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LíNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo, de
Rubem Braga.

O PAVÃO

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor
de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e
descobri que aquelas cores todas não existem na pena do
pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas
d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O
pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir
o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água
e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada;
de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em
mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.
Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

1) Considere as afirmações abaixo.

I. O tema do texto é exclusivamente a natureza das cores
e do esplendor do pavão.

II. A partir da observação da beleza do pavão, o narrador
tece considerações  sobre a natureza da arte e do amor
que sente. 

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.

I. Há a presença de linguagem conotativa no texto.

II. O verbo “suscita” pode ser substituído, sem alteração
de sentido, por “desperta”.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

3) Considere a oração e as afirmações abaixo.

Pegue teu caderno e faz a lição.

I. Há falta de uniformidade no tratamento.

II. A forma negativa seria: não pegue teu caderno e não faz
a lição.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Ele não obedeceu ___ regras da escola e foi encaminhado
__ diretoria.

a) as - a

b) as - à 

c) às - a

d) às - à

5) Considere as orações abaixo.

I. Devem-se pensar em todos os aspectos do problema.

II. Devem-se analisar todos os aspectos do problema.

A concordância está correta em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

6) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.

Conheci a cidade _______ ele foi em julho.

a) que.

b) a qual.

c) a que.

d) onde.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Se ele __________um novo trabalho, ____________.

a) propuser – aceitarei.

b) propuser – aceitaria.

c) propor – aceitarei.

d) propor – aceitaria.

8) Assinale a alternativa em que a palavra deve ser
obrigatoriamente acentuada.

a) Acumulo.

b) Inicio.

c) Publico.

d) Ludico.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Não sei _______ estou me sentindo tão _____.

a) porque – mau.

b) porque – mal.

c) por que – mal.

d) por que – mau.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Agradeço ___todas as pessoas ___ homenagem oferecida
___ mim.

a) a - à - a.

b) à - a - a.

c) a - a - a.

d) à - à - à.
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

11) No Sistema Operacional Windows XP as configurações

de vídeo podem ser realizadas com um clique direito

na área de trabalho e selecionando a opção:

a) Configuração

b) Propriedades

c) Vídeo

d) Sistema

12) No Sistema Operacional Windows 7 quando o conteúdo

a ser transferido é eliminado de seu local de origem é

porque foi utilizado o procedimento de:

a) copiar e colar.

b) copiar, colar e renomear.

c) recortar e colar.

d) copiar, colar e desfazer.

13) No Microsoft Office Word 2007, para imprimir o

documento que está ativo na tela, usamos a combinação

de teclas:

a) CTRL + I

b) CTRL + P

c) ALT + A

d) ALT + D

14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel

2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=5,

A2=2, A3=1, o resultado da fórmula =A1^A2+A3 será:

a) 26 

b) 25

c) 11

d) 125

15) No Microsoft Office Excel 2007 para copiar a formatação

de um local e aplicá-la a outro, usamos o recurso:

a) Classificar e filtrar

b) AutoSoma

c) Tabela Dinâmica

d) formatar Pincel

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

16) Em relação à prevenção e controle de infecção hospitalar,
leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa
que corresponde a resposta correta:
I- A lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda

a superfície das mãos e punhos, utilizando-se
sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em
água corrente, sendo, isoladamente, a ação mais
importante para a prevenção e controle das infecções
hospitalares. 

II- A lavagem das mãos é realizada sempre antes dos
procedimentos cirúrgicos, e está dispensada na utilização
de luva antes e após contatos que envolvam mucosas,
sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou
excreções.

III- Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão
do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a
internação ou procedimentos hospitalares. 

IV- Considera-se infecção hospitalar aquela infecção em
recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária
é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente
logo após o nascimento (exemplo: herpes simples,
toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS),
devendo ser controlada vigorosamente. 

a) todas as frases estão corretas.
b) as frases I e III estão corretas.
c) as frases I, II e III estão corretas.
d) as frases III e IV estão corretas.

17) Em relação as normas de segurança profissional (Norma
Regulamentadora - NR32), leia as frases abaixo e marque
(F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em
seguida, assinale a alternativa que contém a sequência
correta:
(  ) São vedados o reencape e a desconexão manual de

agulhas.
(  ) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros

superiores podem iniciar suas atividades antes da
avaliação médica quando da assinatura de documento
de comprometimento de responsabilidade.

(  ) As vestimentas são os trajes de trabalho, que devem ser
adquiridos pelo empregado, podendo compreender o
traje completo ou algumas peças, como aventais, jalecos
e capotes.

(  ) O empregador deve elaborar e implementar Plano de
Prevenção de Riscos de Acidentes (PPRA) com Materiais
Perfuro cortantes, não sendo compulsório o uso de
materiais perfuro cortantes com dispositivo de segurança.

a) V,f,f,f.
b) V,V,V,V.
c) V,V,f,f.
d) V,f,V,V.

18) Considerando a vacinação dos trabalhadores de acordo
com as normas de segurança profissional (Norma
Regulamentadora – NR 32), assinale a alternativa correta:
a) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser

fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa
contra hepatite B e BCG.

b) Apenas ao trabalhador do serviço hospitalar deve ser
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa
contra tétano e hepatite B.

c) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa
contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO). 

d) Não consta na NR 32 sobre a vacinação de trabalhadores
de saúde, ficando sob responsabilidade de cada
instituição a adoção de medidas preventivas para doenças
mais prevalentes.
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19) Geralmente a Hanseníase manifesta-se por meio de
lesões de pele com diminuição ou ausência de
sensibilidade ou lesões dormentes, em decorrência do
acometimento dos ramos periféricos cutâneos.
Correlacione as lesões com as respectivas
características, enumerando-as de cima para baixo, e a
seguir assinale a sequência correta:

( )     alteração na espessura da pele,

de forma difusa.

( )  alteração na cor da pele, sem

relevo.

( )  lesão sólida, elevada (caroços

externos).

( ) lesão sólida, com elevação

superficial e circunscrita.    

( )   lesão sólida, mais palpável que

visível (caroços internos).

a) 1,2,3,4,5.
b) 1,2,5,4,3.
c) 4,1,5,2,3.
d) 3,1,4,2,5.

20) Em relação à hanseníase, assinale a alternativa correta:

a) A forma Indeterminada clinicamente oscila entre as
manifestações da forma tuberculoide e as da forma
virchowiana. Pode apresentar lesões de pele, bem
delimitadas, com pouco ou nenhum bacilo, e lesões
infiltrativas mal delimitadas, com muitos bacilos. Uma
mesma lesão pode apresentar borda interna nítida e
externa difusa. O comprometimento de nervos e os
episódios reacionais são frequentes, podendo esse
paciente desenvolver incapacidades e deformidades
físicas.

b) A forma Tuberculóide caracteriza-se clinicamente por
manchas esbranquiçadas na pele (manchas
hipocrômicas), únicas ou múltiplas, de limites imprecisos
e com alteração de sensibilidade. Pode ocorrer alteração
apenas da sensibilidade térmica com preservação das
sensibilidades dolorosa e tátil.  Não há comprometimento
de nervos  e, por isso, não ocorrem alterações motoras
ou sensitivas que possam causar incapacidades.

c) A forma Virchowiana caracteriza-se clinicamente por
lesões em placa na pele, com bordas bem delimitadas,
eritematosas, ou por manchas hipocrômicas nítidas, bem
definidas. Apresenta queda de pelos e alteração das
sensibilidades térmica, dolorosa e tátil. As lesões de pele
apresentam-se em número reduzido, podendo, também,
ocorrer cura espontânea. O comprometimento de nervos
ocorre, geralmente, de forma assimétrica, sendo, algumas
vezes, a única manifestação clínica da doença.

d) A classificação operacional para fins de tratamento
poliquimioterápico (PQT), proposta pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e adotada pelo Ministério da
Saúde (MS), baseia-se no número de lesões cutâneas.
Casos paucibacilares (PB): pacientes que apresentam
até cinco lesões de pele; e Casos multibacilares (MB):
pacientes que apresentam mais de cinco lesões de pele. 

21) Em relação à prevenção e controle de infecções
hospitalares, em um ambiente hospitalar, deve ser
utilizada a precaução para transmissão de aerossóis
nos casos de:

a) Tuberculose Pulmonar, Varicela e Sarampo.

b) Tuberculose Extrapulmonar, Hanseníase na forma
Tuberculóide e Meningite Bacteriana.

c) Tuberculose Pulmonar, Tuberculose Cutânea e
Hanseníase na forma Virchowiana.

d) Meningite Bacteriana, Caxumba e Rubéola.

22) Em relação a anatomia e a fisiologia da pele, assinale
a alternativa correta:
a) A Hipoderme é formada por fibroblastos, colágeno, fibras

elásticas, vasos, nervos e anexos cutâneos (pêlos e
glândulas).

b) A Epiderme é composta por tecido epitelial altamente
vascularizado, consistindo de camadas organizadas
basicamente de membranas celulares.

c) A pele possui fibras conjuntivas e elásticas que constituem
e conferem resistência e elasticidade consideráveis.
Compõe-se de duas camadas sobrepostas: uma
profunda, chamada derme (ou córion), e outra superficial,
chamada epiderme.

d) A Derme é formada apenas por adipócitos.

23) Em relação à administração de medicamentos, assinale
a alternativa incorreta:
a) A biodisponibilidade é um termo que indica a velocidade

e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma
forma de dosagem, a partir de sua curva
concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua
excreção na urina.

b) O Medicamento Similar é aquele que contém o mesmo
ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma
concentração, forma farmacêutica, via de administração,
posologia e indicação terapêutica, e possui comprovação
de sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre
ser identificado por denominação do princípio ativo,
podendo ser um produto intercambiável.

c) A bioequivalência refere-se à equivalência química entre
dois ou mais produtos, isto é, medicamentos com a
mesma substância, provenientes de diferentes
fabricantes, no uso de doses iguais, possuem as mesmas
concentrações sanguíneas e teciduais.

d) O medicamento genérico é semelhante a um produto de
referência ou inovador, que se pretende ser com este
intercambiável, geralmente produzido após a expiração
ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos
de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança
e qualidade, e designado pela Denominação Comum
Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, pela Denominação
Comum Internacional (DCI).

24) Considerando as unidades de medidas na administração
de medicamentos, é incorreto afirmar que:
a) centímetro cúbico (cc ou cm3) é similar ao Litro (L), assim

1 cm3 equivale a 1L.
b) grama (g) é uma unidade de medida de peso, sendo que

sua milésima parte é o miligrama (mg), assim 1g
corresponde a 1000mg.

c) litro (L) é uma unidade de volume, sua milésima parte
corresponde ao mililítro (mL), assim um volume de 1000
mL corresponde à 1L.

d) dependendo do diâmetro do contagotas, 1 mL
corresponde a 20 gotas e 1 gota corresponde a 3
microgotas (no equipo de microgotas).

(2) Pápulas

(3) Infiltrações

(4) Tubérculos

(5) Nódulos

(1) Manchas esbranquiçadas
ou avermelhadas
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25) Foi prescrito para um paciente com doença
dermatológica o preparo de 1000 mL de Permaganato
de Potássio (KMnO4) a 1:40.000. A unidade de saúde
possui comprimidos de 100mg. Para obter a solução
prescrita, o Enfermeiro deverá orientar a equipe para
utilizar:
a) 25 mg (1/4 do comprimido) para cada 1000 mL.
b) 100 mg (1 comprimido) para cada 40000 mL.
c) 50mg (metade do comprimido) para cada 1000mL.

d) 400 mg (4 comprimidos) para cada 40000mL.

26) Em relação à técnica de curativo, leia as frases abaixo
e a seguir assinale a alternativa que corresponde a
resposta correta:
I- A técnica da limpeza de uma ferida limpa deve ser

realizada com movimentos de fora para dentro e, quando
infectada, com movimentos de dentro para fora.

II- A limpeza da úlcera de pressão visa remover fragmentos,
material de curativos antigos e tecido necrótico de sua
superfície, sendo a irrigação pressurizada adequada
para quase todos os procedimentos de limpeza de feridas.

III- Ao iniciar o procedimento de curativo, obedecer aos
princípios de assepsia, abrir o pacote de curativo, colocar
as pinças com as partes que serão manuseadas na parte
de fora do campo e as gazes sobre o campo.

IV- O desbridamento é um fator importante na gerência de
lesões, deve ser realizado sempre em tecido viável ou
não, exclusivamente por técnica cirúrgica. 

a) Todas as frases estão corretas.
b) Apenas as frases II e III estão corretas.
c) Todas as frases estão incorretas.
d) Apenas a frase I está correta.

27) Considerando as coberturas e soluções utilizadas em
curativos, leia as frases abaixo e marque (F) se a
afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida,
assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(  ) A clorexidina alcoólica é uma solução que possui uma

atividade germicida. É bacteriostática em baixa
concentração e bactericida em alta concentração. É
comumente aplicada em pele e mucosas, incluindo
inserção de cateteres, atuando na prevenção de
colonizações. Esta solução não pode ser aplicada em
feridas abertas.

(  ) O Alginato de Cálcio é uma cobertura composta por íon
de prata e cálcio, agindo diretamente na membrana
citoplasmática da bactéria, resultando em ação bactericida
de imediato e bacteriostática residual. Seu uso é indicado
em queimaduras, feridas sangrantes, abertas, com grande
drenagem de exsudato.

(  ) A colagenase trata-se de uma pomada com colagenase
clostridiopeptidase A e enzimas proteolíticas, que agem
seletivamente, degradando o colágeno nativo da ferida.
É indicada no desbridamento enzimático suave e não
invasivo das lesões

(  ) As placas de hidrocolóide possuem vários tamanhos,
espessuras e formatos. São compostas por espuma de
poliuretano, gelatina, pectina e carboximetilcelulose
sódica, estimulando o desbridamento autolítico e a
formação de novos vasos sanguíneos, acelerando o
processo de granulação, sendo indicadas para a
prevenção ou o tratamento de lesões não infectadas.

a) V,V,V,f.
b) f,V,V,V.
c) V,f,V,V. 
d) V,V,V,V.

28) Um homem, com 70 anos,  com diagnóstico médico de
câncer de próstata, emagrecido e acamado. O
Enfermeiro, durante o exame físico, observou a presença
de uma úlcera de pressão infectada, com grande
drenagem de exsudato em região calcânea.
Considerando o conhecimento em relação às coberturas
de curativos, a prescrição de enfermagem para o
paciente deverá ser curativo com:

a) Clorexidina alcoólica.

b) Hidropolímero ou placa de hidrocolóide.

c) filme ou membrana semipermeável.

d) Carvão ativado.

29) Paradas cardíacas podem ocorrer por quatro diferentes
ritmos: fibrilação ventricular (FV), taquicardia ventricular
sem pulso (TVSP), atividade elétrica sem pulso (AESP)
e assistolia. A FV representa:

a) A ausência de atividade elétrica ventricular detectável.

b) Uma atividade elétrica ventricular organizada sem a
capacidade de gerar fluxo sanguíneo. 

c) Um grupo heterogêneo de ritmos elétricos organizados
associado à ausência ou à inefetiva atividade ventricular
mecânica. 

d) Uma atividade elétrica desorganizada sem a capacidade
de gerar fluxo sanguíneo.

30) Em situação de parada cardíaca, em adulto, em ambiente
extra-hospitalar, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP)
deve ser iniciada com:

a) Ventilações, numa relação de compressão-ventilação de
5:2 com um ou dois socorristas.

b) Compressões torácicas, numa relação de compressão-
ventilação de 30:2 com um ou dois socorristas.

c) Cardioversão, utilizando uma carga de 360 J.

d) Chamar por ajuda e dar um soco precordial.

31) Em relação à Sondagem Vesical, leia as frases abaixo
e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for
verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que
contém a sequência correta:

(  ) Durante a passagem da sonda vesical no sexo feminino,
a paciente deve ficar em posição de litotomia, expondo
apenas os genitais.

(  ) Realiza-se irrigação vesical para prevenir a obstrução
da sonda vesical pela remoção de coágulos sanguíneos,
secreções ou fragmentos.

(  ) Na sondagem vesical de alívio, deve ser insulflado o
balão com a quantidade de água indicada na sonda
durante o procedimento de esvaziamento da bexiga.
Para retirada da sonda, deve ser desinsuflado o balão
para retirada da sonda.

(  ) Não há necessidade de troca rotineira da sonda vesical
de demora, devendo ser realizada em situações de
presença de grande quantidade de resíduos no  sistema
de drenagem, obstrução do cateter ou da bolsa coletora,
violação do sistema e contaminação, entre outras.

a) f,f,V,V.

b) V,V,f,f.

c) V,V,f,V.

d) f,V,f,f.
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32) Em relação aos cuidados com os pés de portadores de
Hanseníase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a
alternativa que corresponde a resposta correta:

I- Realizar a higiene dos pés com limpeza e secagem dos
espaços interdigitais e cortar as unhas.

II- Realizar hidratação e lubrificação dos pés.

III- Não realizar remoção dos calos, pois podem causar a
úlcera plantar.

IV- Deve ser orientada a diminuição do tamanho dos passos
e a velocidade da marcha, diminuindo, assim, a fase de
impulsão e as áreas de hiperpressão, incentivando o
paciente a andar descalço para evitar a úlcera plantar.

a) As frases I e II estão corretas.

b) Todas as frases estão corretas.

c) As frases III e IV estão corretas.

d) As frases I, II e IV estão corretas.

33) Em relação aos cuidados com os pés de portadores de
Diabetes, assinale a alternativa correta:
a) Orientar paciente para utilizar calçados abertos, de

preferência sandálias, para evitar calos e deformidades.
b) Orientar paciente para utilização de calçados adequados,

fechados e com solado firme.
c) A inspeção de pele e unhas deve ser realizada pelo

paciente no mínimo uma vez por mês.
d) Deve ser removido o calo com produtos químicos

(calicidas) para evitar úlceras nos pés.

34) Em relação à tecnica de sondagem nasogástrica e
nasoenteral, leia as frases abaixo e a seguir assinale a
alternativa que corresponde a resposta correta:
I- A sonda nasoenteral possui um fio guia e é radiopaca.

A medida da sonda deve ser realizada da seguinte forma:
do nariz ao lóbulo da orelha, descer até até o apendice
xifóide e acrescentar 10 centímetros.

II- Após a passagem da sonda enteral, não deve ser retirado
o fio guia até aguardar a migração da sonda para o
duodeno e o raio-X para confirmar o posicionamento da
sonda.

III- A medida da sonda nasogástrica deve ser realizada da
seguinte forma: do nariz ao lóbulo da orelha, descer até
o apendice xifóide. Após passagem da sonda, há
necessidade de confirmação do posicionamento da
sonda, que deve ser realizada com 20 ml de água na
sonda e auscultar ruído na altura do estômago com o
estetoscópio.

a) as frases II e III estão corretas.
b) todas as frases estão corretas.
c) as frases I e II estão corretas.
d) apenas a frase I está correta.

35) Em relação ao Diabetes, assinale a alternativa correta:
a) O Diabetes tipo 1 tem como fatores de risco para o

desenvolvimento da doença:  idade maior ou igual a 45
anos, excesso de peso, história familiar da doença (pais
e irmãos), inatividade física habitual, tolerância à glicose
diminuida ou glicemia de jejum elevada.

b) A prática de exercícios físicos não é recomendada para
a paciente com Diabetes Gestacional, pois aumenta o
efeito indesejado da glicemia pós-prandial.

c) O exame físico do paciente com Diabetes tipo 2 deve
ser orientado para determinação do peso e altura, medida
de pressão arterial supina e ereta, investigação de
complicações (neuropatia e vasculopatia), inspeção da
pele dos pés e exame do fundo do olho.

d) O exercício físico deve ser recomendado para o paciente
com Diabetes, substituindo o tratamento medicamentoso
com hipoglicemiantes orais.

36) De acordo com Art. 81 do Código de Ética dos
Profissionais de Saúde, no que se refere ao sigilo
profissional, assinale  alternativa correta:
a) O Enfermeiro tem o direito de abster-se de revelar

informações confidenciais de que tenha conhecimento
em razão de seu exercício profissional a pessoas ou
entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

b) O Enfermeiro tem o dever de manter segredo sobre fato
sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional, mesmo em casos previstos em
lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da
pessoa envolvida ou de seu representante legal.

c) O Enfermeiro tem o direito de manter o segredo
profissional referente ao menor de idade, exceto quando
a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.

d) Quando se tratar de pesquisa, o Enfermeiro poderá
publicar trabalho com elementos que identifiquem o
sujeito participante do estudo sem sua autorização.

37) A superfície da pele varia de acordo com a idade e a
região do corpo. quando aparecem lesões de conteúdo
sólido, circunscritas e de tamanho menor que 1 cm são
chamadas de:
a) Urticária.
b) Nódulo.
c) Tumor.
d) Pápula.

38) Considerando as lesões de conteúdo líquido,
correlacione as colunas, enumerando-as de cima para
baixo, e a seguir assinale a sequência correta:

(  )  Contém líquido seroso e possui
tamanho maior que 1 cm.
(  ) Contém secreção purulenta e possui
tamanho até 1 cm.
(  ) Coleção de pus na pele ou tecido
subcutâneo. Há presença de dor e calor.
(  ) Contém líquido seroso e possui
tamanho até 1 cm.

a) 1,2,3,4.
b) 2,3,4,1.
c) 2,3,1,4.
d) 2,1,4,3.

39) Considerando a Resolução do COFEN nº 358/2009, que
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem  (SAE), assinale a alternativa incorreta:
a) Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº

7.498/1986, incumbe a liderança na execução e avaliação
do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os
resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe,
privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca
das respostas da pessoa, família ou coletividade humana
em um dado momento do processo saúde e doença,
bem como a prescrição das ações ou intervenções de
enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas.

b) A SAE organiza-se em cinco etapas: Coleta de dados
de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem),
Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de
Enfermagem, Implementação e Avaliação de
Enfermagem.

c) A SAE deve ser realizada, de modo deliberado e
sistemático, sendo compulsória apenas em ambientes
hospitalares, públicos ou privados, em que ocorre o
cuidado profissional de Enfermagem.

d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem,
em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498/1986,
participam da execução do SAE, naquilo que lhes couber,
sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.

(1) Vesícula

(2) Bolha

(3) Pústula

(4) Abscesso



6 IBFC_10 - MANHÃ

40) Em relação às doenças transmissíveis, infecciosas e
parasitárias, assinale a alternativa correta. 
a) A Sífilis é uma doença sistêmica, infectocontagiosa,

transmitida por via sexual e congênita, causada pelo
Treponema pallidum.

b) A janela imunológica é o período de tempo entre a
exposição ao vírus até a sua detecção por marcadores
virais ou antivirais. Considera-se adequado para a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o período
médio de janela imunológica de 90 dias.

c) A Tuberculose é uma doença infecciosa, que atinge
exclusivamente o pulmão. O tratamento deve ser
realizado em nível ambulatorial, porém, quando necessitar
de internação em unidade hospitalar, deverá ser adotada
a precaução para transmissão de gotículas.

d) A Doença Meningocócica é uma infecção bacteriana
aguda das meniges, ocorre geralmente na primeira
infância. Durante a internação para tratamento, o paciente
deve permanecer em isolamento do tipo precauções para
aerossóis e contato.

41) As hepatites virais são doenças provocadas por
diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário
pelo tecido hepático, que podem apresentar
características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais
semelhantes, porém, com importantes particularidades.
Considerando as formas de transmissão e
particularidades das hepatites, correlacione as colunas,
enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale
a alternativa correta.

(  ) Transmissão ocorre por via parenteral
e em um percentual significativo de casos
não é possível identificar como ela ocorreu.
Possuem risco acrescido para a infecção
por via parenteral: indivíduos que
receberam transfusão de sangue e/ou
hemoderivados antes de 1993, usuários
de drogas intravenosas ou usuários de
drogas inaladas e aspiradas que
compartilham os equipamentos de uso,
pessoas que fizeram tatuagens, aplicaram
piercings ou que apresentam outras
formas de exposição percutânea. A
transmissão sexual é pouco frequente.

( ) Transmissão fecal-oral; por contato
interhumano ou através de água e
alimentos contaminados. A transmissão
parenteral é rara, mas pode ocorrer se o
doador estiver na fase de viremia do
período de incubação. Em regiões menos
desenvolvidas as pessoas são expostas
ao vírus em idades precoces,
apresentando formas subclínicas ou
anictéricas.

( ) A transmissão do vírus se faz por via
parenteral, e, sobretudo, pela via sexual,
sendo considerada doença sexualmente
transmissível. A transmissão vertical
(maternoinfantil) também pode ocorrer.

a) 1,3,2.
b) 1,2,3.
c) 3,1,2.
d) 3,2,1.

42) Após um trauma na pele que resulte em ferida, a forma
de tratamento determina o tipo de cicatrização, que pode
ser por primeira, segunda ou terceira intenção. A
cicatrização por terceira intenção é:

a) Um tipo de cicatrização que ocorre perda mínima de
tecido, sem contaminação de microrganismos, sendo a
aproximação realizada por sutura.

b) Conhecida como fechamento primário retardado, ocorre
com feridas que tem o fechamento prolongado por
infecções. A ferida permanece aberta e, posteriormente,
é realizada a aproximação das bordas.

c) Denominada também como fechamento terciário, provém
de lesões com perda tecidual mais acentuada, feridas
extensas que não são passíveis de aproximação de
bordas, necessitando de um período maior de
cicatrização.

d) Um tipo de cicatrização que ocorre perda de tecido
acentuada, sem sinais de infecção, sendo a aproximação
realizada por sutura.

43) Durante o exame físico de uma mulher de 75 anos, magra
e que encontra-se acamada, o Enfermeiro observou que
na região sacral houve uma ruptura da pele e alteração
de coloração. A paciente refere também dor e o local
apresenta sinais de inflamação. Considerando os
estágios das úlceras de pressão e um diagnóstico de
enfermagem compatível com esse tipo de lesão, assinale
a alternativa correta:

a) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 1 e um
possível diagnóstico de enfermagem seria: Nutrição
alterada: abaixo das necessidades corporais relacionadas
com os efeitos gastrointestinais adversos.

b) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 3 e um
possível diagnóstico de enfermagem seria: Risco para
infecção relacionado com a perda da integridade da pele.

c) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 4 e um
possível diagnóstico de enfermagem seria: Deficit de
conhecimentos acerca das úlceras de pressão.

d) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 2 e um
possível diagnóstico de enfermagem seria: Integridade
da pele prejudicada, relacionada com a redução do fluxo
sanguíneo no local.

44) Em relação à Hanseníase, assinale a alternativa correta:

a) A vacina de BCG (Bacilo Calmette-Guerin), deverá ser
aplicada nos contatos intradomiciliares, sem presença
de sinais e sintomas de Hanseníase, no momento da
avaliação, independentemente de serem casos de
Paucibacilar ou Multibacilar.

b) O Enfermeiro deve fornecer orientação de que a BCG é
uma vacina específica para este agravo, sendo prioritária
para os contatos intradomiciliares e portadores da doença.

c) O tratamento com Rifampicina e Clofazimina pode
acarretar ictiose, efeitos cutâneos, gastrointestinais,
hepáticos e hematopoéticos, sendo chamados de reações
hansênicas.

d) A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início
da Poliquimioterapia/OMS e implica na sua interrupção.  

(1) Hepatite A (HAV)

(2) Hepatite B (HBV)

(3) Hepatite C (HCV)
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45) Considerando o Código de ética dos profissionais de
Enfermagem sobre as infrações éticas, assinale a
alternativa incorreta:

a) Considera-se infração ética a ação, omissão ou
conivência que implique em desobediência e/ou
inobservância às disposições do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.

b) As penalidades a serem impostas exclusivamente pelo
Conselho Regional de Enfermagem são: Advertência
verbal, Multa, Censura, Suspensão do exercício
profissional e Cassação do direito ao exercício
profissional.

c) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer
para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando
cometida por outrem.

d) A censura consiste em repreensão que será divulgada
nas publicações oficiais dos Conselhos federal e
Regional de Enfermagem e em jornais de grande
circulação.

46) Considerando a Política Nacional de Humanização, uma
das diretrizes específicas para a Atenção Básica é:

a) Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH)
com plano de trabalho definido.

b) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação
de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais
níveis de assistência.

c) Garantia de visita aberta por meio da presença do
acompanhante e de sua rede social, respeitando a
dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades
das necessidades do acompanhante.

d) Incentivar práticas promocionais de saúde.

47) O acolhimento é um modo de operar os processos de
trabalho em saúde de forma a atender a todos que
procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos
e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher,
escutar e pactuar respostas mais adequadas aos
usuários. O acolhimento com classificação de risco
ocorre em diferentes níveis, sendo que: 
a) O Verde é para prioridade 3, indicando consultas de baixa

complexidade, com atendimento de acordo com o horário
de chegada.

b) O Amarelo é para prioridade 2, indicando prioridade não
urgente.

c) O Vermelho é para prioridade zero, indicando emergência,
necessidade de atendimento imediato. 

d) O Azul é para prioridade 1, indicando urgência,
atendimento o mais rápido possível.

48) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale
a alternativa incorreta:
a) A articulação das políticas e programas, a cargo das

comissões intersetoriais, abrange, em especial, as
atividades de alimentação e nutrição, de vigilância
sanitária, de recursos humanos, sendo que não estão
incluídas as áreas de ciência e tecnologia e saúde do
trabalhador.

b) Um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação
dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

c) Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, a
execução de ações de vigilância sanitária, vigilância
epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão
ser realizados por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.

49) Considerando a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for
falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência correta:
( ) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de

novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico
ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério
da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS.

( ) É estabelecida, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
apenas a internação domiciliar.

( ) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

a) f,V,V.
b) V,V,V.
c) f,f,V.
d) V,f,V.

50) Considerando a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 e Decreto Estadual 58052/2012, leia as frases abaixo
e a seguir assinale a alternativa que corresponde a
resposta correta:

I- É dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.

II- Os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o
direito fundamental de acesso à informação, devendo o
órgão público divulgar as informações de interesse público
exclusivamente quando solicitadas pelo cidadão.

III- Os Municípios com população de até 100.000 (cem mil)
habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória
na internet, mantida a obrigatoriedade de divulgação,
em tempo real, de informações solicitadas pelos cidadãos.

IV- O acesso, a divulgação e o tratamento de informação
classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas
que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
devidamente credenciadas na forma do regulamento,
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei.

a) As frases I e IV estão corretas.

b) Todas as frases estão corretas.

c) Apenas a frase I está correta.

d) Apenas a frase III está correta.
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