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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
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26 de maio de 2019

ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENFERMEIRO

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Em acordo com o Decreto nº 94.406, de 08/06/87, que
dispõe sobre a Lei do Exercício Profissional de
Enfermagem, ao enfermeiro incube privativamente:

QUESTÃO 14
Um paciente em hidratação venosa irá receber solução de
2000ml de soro fisiológico que precisa ser infundida em 12
horas. Quantas gotas por minuto serão administradas
nessa prescrição?

A) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;
B) Direção do órgão de enfermagem;
C) Participação em projetos de construção ou reforma de
unidades de internação;
D) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

A) 20;
B) 35;
C) 56;
D) 72.

QUESTÃO 12
Constituem complicações potenciais da insuficiência renal
crônica que exigem uma abordagem interdependente dos
cuidados:

QUESTÃO 15
A incontinência urinária compreende um problema que
gera consequências de aspectos psicológicos e sociais,
modificando a qualidade de vida, reduzindo a autoestima
e limitando a autonomia do indivíduo. Constitui-se,
portanto, em um problema de enfermagem, e pode ser
classificada em diferentes tipos. Assinale a opção
CORRETA acerca dos tipos de incontinência urinária.

A) Hipotensão em consequência da eliminação excessiva
de sódio e água e da disfunção do sistema reninaangiotensina-aldosterona;
B) Doença óssea e calcificações metastáticas e vasculares,
devido a retenção de fósforo, níveis séricos baixos de
cálcio, metabolismo anormal de vitamina D e níveis
elevados de alumínio;
C) Policitemia devido à produção aumentada de
eritropoietina;
D) Hipocalemia devido à excreção aumentada de potássio,
acidose metabólica, catabolismo e aporte excessivo de
potássio na dieta.

A) Incontinência urinária de esforço é a perda involuntária
de urina que ocorre imediatamente após uma forte
sensação de urinar;
B) Incontinência urinária de urgência é caracterizada pela
perda involuntária de urina associada a distensão
excessiva da bexiga;
C) Incontinência funcional refere-se aos casos em que as
funções das vias urinárias inferiores estão conservadas,
porém outros fatores, como comprometimento físico ou
cognitivo grave, dificulta ou impossibilita o indivíduo de
chegar a tempo ao banheiro;
D) Incontinência urinária por transbordamento define-se
pela perda repentina de urina com aumento da pressão
intra-abdominal.

QUESTÃO 13
Considerando os métodos de higienização de artigos de
uso na assistência em saúde, assinale a opção
INCORRETA.
A) Limpeza é o processo manual ou mecânico de remoção
de sujidade, mediante o uso da água, sabão e
detergente neutro ou detergente enzimático, reduzindo
a população microbiana;
B) Desinfecção é o processo físico ou químico de
destruição
de
microrganismos,
incluindo
os
esporulados, podendo ser realizada por meio físico,
através da água quente ou em ebulição e pelo meio
químico, através de desinfetantes;
C) A limpeza constitui o primeiro passo nos procedimentos
técnicos de desinfecção e esterilização;
D) Esterilização é o processo de destruição de todos os
microrganismos, podendo ser realizada pelo calor,
germicidas químicos, óxido de etileno, radiação e
outros.

QUESTÃO 16
O Processo de enfermagem compreende um instrumento
metodológico que orienta o cuidado profissional de
enfermagem e a documentação da prática profissional.
Acerca da sua implementação nos serviços de
enfermagem, assinale a opção INCORRETA.
A) Deve estar baseado num suporte metodológico;
B) Ao Enfermeiro incumbe a liderança na execução e
avaliação do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe
privativamente, o diagnóstico de enfermagem, bem
como a prescrição das intervenções de enfermagem;
C) O Técnico e o Auxiliar de Enfermagem participam da
execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes
couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro;
D) Organiza-se em cinco etapas independentes,
denominadas histórico de enfermagem, diagnóstico de
enfermagem,
planejamento
de
enfermagem,
implementação e avaliação de enfermagem.
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QUESTÃO 17
A síndrome do desconforto respiratório é a afecção
respiratória mais frequente no recém-nascido pré-termo.
Acerca desse quadro clínico, marque a opção INCORRETA:

QUESTÃO 19
A hemorragia no período gravídico–puerperal é uma das
três principais causas de morte materna. A maioria desses
óbitos é evitável mediante uma boa assistência frente às
urgências obstétricas, entre elas o sangramento
anteparto. Associe as colunas que seguem, identificando
a causa clínica de sangramento anteparto com suas
características.

A) A deficiência quantitativa e qualitativa do corticoide
alveolar é a principal causa da síndrome;
B) O RN pré-termo com idade gestacional inferior a 35
semanas apresenta deficiência da quantidade total de
surfactante pulmonar;
C) O quadro radiológico pulmonar do recém-nascido
evidencia infiltrado retículo-granular difuso distribuído
uniformemente nos campos pulmonares, com presença
de broncogramas aéreos e aumento de líquido
pulmonar;
D) A administração de corticoide para a gestante pode
prevenir e modificar a evolução da síndrome do
desconforto respiratório além de otimizar os efeitos da
terapêutica com o surfactante, após o nascimento.

Coluna I
I. Gravidez ectópica;
II. Doença trofoblástica gestacional;
III. Placenta prévia;
IV. Descolamento prematuro da placenta.
Coluna II
A. Perda sanguínea vaginal súbita, vermelho rutilante, de
quantidade variável, indolor, episódica, recorrente e
progressiva, volume e tono uterinos normais;
B. Nidação do ovo fora da cavidade uterina,
frequentemente com dor pélvica e sinais de irritação
periotoneal;
C. Presença
de
sangramento
vaginal
indolor,
acompanhado da eliminação de vesículas, altura ou
volume uterino, em geral, incompatível com a idade
gestacional;
D. Dor abdominal súbita, de intensidade variável, perda
sanguínea de cor vermelho-escura, útero, em geral,
hipertônico, sensível às manobras palpatórias.

QUESTÃO 18
O controle dos níveis glicêmicos é um cuidado importante
para a prevenção de complicações agudas do diabetes
mellitus, como a hipoglicemia. Reconhecer os sinais para
a detecção precoce da hipoglicemia evita seu
agravamento. Compreendem sinais de hipoglicemia,
exceto:
A) Palpitação e sudorese;
B) Fome e dor de cabeça;
C) Sudorese e tontura;
D) Hiperatividade e bradicardia.

O item que corresponde à associação correta das colunas
é:
A) I-D; II-B; III-C; IV-A;
B) I-A; II-D; III-C; IV-B;
C) I-B; II-C; III-A; IV-D;
D) I-C; II-A; III-B; IV-D.
QUESTÃO 20
A realização da sondagem nasogástrica demanda cuidados
de enfermagem específicos, como a necessidade de
confirmação da inserção da sonda no estômago. Cada vez
que líquidos ou medicamentos forem administrados, o
tubo deve ser verificado para assegurar que permaneça
adequadamente posicionado. Não é considerado um
método confiável para confirmar o correto posicionamento
da sonda nasogástrica:
A) Medição da porção exposta da sonda e comparação
com o registro feito pelo enfermeiro no dia que
introduziu;
B) Introduzir a sonda em um copo com água e observar
na expiração se apresenta bolhas;
C) Avaliação visual da coloração e do volume do aspirado;
D) Medição do pH do líquido aspirado utilizando um papel
especial ou medidor.
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QUESTÃO 21
O preparo do paciente para a realização do exame físico
do abdome envolve algumas orientações para o alcance
do relaxamento da parede abdominal. Sobre estas
orientações, assinale a opção VERDADEIRA:

QUESTÃO 24
O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo
reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo
habitualmente entre os 40 e 65 anos. É uma fase biológica
e um período de mudanças psicossociais, em que a mulher
necessita de uma atenção dos profissionais da saúde
pautada em princípios éticos aliados a competências
relacionais, aconselhamento, orientações e educação para
a saúde e a qualidade de vida. Considerando a assistência
em saúde neste período do ciclo de vida da mulher,
assinale a opção INCORRETA.

A) O paciente deve beber líquidos antes do exame para
evidenciar a bexiga;
B) Os joelhos devem estar hiperextendidos e imóveis, para
aumentar o relaxamento;
C) Os braços devem estar ao lado do corpo ou cruzados
sob o tórax;
D) Devem-se investigar áreas dolorosas e examiná-las
primeiro, para deixar o paciente despreocupado durante
o restante da avaliação.

A) A confirmação do climatério e da menopausa é
eminentemente
laboratorial,
sendo
necessárias
dosagens hormonais;
B) A irregularidade menstrual é universal e os fogachos e
suores noturnos são típicos deste período. As queixas
que mais interferem na qualidade de vida da mulher são
as de ordem psicossocial e afetiva;
C) Recomenda-se abordagem com o mínimo de
intervenção e uso de tecnologias duras possível, pois a
maior parte das manifestações deve ser manejada com
hábitos de vida saudáveis, medidas comportamentais e
autocuidado;
D) Fogachos, sudorese, calafrios, palpitações, perda da
memória e fadiga constituem manifestações transitórias
características do climatério.

QUESTÃO 22
M.A.C., paciente do sexo feminino, 35 anos, procurou
atendimento na Unidade de Atenção Básica de seu bairro
com queixas de anorexia, inapetência, eructação
frequente e dispepsia. Considerando este caso, marque a
opção VERDADEIRA.
A) O quadro clínico de M. A. C. aponta vômitos frequentes
como a principal queixa;
B) M. A. C. aponta como uma de suas queixas a
inapetência, que representa a fraqueza muscular
decorrente da anorexia;
C) M. A. C. aponta como uma de suas queixas a dificuldade
em deglutir, o que tem gerado a anorexia;
D) A eructação frequente corresponde aos “arrotos” ou
eructação de gases do estômago pela boca.

QUESTÃO 25
O paciente cirúrgico está sujeito a vários riscos. As
afirmativas que seguem tratam de complicações
potenciais intraoperatórias, analise-as como verdadeiras
(V) ou falsas (F) e assinale a opção correta.

QUESTÃO 23
A terapia intravenosa é um importante recurso
terapêutico, sendo indicada para a maioria dos pacientes
hospitalizados. Um evento frequentemente observado e
que constitui problema significativo no cuidado clínico é a
obstrução do cateter devido à formação de coágulo ou
precipitado de fármacos. O uso de solução salina e solução
de heparina constituem técnicas utilizadas para
manutenção da permeabilidade dos cateteres de uso
intermitente. A opção que NÃO apresenta aspecto do uso
de solução salina, em comparação à heparina, na
manutenção da permeabilidade do cateter, é:

( ) Na ocorrência de vômitos, deve-se colocar o paciente
na posição de Trendelenburg, abaixar a cabeceira da
mesa, fornecer uma cuba rim para coletar o vômito,
além de remover a saliva e o conteúdo gástrico
vomitado por meio de aspiração;
( ) Durante a anestesia, agentes potentes podem
desencadear hipertermia maligna. Seus sinais e
sintomas iniciais estão relacionados com as atividades
cardiovascular e musculoesquelética;
( ) Recuperação não intencional da consciência pode
ocorrer, seus indícios incluem diminuição da pressão
arterial e da frequência cardíaca, movimentação do
cliente;
( ) Para prevenção da hipóxia e complicações
respiratórias, a perfusão periférica e os valores da
oximetria de pulso são verificados e monitorados
continuamente.

A) Menor custo;
B) Procedimento mais simples;
C) Risco de alergia, trombocitopenia e hemorragias;
D) Elimina risco de incompatibilidade de fármacos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, V, F; V;
B) V, V, F; V;
C) V, V, V; V;
D) F, F, F; F.
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QUESTÃO 26
A cirrose hepática é uma doença crônica caracterizada
pela substituição do tecido hepático normal por fibrose
difusa, que desorganiza a estrutura e a função do fígado.
Os principais objetivos do seu tratamento é minimizar o
avanço da doença e prevenir complicações. Constituem
cuidados de enfermagem adequados frente ao paciente
com cirrose hepática:

QUESTÃO 28
A Educação em Saúde é inerente a todas as práticas
desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Acerca desta prática, assinale a opção CORRETA:
A) Problematizando a realidade tomada como referência,
mostra-se como um dispositivo de aceitação social e das
situações vivenciadas por indivíduos, grupos e
movimentos;
B) As ações de educação em saúde constroem cenários de
comunicação em linguagens científicas, repassando as
informações corretas para que os indivíduos mudem
seus hábitos de vida;
C) O diálogo e a construção do conhecimento representam
ferramentas que propiciam um encontro, sendo
importante a disponibilidade de escuta, pelos
participantes, e da fala, por parte dos profissionais de
saúde que se põem em relação;
D) A educação em saúde implica na aproximação entre
agentes formais de saúde e população e na construção
de espaço de negociação e inclusão dos saberes, dos
desejos e das necessidades do outro.

A) Promoção da realização de exercícios físicos para
promover o gasto energético e possibilitar o
restabelecimento da capacidade funcional do fígado;
B) Incentivo à alimentação com dieta hiperproteica
nutritiva quando o paciente apresentar ascite, edema
ou sinais de coma hepático iminente;
C) Avaliar cuidadosamente qualquer lesão devido a
possibilidade de sangramento interno;
D) Evitar mudanças frequentes de decúbito do paciente em
razão de edema subcutâneo, realizando cuidado
meticuloso da pele.
QUESTÃO 27
O acidente vascular encefálico (AVE) apresenta morbidade
expressiva que cursa com aumento do número de pessoas
com alterações físicas, auditivas, visuais e intelectuais.
Correlacione as possíveis consequências de um AVE,
listadas na coluna I, com suas características na coluna II,
e assinale a opção correta.

QUESTÃO 29
As afirmativas que seguem tratam da seguridade social,
que compreende ações para garantia de direitos
relacionados à saúde, previdência e assistência social,
assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988.
Analise-as como verdadeiras ou falsas e em seguida
assinale a opção CORRETA.

Coluna I
I. Disfagia;
II. Miastenia;
III. Afasia;
IV. Disartria.

I.

As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um
sistema único, organizado mediante as diretrizes de
centralização, atendimento integral e participação da
comunidade;
II. As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, porém é
vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos;
III. Ao Sistema Único de Saúde compete participar do
controle e fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.

Coluna II
A. Fraqueza muscular.
B. Desordens que envolvem a produção da articulação e
fonação de origem neurológica.
C. Incapacidade ou dificuldade de engolir.
D. Distúrbios que afetam os aspectos de conteúdo, forma
e uso da linguagem oral e escrita, em relação à sua
expressão e/ ou compreensão.
A opção correta, é:

É correto o que se afirma em:

A) I.C, II.A, III.D, IV.B;
B) I.B, II.C, III.A, IV.D;
C) I.D, II.B, III.C, IV.A;
D) I.A, II.D, III.B, IV.C.

A) I, II e III são falsas;
B) Apenas I é verdadeira;
C) Apenas II e III são verdadeiras;
D) Apenas I e II são verdadeiras.
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QUESTÃO 30
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no Art.198 da
Constituição Federal e alguns princípios estabelecidos pela
Lei nº 8.080/90. A opção que NÃO apresenta um princípio
do SUS, é:
A) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral;
B) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
D) Centralização político-administrativa, com direção única
no governo.
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