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Concurso Público Federal
Edital 19/2016
PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

Área: Enfermagem

Legislação
Conhecimentos Específicos

01 a 10
11 a 40

Nome do candidato:_________________________________ Nº de Inscrição: _________________

INSTRUÇÕES
1) Verifique se este caderno corresponde à sua
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
outro caderno. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

7) O candidato poderá levar consigo o caderno de
provas após decorridos 120min (cento e vinte
minutos) do início da prova. Não será oferecido
outro momento para a retirada do mesmo.

8) É proibido fazer anotação de informações
2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de relativas às suas respostas no comprovante de
múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
correta.
permitidos, assim como recusar-se a entregar o
material da prova ao término do tempo destinado
3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três
para a sua realização.
horas e trinta minutos).
9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha
4) Não é permitida consulta a qualquer material e os
de Respostas, preenchendo totalmente a célula
candidatos não poderão conversar entre si, nem
correspondente à alternativa escolhida, sendo
manter contato de espécie alguma.
desconsiderada a resposta se não for atendido o
5) Os telefones celulares e similares não podem ser referido critério de preenchimento. O candidato
manipulados e devem permanecer desligados deverá responder a todas as questões. Os
durante o período em que o candidato se encontrar rascunhos não serão considerados em nenhuma
na sala, e devem permanecer em local designado hipótese.
pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova
10) Não haverá substituição da Folha de
deverão estar embaixo da carteira, ficando
Respostas em caso de erro do candidato.
automaticamente excluído
o candidato
que
descumprir essas orientações.
11) É proibida a divulgação ou impressão parcial
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
6) O candidato só poderá deixar o local após 90min
(noventa minutos) do início da prova, exceto os três
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o
local quando todos terminarem a prova.

IFRS – Concurso Público Edital 19/2016 – Caderno de Provas – Área: Enfermagem

2. Com base no Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, analise as afirmativas abaixo, assinalando,
a seguir, a alternativa que contém a sequência
CORRETA de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo:

LEGISLAÇÃO
1. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, assinale abaixo a alternativa CORRETA
sobre o Processo Administrativo Disciplinar:
a) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor
ensejar a imposição de penalidade de suspensão
por mais de 15 (quinze) dias, de demissão ou
destituição de cargo em comissão, será
obrigatória a instauração de processo disciplinar.

( ) É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria, bem como o
atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.

b) Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade,
a autoridade instauradora do processo disciplinar
poderá determinar o seu afastamento do
exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta)
dias, com prejuízo da remuneração auferida.

( ) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público objetivo.
( ) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo
poder público ou sua oferta irregular importa
responsabilidade da autoridade competente.

c) O processo disciplinar poderá ser revisto a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se
aduzirem fatos
novos
ou
circunstâncias
suscetíveis de justificar a inocência do punido ou
a inadequação da penalidade aplicada, não
podendo a revisão do processo, entretanto,
resultar no agravamento da penalidade.

( ) Dentre as atribuições do Conselho Tutelar
está encaminhar ao Ministério Público notícia de
fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou
adolescente e requisitar, quando necessário,
certidões de nascimento e de óbito de criança ou
adolescente.

d) O prazo para a conclusão do processo disciplinar
não excederá 60 (sessenta) dias, contados da
data da ocorrência do fato, admitida a sua
prorrogação por igual prazo, quando as
circunstâncias o exigirem.

( ) Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar serão exigidos reconhecida idoneidade
moral, idade superior a 18 (dezoito) anos e residir
no Município.

e) Não poderá participar de comissão de sindicância
ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente
do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o segundo grau.

a) V – V – V – F – V.
b) V – V – V – F – F.
c) F – F – F – V – V.
d) F – V – F – F – V.
e) V – F – V – V – F.
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3. Considere as assertivas abaixo acerca da Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012:
I.

4. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, analise as seguintes afirmativas sobre
nomeação, posse e exercício:

É possível a mudança de regime de trabalho
aos docentes em estágio probatório.

II.

A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
observará, cumulativamente, o cumprimento
do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício em cada nível e aprovação
em avaliação de desempenho individual.

III.

Conforme regulamentação interna de cada
IFE, o RSC (Reconhecimento de Saberes e
Competências) poderá ser utilizado para fins
de
equiparação
de
titulação
para
cumprimento de requisitos para a promoção
na Carreira.

IV.

O regime de 40 (quarenta) horas com
dedicação exclusiva implica o impedimento
do
exercício
de
qualquer
atividade
remunerada, pública ou privada.

V.

Ressalvadas as exceções previstas na lei, os
professores ocupantes de cargo efetivo do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal serão submetidos ao regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
em tempo integral, com dedicação exclusiva
às atividades de ensino, pesquisa, extensão e
gestão institucional, ou tempo parcial de 20
(vinte) horas semanais de trabalho.

I.

O servidor ocupante de cargo em comissão
ou de natureza especial poderá ser nomeado
para ter exercício, interinamente, em outro
cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa,
hipótese em que deverá optar pela
remuneração de um deles durante o período
da interinidade.

II.

Somente haverá posse nos casos
provimento de cargo por nomeação.

III.

É de quinze dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em
exercício, contados da data da nomeação.

IV.

O início do exercício de função de confiança
coincidirá com a data de publicação do ato de
designação, salvo quando o servidor estiver
em licença ou afastado por qualquer outro
motivo legal.

V.

A nomeação em cargo público dependerá de
prévia inspeção médica oficial.

de

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
são CORRETAS:
a) Apenas I, III, V.
b) Apenas I, II, IV.
c) Apenas III, IV.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
são INCORRETAS:

d) Apenas II, IV, V.
e) I, II, III, IV, V.

a) Apenas III, IV.
b) Apenas I, IV, V.
c) Apenas I, III, IV.
d) Apenas III, IV, V.
e) Apenas III, V.
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5. O corpo discente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul – IFRS é constituído por alunos
matriculados nos diversos cursos e programas
oferecidos pela instituição, classificados nos
seguintes regimes:

6. Com base nas disposições constantes na Lei
nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, assinale a
alternativa CORRETA:
a) A administração dos Institutos Federais terá
como órgãos superiores o Conselho Superior,
presidido pelo Reitor, e o Colégio de Dirigentes,
presidido por um dos Diretores-Gerais dos
Campi, indicado pelo Reitor.

( ) regular – alunos matriculados nos cursos
técnicos de nível médio, nos cursos de
graduação e pós-graduação.

b) Os Institutos Federais são instituições de
educação exclusivamente básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na
oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas,
nos termos desta Lei.

( ) temporário
–
alunos
matriculados
especificamente em disciplinas isoladas em
cursos de graduação e pós-graduação.
( ) especial – alunos matriculados em cursos de
extensão e educação continuada.
Analise as afirmativas, identificando com “V” as
VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando
a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de
cima para baixo:

c) Somente poderão ser nomeados Pró-Reitores os
servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira
docente, desde que possuam o mínimo de 5
(cinco) anos de efetivo exercício em instituição
federal de educação profissional e tecnológica.

a) V – F – V.

d) Os Institutos Federais terão autonomia para criar
e extinguir cursos, nos limites de sua área de
atuação territorial, bem como para registrar
diplomas dos cursos por eles oferecidos,
mediante autorização do seu Conselho Superior,
aplicando-se, no caso da oferta de cursos a
distância, a legislação específica.

b) F – V – V.
c) V – F – F.
d) V – V – V.
e) F – F – F.

e) O Conselho Superior, de caráter normativo, será
composto por representantes dos docentes, dos
estudantes,
dos
servidores
técnicoadministrativos
e
da
sociedade
civil,
assegurando-se a representação paritária dos
segmentos que compõem a comunidade
acadêmica.
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7. Assinale a alternativa que contenha a
sequência CORRETA, de cima para baixo, dos
parênteses, segundo a Organização Didática (OD)
do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS:
1. Poderão ser oferecidos
modalidade presencial;

somente

na

2. Poderão ser oferecidos somente
modalidade de educação a distância;

na

8. Sobre as Regras Deontológicas contidas no
Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal, instituído por
meio do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear o servidor público,
seja no exercício do cargo ou função, ou fora
dele, já que refletirá o exercício da vocação do
próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos
e atitudes serão direcionados para a preservação
da honra e da tradição dos serviços públicos.

3. Poderão ser oferecidos na modalidade
presencial ou de educação a distância.
( ) Cursos Técnicos Integrados de nível médio;

b) Deixar o servidor público qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em que
exerça suas funções, permitindo a formação de
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso
na prestação do serviço, não caracteriza apenas
atitude contra a ética ou ato de desumanidade,
mas principalmente grave dano moral aos
usuários dos serviços públicos.

( ) Cursos Técnicos Integrados à Educação
Profissional na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) de nível médio;
( ) Cursos
subsequente;

Técnicos

de

nível

médio

( ) Cursos Técnicos de nível médio
modalidade de concomitância externa.

na

c) A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os
fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia
em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir
o seu bom conceito na vida funcional.

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

d) Toda ausência injustificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralização do
serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.

d) 3, 2, 1, 1.
e) 3, 3, 3, 3.

e) Excepcionados os casos que envolvam a
segurança nacional, a publicidade de qualquer
ato administrativo constitui requisito de eficácia e
moralidade,
ensejando
sua
omissão
comprometimento ético contra o bem comum,
imputável a quem a negar.
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9. Os servidores ocupantes de cargos da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aprovados no estágio probatório
do respectivo cargo, que atenderem os seguintes
requisitos de titulação, farão jus a processo de
aceleração da promoção:
I.

de qualquer nível da Classe D I para o nível 1
da classe D II, pela apresentação de título de
especialista.

II.

de qualquer nível da Classe D I para o nível 1
da classe D II, pela apresentação do diploma
de graduação somado ao Reconhecimento de
Saberes e Competências (RSC) – I.

III.

de qualquer nível das Classes D I e D II para
o nível 1 da classe D III, pela apresentação
de título de mestre ou doutor.

IV.

de qualquer nível das Classes D I e D II para
o nível 1 da classe D III, pela apresentação
de certificado de pós-graduação lato sensu
somado ao Reconhecimento de Saberes e
Competências (RSC) – II.

V.

10. Segundo o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, são
princípios da sua ação inclusiva:
I.

A igualdade de oportunidades e de condições
de acesso, inclusão e permanência.

II.

O desenvolvimento de competências para a
laborabilidade.

III.

A defesa da interculturalidade.

IV.

A garantia da educação pública, gratuita e de
qualidade para todos.

V.

A
flexibilidade,
contextualização.

interdisciplinaridade

e

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão INCORRETAS:
a) Apenas I, IV.
b) Apenas II, V.
c) Apenas II, IV.

de qualquer nível das Classes D I e D II para
o nível 1 da classe D III, pela apresentação
de
título
de
mestre
somado
ao
Reconhecimento de Saberes e Competências
(RSC) – III.

d) Apenas II, III, V.
e) Apenas I, III, IV, V.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão INCORRETAS:
a) Apenas I, II, III.
b) Apenas I, III, V.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas II, IV, V.
e) Apenas III, IV, V.
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12. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências. O Estatuto do Idoso, em seu
Capítulo IV, do Direito à Saúde, destaca que é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde
(BRASIL, 2003). Quanto ao abordado nesse
capítulo, assinale a alternativa INCORRETA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem (Brasil, 2009) tem como diretriz
promover ações de saúde que contribuam
significativamente para a compreensão da
realidade singular masculina nos seus diversos
contextos socioculturais e político-econômicos,
respeitando
os
diferentes
níveis
de
desenvolvimento e organização dos sistemas
locais de saúde e tipos de gestão de Estados e
Municípios. Em relação a essa Política, considere
as seguintes afirmativas:
I.

II.

III.

a) Ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o
órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo
integral, segundo critério médico.

A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem, instituída por meio da
Portaria GM/MS nº 1.944, de 27/08/2009, está
direcionada à população masculina com
idade compreendida entre 20 e 65 anos.

b) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente os
de uso continuado, assim como próteses, órteses
e outros recursos relativos ao tratamento,
habilitação ou reabilitação.

A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem deve considerar a
heterogeneidade das possibilidades de ser
homem. As masculinidades são construídas
histórica e sócio culturalmente, como um
processo em permanente transformação.

c) Ao idoso que esteja no domínio de suas
faculdades mentais é assegurado o direito de
optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
d) Incumbe, ao profissional médico, a comunicação
dos casos de confirmação de maus-tratos contra
idoso a quaisquer dos seguintes órgãos:
autoridade policial; Ministério Público; Conselho
Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso;
Conselho Nacional do Idoso. Os casos suspeitos
devem ser melhor investigados antes da
denúncia.

A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem tem como objetivo geral
promover a melhoria das condições de saúde
da
população
masculina
do
Brasil,
contribuindo, de modo efetivo, para a redução
da morbidade e mortalidade através do
enfrentamento racional dos fatores de risco e
mediante a facilitação ao acesso, às ações e
aos serviços de assistência integral à saúde.

IV.

Uma das diretrizes da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem está em
entender a Saúde do Homem como um
conjunto de ações de promoção, prevenção,
assistência e recuperação da saúde,
executado nos diferentes níveis de atenção.

V.

Cabe aos municípios a responsabilidade de
fomentar técnica e financeiramente a
implementação e acompanhar em seu
território a implantação da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Homem;

Assinale a alternativa em que (todas)
afirmativa(s) está(ão) INCORRETA(S):

e) As instituições de saúde devem atender aos
critérios mínimos para o atendimento às
necessidades
do
idoso,
promovendo
o
treinamento e a capacitação dos profissionais,
assim como orientação a cuidadores familiares e
grupos de autoajuda.

a(s)

a) Apenas I.
b) Apenas II, III.
c) Apenas III, IV.
d) Apenas II, III, IV.
e) I, II, III, IV, V.
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13. O cenário nacional mostra que a população
brasileira está envelhecendo de forma rápida e
intensa. A pessoa idosa tem, em graus variáveis,
um declínio geral das funções orgânicas, em
decorrência de efeitos anatômicos e fisiológicos
do envelhecimento. Além dessa condição, muitas
pessoas idosas apresentam patologias crônicas,
o que pode influenciar na probabilidade de
complicações em procedimentos cirúrgicos.
Diante da necessidade de realização de
procedimento cirúrgico em pessoa idosa, analise
as afirmativas abaixo, identificando com “V” as
VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS.

14. Em 2016, diante de evidências que
corroboram o reconhecimento da relação entre o
aumento do número de casos de microcefalia no
Brasil e a infecção pelo vírus Zika, o Ministério da
Saúde lançou o Protocolo de Atenção à Saúde e
Resposta à Ocorrência de Microcefalia (BRASIL,
2016). Em relação às informações contidas nesse
protocolo, analise as afirmativas, identificando
com “V” as VERDADEIRAS e “F” as FALSAS.
( ) A infecção pelo vírus Zika afeta todos os
grupos etários e ambos os sexos. É uma doença
febril aguda, autolimitada na maioria dos casos,
com baixa necessidade de hospitalização.

( ) É necessário manter áreas de pressão
acolchoadas e respeitar as limitações da
amplitude
de
movimentos,
durante
o
posicionamento da pessoa idosa para o
procedimento cirúrgico, prevenindo lesões e dor
decorrentes de posicionamento.

( ) Diante do aumento do número de casos de
microcefalia, associados ou não à infecção pelo
vírus Zika, as equipes de saúde devem direcionar
suas ações, prioritariamente, para as gestantes.
( ) É de extrema importância que as mulheres
ou casais que desejam ter filhos recebam, dos
profissionais da saúde, as orientações sobre a
prevenção da infecção pelo vírus Zika e sobre os
cuidados necessários para evitar essa infecção
durante a gravidez, principalmente no primeiro
trimestre.

( ) A remoção da máscara cirúrgica ao receber
a pessoa idosa, na sala de cirurgia, para se
apresentar e explicar os procedimentos antes de
iniciar a cirurgia, facilita a comunicação.
( ) A quantidade de líquidos infundidos deve ser
registrada com precisão, já que as perdas
sanguíneas e de líquidos não têm como ser
estimadas .

( ) Em casos de suspeita ou confirmação de
infecção pelo vírus Zika, a indicação da via de
parto obstétrica recai sobre a operação
cesariana, reduzindo o risco de complicações
para o bebê.

( ) O cuidado com a temperatura ambiente da
sala de cirurgia e o uso de dispositivos como
cobertores de aquecimento ou cobertores
reguladores de temperatura, ajudam a estabilizar
os efeitos da perda de calor.

( ) O Ministério da Saúde recomenda a
manutenção da amamentação diante do cenário
epidemiológico do vírus Zika. Estudos realizados
na Polinésia Francesa, onde também houve
aumento dos casos de microcefalia, não
identificaram a replicação do vírus em amostras
do leite.

( ) A implementação de técnica asséptica
durante todo procedimento cirúrgico diminui a
possibilidade de infecção em pessoas idosas.
A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

a) V – F – V – F – F.
a) V – F – V – F – F.

b) F – V – F – V – F.

b) V – F – V – F – V.

c) V – V – V – F – V.

c) F – V – F – V – V.

d) V – V – F – V – F.

d) V – V – V – F – F.

e) V – V – F – V – V.

e) V – F – V – V – V.
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16. “A hemodiálise é o método de depuração
extracorpórea pelo qual o sangue obtido por um
acesso vascular é colocado em contato com uma
solução de diálise em um filtro que utiliza uma
membrana
semipermeável
artificial”
(CHEREGATTI; AMORIM, 2010, p. 311-312). Entre
os cuidados de enfermagem diante da
necessidade de realização de hemodiálise em
paciente que interna na Unidade de Terapia
Intensiva com insuficiência renal aguda, cita-se:

15. A Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição
de risco à infecção pelo HIV (PEP) é utilizada para
acidentes ocupacionais e para situações de
violência sexual e de exposição sexual
consentida. Quanto ao documento “Diretrizes
para a organização da Rede de Profilaxia
Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção
pelo HIV – PEP” (BRASIL, 2016), é INCORRETO
afirmar que:
a) A PEP é uma medida de prevenção da infecção
pelo HIV que consiste no uso de medicamentos
antirretrovirais para reduzir o risco de infecção
em situações de exposição ao vírus.
b) A condição sorológica da pessoa exposta deve
ser investigada e, sempre que possível, da
pessoa-fonte da exposição.
c) A duração da PEP é de 30 dias e a pessoa
exposta deve ser acompanhada pela equipe de
saúde.
d) A profilaxia das situações de exposição ao vírus é
uma urgência médica, devendo ser iniciada o
mais rápido possível, preferencialmente nas
primeiras duas horas após a exposição e, no
máximo, em até 72 horas.

I.

Manter controle rigoroso dos sinais vitais, em
especial da pressão arterial.

II.

Realizar balanço hídrico rigoroso, registrando
os líquidos administrados e eliminados.

III.

Realizar preparo do cateter duplo lúmen,
aspirando e desprezando o anticoagulante
das vias.

IV.

Manter avaliação do turgor de pele e
mucosas.

V.

Atentar para sinais e sintomas de
complicações
como
confusão
mental,
agitação, cãibras, náuseas, entre outros.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:

e) A adesão da pessoa exposta à profilaxia é
essencial para sua efetividade, sendo necessário,
para isso, que seja orientada a observar
rigorosamente as doses, horários e tempo de
duração da profilaxia.

a) Apenas I, III.
b) Apenas III, IV.
c) Apenas I, II, III.
d) Apenas II, III, IV.
e) I, II, III, IV, V.
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17. “Há um esforço mundial, envolvendo
organismos
governamentais,
não
governamentais, profissionais de saúde e
sociedade civil, para regulamentação e controle
do uso do tabaco, de forma a desestimular o seu
consumo prevenindo a iniciação (especialmente
entre os jovens) e estimulando/apoiando a
cessação para os usuários” (BRASIL, 2015, p.19).
O tratamento para cessação do uso do tabaco
envolve todos os profissionais da saúde, o
usuário, bem como é imprescindível o apoio
sociofamiliar. A efetividade do tratamento exige
determinadas
atitudes
e
posturas
dos
profissionais da saúde, as quais devem estar
presentes desde o acolhimento. Em relação a
essas atitudes e posturas, analise as afirmativas
abaixo, identificando com “V” as VERDADEIRAS
e com “F” as FALSAS.

18. O Código de Ética da Enfermagem, em seu
Capítulo V - Das Infrações e Penalidades, destaca
que as infrações consideradas gravíssimas são
“as que provoquem morte, deformidade
permanente, perda ou inutilização de membro,
sentido,
função ou ainda,
dano moral
irremediável em qualquer pessoa” (Resolução
COFEN 311/2007, p. 11, 12). Entre as
circunstâncias consideradas agravantes de tais
infrações, marque qual das alternativas abaixo
NÃO corresponde às enumeradas no Código de
Ética da Enfermagem:
a) Cometer a infração com abuso de autoridade ou
violação do dever inerente ao cargo ou função.
b) Ter maus antecedentes profissionais.
c) Cometer infração dolosamente e/ou realizar ato
sob emprego real de força física.

( ) Estimular, no usuário, a mudança de atitude
em relação ao uso do tabaco para o alcance da
abstinência.
( ) Oferecer informações ao usuário sobre os
malefícios do tabaco, os sintomas possíveis
relacionados ao parar de fumar, entre outras
informações relevantes.
( ) Destacar a importância de estabelecer uma
data para parar de fumar, a qual deve ser
impreterivelmente seguida, como forma de
assegurar a efetividade do tratamento.
( ) Destacar a importância de manter o
acompanhamento durante todo o tratamento,
mesmo após parar de fumar.
( ) Oferecer informações que permitam, ao
usuário, aprender a identificar as situações de
risco que podem levar à recaída.
A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:
a) V – V – F – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – V – F – V – V.
d) V – V – V – F – F.
e) V – F – V – V – V.

d) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou a vantagem de outra infração.
e) Causar danos irreparáveis.
__________________________________________
19. A troca do selo d’água do frasco de
drenagem torácica é definida como “o ato de
esvaziar o frasco de drenagem torácica e colocar
novo selo d’água” (BORTOLOZO, et al., 2007, p.
88). Quanto à realização deste cuidado em
adultos, assinale a alternativa CORRETA:
a) A finalidade desse cuidado está em trocar o
frasco de drenagem e avaliar o aspecto do líquido
drenado.
b) Pinçar o dreno durante o procedimento e
desclampear após ter feito os registros relativos
ao procedimento.
c) Colocar máscara, óculos e luva estéril para
realização do procedimento.
d) Colocar 500 ml de soro fisiológico 0,9% ou água
destilada estéril para fazer o selo d’água,
marcando, com fita adesiva no frasco, a altura do
nível do líquido.
e) Desprezar o conteúdo do frasco e registrar o
volume total drenado, independente do selo
d’água.
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20. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de
2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial
para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação ao
descrito na referida Portaria, afirma-se que:

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, IV.
b) Apenas I, II, V.
c) Apenas I, II, III.
d) Apenas III, IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção
Psicossocial, é desenvolvido por intermédio
de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo
em sua construção a equipe, o usuário e sua
família, e a ordenação do cuidado estará sob
a responsabilidade do Centro de Atenção
Psicossocial ou da Atenção Básica,
garantindo permanente processo de cogestão
e acompanhamento longitudinal do caso.

e) Apenas II, III, IV.
__________________________________________
21. Existe um tipo de contraceptivo que está
disponível para ser utilizado como um recurso de
emergência em vários países, assim como no
Brasil, para prevenir a gravidez indesejada
(LOUWDERMILK,
2012).
Em
relação
à
contracepção de emergência, afirma-se que:

Um dos pontos de atenção da Rede de
Atenção Psicossocial na atenção básica em
saúde é o Centro de Convivência, que é
unidade pública, articulada às Redes de
Atenção à Saúde, em especial à Rede de
Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à
população em geral espaços de sociabilidade,
produção e intervenção na cultura e na
cidade.
As atividades no Centro de Atenção
Psicossocial são realizadas prioritariamente
de forma individualizada e articulada com os
outros pontos de atenção da rede de saúde e
das demais redes.
Dentre os pontos de atenção da Rede de
Atenção Psicossocial na atenção residencial
de caráter transitório estão os Serviços de
Atenção em Regime Residencial, entre os
quais Comunidades Terapêuticas, destinadas
a oferecer cuidados contínuos de saúde, de
caráter residencial transitório por até seis
meses para adultos com necessidades
clínicas estáveis decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas.
São pontos de atenção na Rede de Atenção
Psicossocial
nas
Estratégias
de
Desinstitucionalização
os
Serviços
Residenciais Terapêuticos, os quais são
moradias
inseridas
na
comunidade,
destinadas a acolher pessoas egressas de
internação de longa permanência (dois anos
ou mais ininterruptos), egressas de hospitais
psiquiátricos e hospitais de custódia, entre
outros.

I.

A contracepção
utilizada por uma
dentro de 120
desprotegido ou
natalidade.

de emergência deve ser
mulher assim que possível,
horas após ato sexual
acidente no controle da

II.

Não existe nenhuma contraindicação médica
para a contracepção de emergência, exceto
gravidez e sangramento vaginal anormal e
não diagnosticado.

III.

A contracepção de emergência irá proteger a
mulher contra a gravidez, se ela tiver relações
sexuais desprotegidas nos dias que seguem
o tratamento.

IV.

A ingestão de pílulas de contraceptivos de
emergência não retarda a ovulação.

V.

O esquecimento do uso de pílula
contraceptiva oral por um dia indica a
utilização da contracepção de emergência.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, II.
b) Apenas II, III.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, II, III, IV.
e) I, II, III, IV, V.
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22. O câncer do colo do útero é o terceiro
câncer mais comum do sistema reprodutor. A
localização acessível do colo tanto para exames
celulares quanto para exames histológicos e para
o exame direto levou a um refinamento das
técnicas diagnósticas, contribuindo para o
diagnóstico e tratamento melhorados destes
distúrbios (LOUWDERMILK, 2012). Em relação a
essa patologia e sua forma de detecção precoce,
analise as afirmativas que seguem, identificando
com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as
FALSAS.

23. Os distúrbios hipertensivos contribuem
significativamente para a morbidade materna e
fetal em todo o mundo. A pré-eclâmpsia é um
estado hipertensivo exclusivo da gravidez
humana e que precisa de um olhar atento por
parte da enfermagem (LOUWDERMILK, 2012). Em
relação a essa condição, afirma-se que:
I.

A pré-eclâmpsia ocorre mais frequentemente
em mulheres primíparas ou multíparas com
um novo parceiro.

II.

As alterações patológicas que ocorrem na
mulher com pré-eclâmpsia são provocadas
por interrupções da perfusão placentária e por
disfunção das células endoteliais.

III.

O vaso espasmo generalizado provocado
pela pré-eclâmpsia resulta em perfusão
tecidual deficiente em todos os sistemas
orgânicos, redução da resistência periférica,
aumento da PA e aumento da permeabilidade
das células endoteliais.

IV.

O exame físico da gestante é um importante
instrumento para avaliação em um caso de
possível pré-eclâmpsia. É essencial a
aferição precisa da pressão arterial e a
avaliação do edema, mesmo que sua
presença não seja mais incluída na definição
dessa patologia, devendo ser avaliado em
relação à sua distribuição, grau e formação
de cacifo.

V.

Mulheres com pré-eclâmpsia grave devem ser
internadas imediatamente para uma avaliação
completa da condição materno-fetal. Porém,
para essas avaliações maternas estão
incluídos apenas o monitoramento da PA, do
débito urinário, do estado de consciência e
sinais de trabalho de parto ou descolamento
prematuro da placenta.

( ) Cerca de 70% a 80% dos cânceres cervicais
são causados por papilomavírus humano (HPV).
( ) Um sangramento anormal, principalmente
após coito, não é um sintoma clássico do câncer
invasivo.
( ) A colposcopia é um procedimento invasivo,
porém, bem tolerado pela mulher.
( ) Caso o resultado do teste de Papanicolaou
seja condizente com o achado lesões
intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSILs), é
recomendada a realização de colposcopia,
exceto nas adolescentes.
( ) A idade média para a ocorrência de câncer
cervical varia de 40 a 50 anos.
A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:
a) F – F – V – F – F.
b) F – V – F – V – F.
c) V – V – V – F – F.
d) V – V – V – V – F.
e) V – F – F – V – V.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, II.
b) Apenas II, III.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, II, IV.
e) I, II, III, IV, V.
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24. “Deve-se estar atento para algumas
possibilidades de causas secundárias de
hipertensão arterial, para as quais um exame
clínico bem conduzido pode ser decisivo”
(BRASIL, 2001, p. 19-33). Com base nessa
assertiva, analise as afirmativas abaixo,
identificando com “V” as VERDADEIRAS e com
“F” as FALSAS.
( ) Pacientes com relato de hipertensão arterial
de difícil controle e apresentando picos tensionais
graves e frequentes acompanhados de rubor
facial, cefaleia intensa e taquicardia, devem ser
encaminhados para unidade de referência
secundária.
( ) Pacientes nos quais a hipertensão arterial
surge antes dos 30 anos ou de aparecimento
súbito após os 50 anos, sem história familiar para
hipertensão arterial, devem ser encaminhados
para unidade de referência secundária.
( ) A anamnese do portador de hipertensão
deve ser orientada para alguns pontos como:
hábito de fumar; uso exagerado de álcool;
ingestão excessiva de sal; aumento de peso;
sedentarismo;
estresse;
utilização
de
medicamentos
como
anticoncepcionais,
descongestionantes nasais e anti-inflamatórios;
historia familiar de hipertensão arterial; entre
outros.

25. O Diabetes atinge a mulher grávida e todas
as faixas etárias, sem qualquer distinção de raça,
sexo
ou
condições
socioeconômicas,
apresentando prevalência, na população adulta,
de 7,6% (BRASIL, 2001). Em vista disso, é
importante
diagnosticá-lo
precocemente
e
investir na prevenção desta patologia. Em relação
ao Diabetes mellitus, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O Diabetes mellitus tipo II apresenta forte
componente hereditário.
b) O Diabetes mellitus tipo II sempre é caracterizado
pelos sintomas clássicos de hiperglicemia:
poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento.
c) O Diabetes mellitus tipo I apresenta maior
incidência em crianças, adolescentes e adultos
jovens.
d) A glicemia capilar pode ser utilizada para
rastreamento de Diabetes mellitus, devendo-se
confirmar o diagnóstico com glicemia plasmática.
e) O rastreamento do Diabetes mellitus Gestacional
é realizado entre a 24a e a 28a semanas de
gravidez.

( ) A probabilidade de acontecer um evento
cardiovascular grave entre os indivíduos
considerados do grupo de risco baixo, em
homens com idade menor do que 55 anos e
mulheres com idade abaixo de 65 anos é menor
do que 15%.
( ) O tratamento da hipertensão inclui apenas
duas estratégias: modificação dos hábitos de vida
e, se necessário, medicamentos.
A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:
a) V – F – F – V – V.
b) F – F – V – F – F.
c) F – V – F – V – V.
d) V – V – V – F – F.
e) V – V – V – V – F.
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26. A doença cardiovascular é a complicação
de maior morbimortalidade entre os pacientes
com diabetes. Em relação à sintomatologia das
três grandes manifestações das doenças
cardiovasculares, que são a doença coronariana,
a doença cerebrovascular e a doença vascular
periférica, analise as afirmativas abaixo:
I.

27. “Para o atendimento de uma parada
cardiorrespiratória, há necessidade da execução
de uma série de procedimentos, os quais são
fundamentais para a garantia de sucesso da
ressuscitação” (JERÔNIMO, 2012, p. 252). Em
relação a esses procedimentos, analise as
afirmativas a seguir:

Angina de peito e infarto do miocárdio podem
ocorrer de forma atípica na apresentação e
na caracterização da dor devido à presença
de neuropatia autonômica cardíaca do
diabetes.

I.

A primeira ação do profissional ao identificar a
inexistência de responsividade do paciente é
chamar ajuda.

II.

Para a abertura das vias aéreas, o
profissional deverá realizar hipoextensão da
cabeça, colocando a palma de uma das mãos
na região frontal do paciente e, com as
pontas dos dedos da outra mão, segurar
sobre o queixo, tracionando-o para baixo.

II.

Manifestações cerebrais de hipoglicemia
podem
mimetizar
ataques
isquêmicos
transitórios.

III.

A evolução pós-infarto é pior nos pacientes
com diabetes.

III.

A evolução crônica da precordialgia aos
esforços está relacionada à presença de
lesão significante em uma ou mais artérias
coronarianas.

O profissional deverá checar o pulso,
preferencialmente em artéria femoral, para
não impedir os demais passos da
ressuscitação.

IV.

A hiperglicemia é um fator de risco adquirido
para isquemia, além de tabagismo, colesterol
elevado, pressão arterial elevada, obesidade,
entre outros.

Durante a contração torácica o profissional
deverá contar as massagens realizadas e
proporcionar o retorno do tórax, a fim de
promover uma eficaz circulação cardíaca.

V.

Para o tratamento da maioria das arritmias
cardíacas, o choque por meio da utilização do
desfibrilador aumenta a sobrevida cardíaca
quando
associada
à
aplicação
da
ressuscitação cardiorrespiratória.

IV.

V.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, II.
b) Apenas II, III.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão INCORRETAS:

c) Apenas I, II, IV.
d) Apenas II, III, IV.

a) Apenas II, III.

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

b) Apenas I, II.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, II, IV.
e) I, II, III, IV, V.
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28. “O choque é definido como uma situação de
hipoperfusão
tecidual,
secundária
ao
desequilíbrio entre a oferta e a demanda de
oxigênio ou na incapacidade da célula utilizar o
oxigênio, resultante em metabolismo anaeróbio,
cuja energia produzida é insuficiente para suprir
o desempenho das células, resultando em
disfunção dos órgãos vitais. Os estados de
choque podem ser classificados de acordo com a
etiologia
e
o
padrão
hemodinâmico”
(CHEREGATTI; AMORIM, 2010, p. 397). Pensando
nos diversos tipos de choque que podem
acontecer, assinale a alternativa CORRETA:

29. O
processo
de
administração
de
medicamentos é complexo e envolve vários
cuidados (CHEREGATTI; JERÔNIMO, 2011). Em
relação às diversas vias de administração de
medicamentos, analise as afirmativas abaixo,
identificando com “V” as VERDADEIRAS e com
“F” as FALSAS:
( ) Inconsciência, dificuldade de deglutição,
vômito e jejum para exames são contraindicações
para administração de medicamentos por via oral.
( ) Na administração de medicamento por via
sublingual, o profissional deve permanecer ao
lado do paciente por alguns minutos, pois os
efeitos colaterais ocorrem imediatamente após a
administração por esta via.

a) Dentre os sinais e sintomas apresentados por um
paciente em choque cardiogênico está a pressão
arterial sistólica < 100 mmHg ou 20 mmHg abaixo
do nível normal do paciente em repouso.

( ) Quando o paciente está hipotenso ou tem
um aporte sanguíneo deficiente para o músculo,
o
medicamento
administrado
por
via
intramuscular pode precipitar-se ou não ser
absorvido.

b) No choque hipovolêmico, o débito cardíaco
apresenta-se parcialmente compensado por meio
da diminuição da frequência cardíaca e do
aumento da contratilidade miocárdica.

( ) Em caso de administração de medicamento
por via endovenosa pode ocorrer uma flebite, a
qual é ocasionada ou por problema na técnica de
inserção do cateter ou por condição da veia
utilizada.

c) No choque cardiogênico há uma incapacidade do
miocárdio em realizar o débito cardíaco eficaz
para proporcionar a demanda metabólica do
organismo, havendo uma hipoperfusão tecidual.
d) A
administração
de
hemoderivados/
hemocomponentes no choque hipovolêmico tem
como única finalidade aumentar o débito
cardíaco.
e) Os efeitos hemodinâmicos evidenciados pelo
choque séptico são: débito cardíaco elevado,
resistência vascular sistêmica diminuída e a
hipertensão.

( ) Na utilização da via subcutânea, uma
complicação bastante comum é a lipodistrofia, a
qual não tem relação com o uso repetido do sítio
de injeção.
A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:
a) V – F – F – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – F – V – F – F.
d) F – V – F – V – V.
e) V – V – V – V – F.
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30. As feridas podem ser classificadas quanto à
causa, etiologia e agente causador (SILVA, 2007).
No caso das feridas cirúrgicas, as quais são
intencionais, assinale a alternativa CORRETA.
a) As feridas podem cicatrizar por primeira, segunda
ou terceira intenção, variando somente quanto ao
grau de perda tecidual.

32. No que se refere ao Capítulo II dos
Princípios e Diretrizes da Lei nº 8080/90, 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,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

b) A infecção da ferida cirúrgica se desenvolve até
40 dias após a realização do procedimento.

I.

Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência;
integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.

II.

Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.

III.

Igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.

IV.

Direito à informação, às pessoas assistidas;
divulgação dos diagnósticos nos serviços de
saúde.

c) Os drenos abertos podem evitar a contaminação
das feridas uma vez que evitam que fique
conteúdo líquido no interior da ferida.
d) Nas feridas limpas não há processo inflamatório e
não ocorre penetração no trato respiratório,
digestivo e genitourinário.
e) Em grandes queimados, casos em que ocorre
grande perda tecidual, normalmente as feridas
cicatrizam por segunda intenção e, após, por
terceira intenção.
__________________________________________
31. A Lei nº 8080/90 preconiza que a política de
recursos humanos na área da saúde deve ser
formalizada e executada de forma articulada
pelas diferentes esferas de Governo, de acordo
com os seguintes objetivos:
I.

Organização de um sistema de formação de
recursos humanos em todos os níveis de
ensino, inclusive de pós-graduação, além da
elaboração de programas de permanente
aperfeiçoamento de pessoal.

II.

Valorização da dedicação exclusiva aos
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

III.

Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento poderão ser exercidos em
regime de tempo integral ou parcial.

IV.

Os servidores poderão exercer suas
atividades em mais de um estabelecimento
do SUS.

Assinale a alternativa em que (todas)
afirmativa(s) está(ão) INCORRETA(S):
a) Apenas IV.
b) Apenas I, II.
c) Apenas II, III.
d) Apenas II, III, IV.
e) I, II, III, IV.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, IV.
b) Apenas I, II, IV.
c) Apenas II, III.
d) Apenas I, III, IV.
e) I, II, III, IV.
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33. No Artigo 35 da Lei nº 8080/90, relativo ao
financiamento, são estabelecidos os critérios
para os valores a serem transferidos a Estados,
Distrito Federal e Municípios. Para a definição do
montante destinado é utilizada a combinação dos
seguintes critérios, segundo análise técnica de
programas e projetos:

34. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras
providências:
I.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde.

II.

A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.

III.

O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems)
terão representação no Conselho Municipal
de Saúde.

IV.

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como investimentos
previstos em lei orçamentária, de iniciativa do
Poder
Legislativo
e
aprovados
pelo
Congresso Nacional.

( ) Perfil demográfico da região.
( ) Indicadores sociológicos e
específicas da área a ser coberta.

morbidades

( ) Características quantitativas e qualitativas
da rede de saúde na área.
( ) Desempenho técnico, político e financeiro no
período anterior.
( ) Níveis de participação do setor saúde nos
orçamentos estaduais e municipais.
( ) Previsão do plano bienal de investimentos
da rede.
( ) Ressarcimento do atendimento aos serviços
prestados para os serviços complementares.
Analise as afirmativas acima, identificando com “V”
as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:

a) F – F – V – F – F – V – F.

a) Apenas II, IV.

b) F – V – F – V – F – F – V.

b) Apenas II, III.

c) V – F – V – F – V – F – V.

c) Apenas III, IV.

d) V – F – V – F – V – V – V.

d) Apenas I, II, IV.

e) V – V – V – F – V – V – F.

e) I, II, III, IV.
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35. De acordo com o Manual de Rede de Frio
(BRASIL, 2013), na conservação das vacinas no
refrigerador é necessário obedecer a distribuição
adequada das mesmas. Para isso, na primeira
prateleira
devem
ser
armazenados
os
imunobiológicos que _______ ser submetidos à
temperatura negativa. As vacinas contra
________ e __________ são exemplos de
imunobiológicos que devem ser armazenados na
primeira prateleira.

36. A prevenção da Hepatite B através da
vacinação está descrita no Manual de Normas e
Procedimentos para Vacinação (BRASIL, 2014).
No que se refere à vacina hepatite B
(recombinante), analise as afirmativas:
I.

É apresentada sob a forma líquida, em frasco
unidose ou multidose, isolada ou combinada
com outros imunobiológicos.

II.

A vacina contém o antígeno recombinante de
superfície (HBsAg), que é purificado por
vários métodos físico-químicos e adsorvido
por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal
como conservante.

III.

Para recém-nascidos deve ser administrada,
preferencialmente,
após
as
primeiras
semanas de vida, na primeira visita ao serviço
de saúde.

IV.

O esquema de administração corresponde,
de maneira geral, a duas doses com intervalo
de 60 dias entre a primeira e a segunda dose.

V.

O
volume
da
vacina
hepatite
B
(recombinante)
monovalente
a
ser
administrado é de 0,5 ml até os 19 anos de
idade e 1 ml a partir dos 20 anos.

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que
preenchem CORRETAMENTE as lacunas, na ordem
em que aparecem no texto.
a) Não podem / BCG e Febre Amarela
b) Podem / Dupla Adulto e Hepatite B
c) Não podem / Pneumococo e Tríplice Viral
d) Podem / Febre Amarela e Vacina Poliomielite
(atenuada)
e) Podem / Febre Amarela/ Pentavalente

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, II, V.
b) Apenas I, II, III.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, II, III, V.
e) I, II, III, IV, V.
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37. Para a prevenção da tuberculose é utilizada
a vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérim), a qual
está incluída no calendário básico de vacinação e
disponível na rede de atenção à saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014).
Em relação à vacina BCG é possível afirmar:
I.

A vacina está contraindicada para as crianças
infectadas pelo HIV que apresentem sinais
clínicos da doença ou de imunossupressão
ao nascimento.

II.

Podem ser vacinados com BCG recémnascidos com peso menor do que dois quilos.

III.

É administrada uma dose ao nascimento e 2
doses de reforço, aos 12 meses e aos 10
anos.

IV.

O Ministério da Saúde (MS) orienta a
vacinação de crianças que não apresentem
cicatriz vacinal, mesmo que possuam história
positiva de vacinação com BCG.

V.

A reatividade cutânea produzida pela BCG,
quando aplicada por via intradérmica, tem
evolução distinta quando se compara a primovacinação com a revacinação.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas II, III.
b) Apenas I, IV, V.

38. No Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação (BRASIL, 2014) está incluída a vacina
Pentavalente como uma das vacinas do
calendário vacinal da criança. Quanto à via de
administração, dose, doenças as quais protege e
idade em que o esquema é iniciado, a alternativa
CORRETA é:
a) A vacina é administrada pela via subcutânea;
dose de 0,5ml; protege contra o tétano, difteria,
coqueluche,
doenças
causadas
pelo
Haemophilus influenzae b e hepatite B; iniciada
aos 3 meses de vida.
b) A vacina é administrada pela via intramuscular;
dose de 0,5ml; protege contra o tétano, difteria,
coqueluche,
doenças
causadas
pelo
Haemophilus influenzae b e hepatite B; iniciada
aos 2 meses de vida.
c) A vacina é administrada pela via intramuscular;
dose de 1,0ml; protege contra o tétano,
meningite, doenças causadas pelo Haemophilus
influenzae b, hepatite B e sarampo; iniciada aos 2
meses de vida.
d) A vacina é administrada pela via oral; dose de
0,5ml; protege contra o tétano, difteria,
coqueluche,
doenças
causadas
pelo
Haemophilus influenzae b e hepatite B; iniciada
aos 2 meses de vida.
e) A vacina é administrada pela via intramuscular;
dose de 0,5ml; protege contra o sarampo,
caxumba, rubéola, difteria, coqueluche; iniciada
aos 2 meses de vida.

c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, II, III, V.
e) I, II, III, IV, V.
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39. A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança (PNAISC), do Ministério da
Saúde, foi instituída pela Portaria nº 1.130, de 05
de agosto de 2015 e tem, entre os seus eixos
temáticos, o aleitamento materno e alimentação
complementar saudável. Identifique com “V”
(VERDADEIRO) as ações estratégicas que
pertencem ao eixo sobre aleitamento materno e
alimentação complementar saudável e com “F”
(FALSO) as ações estratégicas que não
pertencem ao eixo sobre aleitamento materno e
alimentação complementar saudável.
( ) A Iniciativa Hospital Amigo da Criança
(IHAC).
( ) A Estratégia Nacional para Promoção do
Aleitamento
Materno
e
Alimentação
Complementar Saudável no SUS.
( ) A Mulher Trabalhadora que Amamenta
(MTA).
( ) A Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano.
( ) A implementação da Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes,
para Crianças de Primeira Infância, o incentivo ao
uso de Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL).

40. A questão da saúde de adolescentes e
jovens relacionada à DST e AIDS é uma
preocupação constante nos serviços de saúde,
de tal forma que o Ministério da Saúde propõe as
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à
Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde (BRASIL,
2010), baseadas na Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Neste
sentido, analise a situação-problema a seguir
apresentada, avaliando, entre as condutas
descritas nos itens abaixo, as que devem ser
adotadas pela enfermeira durante a consulta de
enfermagem a esse adolescente. Adolescente do
sexo masculino, de 16 anos de idade, chega
sozinho e muito preocupado à Unidade Básica de
Saúde da Família, sendo encaminhado à
enfermeira. No decorrer da consulta de
enfermagem foi detectado que o paciente
adolescente não usa preservativo em suas
relações sexuais e que tem o sexo oral como
prática sexual habitual. Ao examinar a cavidade
oral, a enfermeira verifica várias cáries dentárias
e aftas, identificando fatores que contribuem para
o aumento da vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS,
entre os quais o desconhecimento da
transmissão das DST e do sexo seguro, além de
exposição a fatores de agravos para sua saúde.
I.

Orientar o adolescente a evitar o consumo de
alimentos ácidos, para não piorar as aftas;
reforçar a necessidade de higienização oral,
visando à prevenção de cárie e encaminhá-lo
para tratamento odontológico.

II.

Entregar
materiais
educativos
sobre
DST/AIDS;
prescrever
medicamentos
sintomáticos para dor e para as aftas;
acompanhar a evolução dos problemas
detectados, e solicitar comparecimento do
responsável para conclusão do atendimento.

III.

Convidar o adolescente a participar de
atividades educativas desenvolvidas na
comunidade e na Unidade Básica de Saúde.

IV.

Orientar sobre as DST/HIV/AIDS e hepatites
virais, com enfoque nas formas de
transmissão,
sinais
e
sintomas,
comportamentos e atitudes de risco e formas
de prevenção, com ênfase no sexo seguro.

A alternativa que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, na sequência de cima para baixo, é:
a) V – F – V – F – V.
b) V – V – F – V – V.
c) V – V – V – V – F.
d) V – F – V – F – F.
e) F – V – V – F – V.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I, II, III.
b) Apenas I, II, IV.
c) Apenas II, III, IV.
d) Apenas I, III, IV.
e) I, II, III, IV.
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