção do serviço, que não poderá ser atendido, 
uma vez que é morador da cidade vizinha. Sr. 
Francisco procura então o pronto socorro onde é 
atendido e diagnosticada uma gastroenterite. 
Entende-se que o ocorrido com o Sr. Francisco 
fere o seguinte princípio do SUS: 

 
(a) integralidade 

(b) controle social 

(c) regionalização 

(d) universalidade 

(e) interdisciplinariedade 

12�

Sobre as vacinas utilizadas na rede pública 
de saúde no Brasil é correto afirmar que 

 
I) os eventos adversos podem ser os esperados, 

tendo em vista a natureza e características do 
imunobiológico, ou inesperados. 

II) eventos adversos por Reações de tipo I, 
anafiláticas, mediadas por IgE são mais 
freqüentes em indivíduos alérgicos. Podem 
ocorrer após qualquer vacina ou soro, 
especialmente os de origem não-humana 
(eqüina). 

III) o termômetro de máxima e mínima deve ser 
colocado na primeira prateleira, na geladeira da 
UBS, junto às vacinas dT, DTP, Hepatite B, Hib, 
influenza, TT e BCG 

IV) uma contra-indicação geral de uso de vacinas 
ocorre quando a criança está em tratamento, 
recebendo 1,5mg/kg/dia de prednisona há três 
semanas. 

V) a vacina HIB é aplicada a partir de dois meses 
de idade, por via subcutânea e é descrita como 
Vacina contra Haemophilus influenzae do tipo a. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) III e IV tão-somente. 

(b) II, III e V tão-somente. 

(c) I e II tão-somente. 

(d) III, IV e V tão-somente. 

(e) I, II, III, IV e V. 

13�

Sr. Antonio vai à Unidade de Saúde da 
Família para buscar insulina simples. A enfermeira 
checa no prontuário e observa que ele utiliza 12 U.I 
subcutânea, duas vezes ao dia e a Unidade dispõe de 
insulina 100U.I/ml em frascos de 5 ml. Quantos 
frascos de insulina o Sr. Antonio receberá para 
tratamento de 30 dias? 

 
(a) 7 frascos-ampola. 

(b) 8 frascos-ampola. 

(c) 2 frascos-ampola. 

(d) 5 frascos-ampola. 

(e) 3 frascos-ampola. 
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Sobre as teorias de enfermagem é correto 
afirmar que 

 
I) as teorias se constituem em um referencial 

exclusivamente dirigido ao diagnóstico de 
enfermagem. 

II) em cada teoria encontramos um conjunto 
diferenciado de elementos que definem a linha 
teórica das áreas fisiológicas. 

III) o conceito de pessoa é utilizado exclusivamente 
pela teoria de Nightingale. 

IV) cada teoria orienta uma forma de avaliar e atuar 
junto aos usuários do sistema de saúde. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a I e a III. 

(b) apenas a II e a IV. 

(c) apenas a II. 

(d) apenas a IV. 

(e) I, II, III e IV. 

15�

A central de material esterilizado é destinada 
à recepção e ao expurgo, preparo e esterilização, à 
guarda e distribuição de material para o centro 
cirúrgico e demais unidades da instituição. São 
atribuições do enfermeiro: 

 
I) Supervisionar e controlar as atividades 

desenvolvidas em cada área da central de 
material esterilizado. 

II) Desinfetar e separar os materiais dos diferentes 
setores do hospital. 

III) Efetuar regularmente testes bacteriológicos nos 
aparelhos de esterilização, avaliar e divulgar os 
resultados. 

IV) Circular em sala de cirurgia e instrumentar. 

V) Esclarecer dúvidas do paciente e familiar acerca 
da cirurgia. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 

(a) I e III. 

(b) II, III e IV. 

(c) I, II e V. 

(d) III e IV. 

(e) III e V. 

16�

Quanto às soluções utilizadas em terapia 
intravenosa é correto afirmar que 

 
(a) o soro fisiológico a 2% é um exemplo de solução 

que aumenta o soluto no plasma, sendo 
classificada como hipertônica. 

(b) as soluções hipertônicas provocam uma 
expansão das células, diluindo a concentração do 
soluto do plasma. 

(c) a glicose a 5% em solução fisiológica a 0,9% é 
uma solução hipotônica. 

(d) as soluções isotônicas apresentam a mesma 
pressão osmótica do plasma e o soro glicosado a 
5% é um exemplo. 

(e) a pressão osmótica do plasma repele a água da 
célula através da membrana impermeável. 

17�

São consideradas complicações importantes 
para o paciente em uso de diálise peritonial 
ambulatorial contínua (CAPD): 

 
I) Obstrução do cateter e extravasamento do 

dializado 

II) Náuseas, hipervolemia, hipovolemia, infecção no 
local de saída e túnel 

III) Isquemia da mão, infecção e coagulação do 
cateter 

IV) Liberdade, independência física e psicológica 

V) A duração da diálise depende da gravidade da 
condição bem como do tamanho e peso do 
paciente para fazer o cálculo de heparina 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) I e IV tão-somente. 

(b) I e II tão-somente. 

(c) II, III e IV tão-somente. 

(d) I, IV e V tão-somente. 

(e) I, II, III e V tão-somente. 
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Sra. Carla, paciente da UTI geral, encontra-se 
em uso de respirador. Em relação à ventilação 
mecânica é correto afirmar que 

 
(a) a extubação precoce é preferível mesmo frente à 

possibilidade de reintubação. 

(b) é adequada a redução gradual do suporte 
ventilatório com vistas ao desmame. 

(c) o cuidado de enfermagem dispensa o 
conhecimento dos parâmetros utilizados na 
ventilação mecânica. 

(d) a duração da ventilação mecânica está 
diretamente relacionada a uma série de 
complicações que incluem pneumonia, lesão de 
via aérea e fraqueza muscular. 

(e) o aumento da pressão das vias aéreas pode estar 
relacionado a melhora da complacência. 

19�

A Sondagem Nasogástrica tem as 
seguintes finalidades: 

 
(a) lavagem, gavagem e irritação gástrica 

(b) eliminação, descompressão, alimentação e 
lubrificação 

(c) descompressão, alimentação, compressão e 
lavagem 

(d) aspiração, remoção e equilíbrio hidroeletrolítico 

(e) irrigação, lavagem e equilíbrio ácido-básico 

20�

A enfermeira observa o paciente em pós-
operatório e identifica dores agudas e cortantes no 
tórax, ansiedade, cianose, dilatação das pupilas, 
sudorese profunda, pulso rápido e irregular. Trata-se 
de 

 
(a) trombose venosa profunda, e a enfermeira deve 

interromper a infusão medicamentosa. 

(b) embolia pulmonar, e a enfermeira deve 
administrar oxigênio. 

(c) hemorragia, e a enfermeira deve diminuir a 
velocidade de infusão intravenosa. 

(d) uma coagulopatia, e a enfermeira deve controlar 
a policitemia. 

(e) um delírio, e o paciente deve ser sedado. 

21�

Em relação aos ferimentos e sua 
cicatrização é correto afirmar que 

 
(a) a granulação deve ocorrer em casos de 

queimadura e úlceras.  

(b) a fase de proliferação é a ultima fase da 
cicatrização da ferida. 

(c) os leucócitos polimorfonucleares são repelidos 
pela prostaglandina, na fase inflamatória.  

(d) lacerações são produzidas por instrumentos 
pontiagudos. 

(e) a cicatrização por primeira intenção nunca forma 
quelóide. 

22�

Sr. João, 50 anos, casado, pai de cinco filhos, 
foi admitido na clinica cirúrgica do Hospital São Jorge 
para realizar uma Laparotomia exploratória. 
Identifique a alternativa que apresenta as orientações 
dadas pelo enfermeiro, no período pré-operatório, 
para serem seguidas pelo Sr. João no período pós-
operatório. 

 
I) Fazer exercício respiratório, deambulação 

precoce, exercícios de flexão e extensão para 
pernas e pés. 

II) Observar o nível de ansiedade, detectar 
sudorese, taquicardia, insônia e hipertensão. 

III) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença 
de depressão respiratória. 

IV) Remover próteses dentárias, evitar enfisema 
pulmonar e administrar O2. 

V) Informar sobre a presença de dor, sangramento, 
náuseas ou vômitos e sinais de retenção 
urinária. 

 
Estão corretas somente as afirmativas 
 

(a) I, II e V. 

(b) I e V. 

(c) III e V. 

(d) II, III e IV. 

(e) I e IV. 
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A enfermeira da unidade clínica do Hospital 
municipal encontra Joana, internada há 7 dias, com 
um diagnóstico de retocolite e recebendo terapia 
intravenosa no membro superior direito (cefálica 
mediana). Ao avaliar a infusão, observa edema, calor 
e hiperemia. Diante desse quadro é correto afirmar 
que 

 
(a) a enfermeira deve retirar o acesso venoso e 

aplicar compressas frias no local. 

(b) a bacteremia aumenta em aproximadamente 20 
vezes o risco de tromboflebite. 

(c) a velocidade da infusão deve ser aumentada para 
favorecer a diluição da solução. 

(d) o paciente deve ser colocado em decúbito lateral 
direito e a cabeceira do leito deve ser elevada, 
em caso de embolia gasosa decorrente da 
entrada de ar no cateter. 

(e) o paciente não apresenta sensibilidade ou dor no 
trajeto da veia, em caso de tromboflebite. 

24�

A Sra. Maria foi admitida em uma unidade de 
clínica médica, em um hospital de ensino, com 
diagnóstico de leucemia linfocítica aguda. Identifique 
o plano de cuidados de enfermagem que devem 
ser prestados à cliente. 

 
(a) Realizar procedimentos invasivos como 

sondagem vesical e fleet enema em caso de 
constipação. 

(b) Observar a presença de tromboflebite de veia 
profunda, infarto do miocárdio e oclusão 
trombótica das veias esplênica, hepática, porta e 
mesentérica. 

(c) Monitorar os sinais vitais de 4 em 4 horas, 
observar presença de petéquias e sangramento 
na gengiva e narinas, avaliar alterações de 
inquietação, irritabilidade, confusão e cefaléia. 

(d) Avaliar a dieta para a inclusão de alimentos ricos 
em ácido fólico, estimular a manter as atividades 
diárias e evitar período de repouso no leito. 

(e) Observar a presença da hipertrofia indolor dos 
linfonodos, comprometimento pulmonar hepático 
ou ósseo e obstrução da veia cava superior. 

 

 

 

 

25�

Constituem-se ações de avaliação e 
intervenção de enfermagem junto ao paciente 
oncológico:  

 
I) avaliar o tipo de dor do paciente quanto à 

localização, duração e qualidade; usar uma 
escala de intensidade da dor que vai de 0 
(ausência de dor) a 10 (pior dor possível); 
explorar intervenções para a dor que tenham 
sido usadas e sua eficácia.  

II) orientar o paciente para preferir alimentos 
quentes e sólidos frente às alterações da 
mucosa oral, pós radioterapia. 

III) reconhecer que o processo de formação do 
câncer desde uma célula cancerosa até um 
tumor visível segue os estágios de iniciação, 
promoção e progressão. 

IV) o enfermeiro deve permanecer com o paciente 
durante a realização do procedimento de 
radioterapia, oferecendo conforto e apoio. 

 
Estão corretas 
 

(a) somente I e III. 

(b) somente II e IV. 

(c) somente II e III. 

(d) somente I, III e IV. 

(e) I, II, III e IV. 

26�

Durante um atendimento no pronto-socorro, a 
enfermeira Ana realiza um exame físico na Sra. 
Josefina, 40 anos, trazida ao serviço após 
atropelamento em via pública, causado por uma 
moto. Durante o exame identifica anisocoria, que 
significa 

 
(a) laceração profunda da pálpebra. 

(b) hemorragia conjuntival importante. 

(c) nistagmo. 

(d) neurofibratose. 

(e) desigualdade do diâmetro ocular. 
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27�

Em relação ao estatuto do idoso é correto 
afirmar que 

 
(a) os casos de suspeita de maus-tratos contra idoso 

serão eventualmente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes 
órgãos: autoridade policial, Ministério Público ou 
Conselhos do Idoso. 

(b) é vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

(c) somente ao idoso é assegurado o direito de optar 
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 
mais favorável, independentemente de sua 
condição física ou mental. 

(d) é vedado atendimento domiciliar de idosos, 
incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, nos casos de idosos abrigados e 
acolhidos por instituições filantrópicas. 

(e) é contra-indicada a permanência em tempo 
integral de familiares e/ou acompanhantes nos 
casos de internação de idosos por doença grave. 

28�

Em relação à saúde do idoso é correto 
afirmar que 

 
(a) a principal causa de quedas é decorrente dos 

riscos ambientais, acarretando tropeções e 
escorregões dos idosos com mais de 75 anos. 

(b) todos os idosos devem ser orientados a reduzir 
sua movimentação para evitar quedas e fraturas. 

(c) a queda em idosos é mais freqüente entre 
homens. 

(d) ambientes monocromáticos, com vários tons de 
uma mesma cor em paredes, móveis e tapetes 
favorecem a prevenção da queda em idosos. 

(e) a principal causa de internação aguda por queda 
ocorre por fratura de colo de fêmur. 

29�

Em relação às doenças infecto-contagiosas é 
correto afirmar que 

 
I) a coccidioidomicose é uma micose sistêmica, 

predominantemente pulmonar, que pode, 
também, comprometer pele, laringe, ossos, 
articulação, meninges, entre outros. São sinais 
mais freqüentes: comprometimento respiratório 

baixo, febre, sudorese noturna, dor pleural, 
dispnéia, tosse produtiva, artralgia, anorexia. 

II) a fase paroxística da coqueluche se caracteriza 
por febre baixa ou afebril. A manifestação típica 
são os paroxismos de tosse seca (durante os 
quais o paciente não consegue inspirar e 
apresenta protusão da língua, congestão facial 
e, eventualmente, cianose com sensação de 
asfixia). Essa fase dura de 2 a 6 semanas. 

III) o diagnóstico diferencial da dengue inclui gripe, 
rubéola, sarampo, infecções virais e bacterianas, 
choque endotóxico, leptospirose, febre amarela, 
hepatites infecciosas e outras febres 
hemorrágicas. 

IV) as complicações da difteria incluem miocardite, 
neurites periféricas, nefropatia tóxica, 
insuficiência renal aguda. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) I, II e III tão-somente. 

(b) I e II tão-somente. 

(c) II, III e IV tão-somente. 

(d) III e IV tão-somente. 

(e) I, II, III e IV. 

30�

Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em 
relação ao controle de câncer de colo de útero, a 
mortalidade pouco reduziu nos últimos anos. Em 
relação aos fatores de risco, 

 
I) o principal é a infecção pelo vírus do Papiloma 

Humano. 

II) a faixa etária de maior risco concentra-se entre 
40 e 60 anos. 

III) a condição sócio-econômica não influi na 
distribuição da doença. 

IV) o uso de contraceptivos orais se constitui em 
fator de risco. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) I e IV tão-somente. 

(b) I, II e IV tão-somente. 

(c) I tão-somente. 

(d) IV tão-somente. 

(e) I, II, III e IV. 
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31�

Em relação à política de saúde mental no 
Brasil, é correto afirmar que 

 
(a) os Centros de Atenção Psicossocial são serviços 

complementares aos hospitais psiquiátricos. 

(b) os CAPS são serviços disponíveis para 
municípios de até 20.000 habitantes. 

(c) a internação psiquiátrica em hospital geral é 
contra-indicada nos casos em que há risco de 
suicídio.  

(d) o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 
não inclui profissionais especializados em saúde 
mental. 

(e) os CAPS são serviços substitutivos aos hospitais 
psiquiátricos. 

32�

O processo de trabalho em enfermagem, 
no que se refere ao subprocesso administração 
tem como 

 
(a) instrumentos: instrumental cirúrgico. 

(b) agentes: funcionários da administração. 

(c) métodos: teorias de enfermagem. 

(d) finalidade: coordenar a assistência de 
enfermagem. 

(e) produtos: recursos físicos e materiais. 

33�

Frente a um paciente com risco de suicídio 
identifique as ações que o enfermeiro deve 
realizar: 

 
(a) ouvir; ser afetuoso; levar a situação a sério; 

verificar o grau de risco e remover os meios, se 
possível. 

(b) perguntar sobre tentativas anteriores; explorar 
outras saídas, além do suicídio; falar que tudo vai 
ficar bem; fazer o problema parecer trivial. 

(c) levar a situação a sério e verificar o grau de risco; 
falar que tudo vai ficar bem; jurar segredo. 

(d) perguntar sobre o plano de suicídio; ganhar 
tempo – fazer um contrato; desafiar a pessoa a 
continuar em frente. 

(e) tomar atitudes, contar a outros, conseguir ajuda; 
jurar segredo; ouvir; ser afetuoso. 

34�

Em relação ao controle de câncer de 
mama é correto afirmar que 

 
(a) mulheres com história familiar de pelo menos um 

parente de terceiro grau com diagnóstico de 
câncer definem um grupo populacional com risco 
elevado de desenvolvê-lo. 

(b) a indicação de exame clínico de mama e 
mamografia anual, a partir dos 35 anos, deverá 
ser apenas para as mulheres pertencentes a 
grupos populacionais com risco elevado de 
desenvolvê-lo. 

(c) mulheres com história familiar de câncer de 
mama masculino não constituem fator de risco 
para câncer de mama. 

(d) história familiar de câncer de ovário não constitui 
fator de risco para câncer de mama. 

(e) a modalidade terapêutica disponível para o 
estadiamento do câncer de mama é 
principalmente a hormonioterapia. 

35�

O programa nacional de triagem neonatal do 
Ministério da Saúde recomenda a realização de 
exames no RN. Em relação a esse programa 
podemos afirmar que 

 
I) ele visa a prevenir um erro inato do 

metabolismo, cujo padrão de herança é 
autossômico recessivo e leva ao acúmulo do 
aminoácido Fenilalanina (FAL) no sangue e 
também ao aumento da excreção urinária de 
Ácido Fenilpirúvico e de Fenilalanina. 

II) ele pretende reduzir as doenças 
imunopreviníveis como hepatite e poliomielite. 

III) ele não inclui a triagem de hipotireoidismo 
congênito. 

IV) a triagem permite identificar os portadores de 
traço falciforme. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) II e III tão-somente. 

(b) III e IV tão-somente. 

(c) I, III e IV tão-somente. 

(d) I e IV tão-somente. 

(e) I, II, III e IV. 
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36�

Em relação ao atendimento de crianças no 
primeiro ano de vida é correto afirmar que 

 
(a) é importante, em atendimentos a crianças com 2 

meses que buscam a UBS com alguma queixa, 
questionar acerca dos quatro sintomas principais: 
tosse ou dificuldade para respirar, diarréia, febre 
e dor abdominal. 

(b) uma criança de 10 meses se apresenta inquieta, 
irritada, com olhos fundos, bebe avidamente e, 
quando submetida ao exame do sinal da prega, 
sua pele volta lentamente ao estado anterior. Sua 
condição de saúde é avaliada como desidratação 
grave. 

(c) crianças no primeiro ano de vida, que apresentam 
diarréia e vômitos, não devem participar de 
campanha de vacinação contra a poliomielite. 

(d) o soro antidiftérico não é compatível com a 
amamentação. 

(e) o indicador que melhor retrata o que ocorre 
durante a fase fetal é o peso de nascimento da 
criança. Pesos ao nascer menores que 2.500 g 
podem ser decorrentes de prematuridade e/ou 
déficit de crescimento intra-uterino. 

37�

O diabetes pode ser classificado como 
diabetes mellitus insulino dependente e diabetes 
mellitus não insulino dependente. Acerca do 
diabetes tipo 1 é correto afirmar que 

 
(a) 90% dos pacientes diabéticos são do tipo 1. 

(b) há presença de componente hereditário, 
freqüentemente associado à obesidade, fadiga e 
infecção recorrente. 

(c) apresenta evolução lenta e má cicatrização de 
feridas. 

(d) 5% a 10% dos pacientes diabéticos são do tipo 1. 

(e) tem maior freqüência em adultos com mais de 30 
anos. 

38�

Sr. Pedro, 60 anos, procurou a UBS para 
controle de pressão arterial. Ao ser atendido pelo 
enfermeiro ficou evidenciado que ele necessitava 
imediatamente de um atendimento de emergência, 
pois apresentava um quadro de acidente vascular 
cerebral (AVC). Identifique os sinais e sintomas 
que estão relacionados ao AVC: 

 
(a) fraqueza e dormência no membro superior direito, 

amaurose fugaz, afasia e convulsão 

(b) rigidez de nuca, náuseas, tontura, papiledema 

(c) cefaléia, hipertermia, erupções purpúricas, 
petéquias e má alimentação 

(d) hipotermia, náuseas, alterações da 
personalidade, ataxia, vida sedentária 

(e) diminuição do nível de consciência, déficits 
hemisensoriais, abcesso dentário e tabagismo  

39�

A agente comunitária de saúde retorna à UBS 
solicitando prioridade para uma visita domiciliar à Sra. 
Francisca, uma vez que ela estava com falta de ar e 
com pele fria. A enfermeira imediatamente se 
organiza levando consigo os equipamentos básicos 
(estetoscópio, esfignomanômetro e termômetro). Ao 
chegar à residência encontra a Sra. Francisca 
sentada em uma poltrona da sala, apresentando 
inquietação, confusão mental, freqüência cardíaca 
crescente, pulso periférico fraco e filiforme, pressão 
sistólica baixa (80 mmHg ou 30 mmHg abaixo dos 
níveis anteriores), fadiga, dispnéia e oligúria. Os 
sinais e sintomas apresentados pela Sra. 
Francisca são característicos de 

 
(a) endocardite reumática. 

(b) miocardite. 

(c) choque cardiogênico. 

(d) pericardite. 

(e) insuficiência cardíaca congestiva. 

40�

Em um pré-natal pode-se afirmar acerca da 
medida da altura uterina que 

 
I) o Indicador é a relação entre altura uterina e o 

número de semanas de gestação. 

II) é considerado parâmetro de normalidade para o 
crescimento uterino o percentil 10, para o limite 
inferior. 

III) é considerado parâmetro de normalidade para o 
crescimento uterino o percentil 70, para o limite 
superior. 

IV) a medida da altura uterina é feita em centímetros 
com uma fita métrica flexível e não extensível, 
do púbis ao umbigo, com a grávida em decúbito 
dorsal. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) I, II e III tão-somente. 

(b) II, III e IV tão-somente. 

(c) II e III tão-somente. 

(d) I e II tão-somente. 

(e) I, II, III e IV. 


