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Parte I Língua Portuguesa→

Para responder às questões de números 01 a 10, leia o texto a seguir.

A era da impaciência

Avida no século XXI pode não ser mara-

vilhosa como sugerem as propagan-

das de telefones celulares, graças aos

consideráveis impactos sociais provocados

pela onipresença das novas tecnologias de co-

municação e informação. Dois filmes recentes

tratam do tema: (2012) eDisconnect Men,

Women & Children (2014). As duas obras

adoçam seu olhar crítico com uma visão hu-

manista. O grande tema é a vida contempo-

rânea, marcada pelo consumo de bens e es-

tilos e povoada pelas doenças da sociedade

moderna: , identidades roubadas,bullying

comunicações mediadas e relações fragiliza-

das. No centro dos dramas, estão a internet e

as mídias sociais.

Se determinados impactos sociais já

são notáveis, alguns efeitos econômicos ainda

estão sendo descobertos. No dia 17 de feve-

reiro de 2015, Andrew G. Haldane, econo-

mista-chefe do Banco da Inglaterra, realizou

uma palestra para estudantes da University

of East Anglia. O tema foi crescimento

econômico.

Haldane inicia mostrando que o cresci-

mento econômico é uma condição relativa-

mente recente na história da humanidade,

começou há menos de 300 anos. Três fases de

inovação marcaram essa breve história do

crescimento: a Revolução Industrial, no sé-

culo XVIII, a industrialização em massa, no

século XIX, e a revolução da tecnologia da

informação, na segunda metade do século XX.

Qual a fonte primária do crescimento eco-

nômico? Em uma palavra, paciência. Na visão

do economista, é a paciência que permite pou-

par, o que por sua vez financia os investimen-

tos que resultam no crescimento. Combinada

com a inovação tecnológica, a paciência move

montanhas. Existem também, lembra Halda-

ne, fatores endógenos, a exemplo de educa-

ção e habilidades, cultura e cooperação, infra-

estrutura e instituições. Todos se reforçam

mutuamente e funcionam de forma cumula-

tiva. Pobres os países que não conseguem

desenvolvê-los.

De onde veio a paciência? Da inven-

ção da impressão por tipos móveis, por

Gutenberg, no século XV, que resultou na

explosão da produção de livros, sugere

Haldane. Os livros levaram a um salto no nível

de alfabetização e, em termos neurológicos,

“reformataram” nossas mentes, viabilizando

raciocínios mais profundos, amplos e comple-

xos. Neste caso, a tecnologia ampliou nossa

capacidade mental, que, por sua vez, ala-

vancou a tecnologia, criando um ciclo vir-

tuoso.

E os avanços tecnológicos contem-

porâneos, terão o mesmo efeito? Haldane

receia que não. Assim como os livros expan-

diram nossa capacidade cerebral, as tecno-

logias atuais podem gerar o efeito contrário.

Maior o acesso a informações, menor nossa

capacidade de atenção, e menor nossa

capacidade de análise. E nossa paciência sofre

com o processo.

Hipnotizados por etablets smart

phones, vivemos em uma sociedade assolada

pelo transtorno do déficit de atenção e pela

impaciência crônica. Não faltam exemplos:

alunos lacrimejam e bocejam depois de 20

5

10

15

20

25

30

1

35

45

50

55

60

65

70

75

Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem gerar

o efeito contrário
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minutos de aula; leitores parecem querer

textos cada vez mais curtos, fúteis e ilus-

trados; executivos saltam furiosamente sobre

diagnósticos e análises e tomam decisões na

velocidade do som; projetos são iniciados e

rapidamente esquecidos; reuniões iniciam

sem pauta e terminam sem rumo.

Haldane conclui que os ingredientes do

crescimento ainda são misteriosos, mas que a

história aponta para uma combinação com-

plexa de fatores tecnológicos e sociológicos.

É prudente observar que o autor não está su-

gerindo uma relação direta entre o cresci-

mento das mídias sociais e a estagnação eco-

nômica que vem ocorrendo em muitos países.

Sua análise é temporalmente mais ampla,

profunda e especulativa. Entretanto, há uma

preocupação clara com os custos cognitivos da

“revoluçao” da informação, que se somam aos̃

custos sociais tratados nos dois filmes que

abriram esta coluna. Não é pouco.

90

95

Fonte: Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/840/a-era-da-impaciencia-5039.html>.
Acesso em: 6 de maio de 2016. (Adaptado)
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Na defesa de suas ideias, o autor articula à sua ar-

gumentação ponderações e reflexões apresentadas

na University of East Anglia, em uma palestra profe-

rida por Andrew G. Haldane, economista-chefe do

Banco da Inglaterra. Esse procedimento mostra

que, ao longo de seu texto, o produtor explorou co-

mo estratégia argumentativa

c

b

a o raciocínio indutivo.

o testemunho de autoridade.

a apresentação de um paralelo.

a expressividade da modalidade oral.

a impessoalização no tratamento do tema.

d

e

c

b

a de encontro à corrobora‒

de encontro à refuta‒

ao encontro da corrobora‒

ao encontro da não corrobora‒

de encontro à não corrobora‒

d

e

1

O título, o subtítulo e o primeiro parágrafo criam,

em conjunto, a expectativa de que a orientação ar-

gumentativa dada ao texto vai ________________

tese de que as novas tecnologias da comunicação

e da informação impactam negativamente a so-

ciedade. A conclusão de Haldane, por seu lado,

___________ a tese de que, na sociedade atual, os

impactos das mídias sociais e das tecnologias da

informação implicam não só custos sociocognitivos

mas também estagnação econômica.

No início do texto ( 4-6), alude-se a propagandasℓ.

de empresas de telefonia. No Brasil, uma dessas

empresas tem como a fraseslogan Conectados,

vivemos melhor.

Tendo em mente essa construção linguística e a se-

quência Hipnotizados por tablets e smart phones, vi-

vemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do

déficit de atenção e pela impaciência crônica ( 71-74),ℓ.

pode-se afirmar que, no e na frase do texto,slogan

I a mesma regra justifica a necessidade de se→

empregar a vírgula.

II expressam-se pontos de vista antagônicos→

acerca dos efeitos das inovações tecnológicas na so-

ciedade contemporânea.

III o verbo introduz uma sequência onde se→ viver

destaca a causa do comportamento posto em des-

taque no início dos períodos.

Assinale a alternativa que completa corretamente

as lacunas.
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4

Está(ão) correta(s)

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afir-

mativa.

4

A escolha de palavras como ( 15),doenças dra-ℓ.

mas assolada( 18) e ( 72) é um recurso paraℓ. ℓ.

se acentuar o tom de ironia com que a socie-

dade atual é apresentada no artigo.

O ponto central da argumentação de Haldane é

a sua abordagem da relação causal entre a pa-

ciência, combinada com as inovações tecnoló-

gicas, e o desenvolvimento econômico.

O prefixo em ( 1, 74) auxilia na ca-impaciência ℓ. ℓ.

racterização negativa da era atual expressando

a noção de privação de um fator que, segundo o

ponto de vista defendido no texto, favorece o

crescimento econômico de uma sociedade.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

Observando os verbos introdutores do discurso indi-

reto, mecanismo usado para a articulação do con-

teúdo da fala de Haldane ao texto, nota-se que eles

preenchem diferentes funções, sendo uma delas a

de indicar a provisoriedade do argumento e outra a

de organizar um momento (princípio, meio, fim) no

conjunto da argumentação do discurso. Qual verbo

desempenha a primeira função?

5

c

a Deve-se colocar uma vírgula após o termo des-

tacado na posição inicial do período.

Deve-se separar o termo referindo a data da

palestra do restante da frase com uma vírgula.

Deve-se colocar a preposição depois dea

assistiram uma palestra, antecedendo o termo .

Deve-se colocar entre vírgulas o termo referin-

do o nome próprio do palestrante.

Deve-se antepor ao termo a preposi-cujo tema

ção , em referência ao assunto da palestra.sobre

b

d

e

As informações apresentadas nos períodos entre as

linhas 22 e 26 podem ser reapresentadas em um

único período, conforme se mostra a seguir.

6

Na University of East Anglia no dia 17 de fevereiro

de 2015 os estudantes assistiram uma palestra do

economista-chefe do Banco da Inglaterra Andrew

G. Haldane cujo tema foi o crescimento econômico.

Ao se ajustar o período ao padrão do texto escrito,

todas as orientações apresentadas estão adequa-

das, EXCETO,

V V V.‒ ‒

V V F.‒ ‒

F F F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

inicia ( 28)ℓ.

lembra ( 43)ℓ.

sugere ( 53)ℓ.

receia ( 64)ℓ.

conclui ( 83)ℓ.

c

b

a

e

d

Considere as afirmativas sobre sugestões de rees-

crita para o fragmento Os livros levaram a um salto

no nível de alfabetização e, em termos neuroló-

gicos, " reformataram" nossas mentes, viabilizando

raciocínios mais profundos, amplos e complexos

( 54-58).ℓ.

I Sem prejuízo da adequação gramatical e da coe-→

rência, o segmento pode ser in-Em termos sociais

troduzido no início do período, seguido de vírgula.

II Sem prejuízo do sentido e da concordância, o→

segmento pode ser considerado umapromoveram

forma sinonímica de .levaram a

III Sem alteração de sentido, o segmento "→ refor-

matamos" pode ser usado como forma alternativa à

escolhida, "reformataram".

7



5

Ao longo do texto, muitos adjetivos foram selecio-

nados em função de destacarem ou sugerirem valo-

rações positivas ou negativas. Assinale a alternativa

com um adjetivo que, no contexto, deixa implicitada

uma valoração negativa.

c

b

a comunicações mediadas ( 17)ℓ.

breve história ( 32)ℓ.

ciclo virtuoso ( 60-61)ℓ.

estagnação econômica ( 89-90)ℓ.

custos cognitivos ( 93)ℓ.

d

e

8

Na organização das orações no período e do período

no texto, as escolhas linguísticas expressam que

I o fator responsável pela ampliação da capa-→

cidade mental alavanca a tecnologia.

II o raciocínio apresentado não tem caráter gene-→

ralizante, aplicável a qualquer situação.

III se desencadeia um processo mental no ser hu-→

mano a partir de um fator externo.

Está(ão) correta(s)

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas

sobre escolhas linguísticas evidenciadas na constru-

ção do quarto, quinto e sexto parágrafos ( 50-82).ℓ.

10

Com o emprego do pronome , cria-se onossa(s)

efeito de se deslocar o foco de observação da

realidade mais ampla, designada no título ( 1)ℓ.

como , para o âmbito do con-era da impaciência

texto brasileiro, mais próximo.

O segmento Maior o acesso a informações, me-

nor nossa capacidade de atenção ( 67-68) podeℓ.

ser reescrito, sem alteração de sentido, como

À medida que o acesso a informações aumenta,

nossa capacidade de atenção diminui.

Com o verbo ( 72) flexionado na primeiraviver ℓ.

pessoa do plural, cria-se o efeito de as análises

e reflexões apresentadas dizerem respeito à

realidade tanto do produtor do texto quanto do

seu leitor.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

F V V.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V F F.‒ ‒

V V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

Está(ão) correta(s)

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Neste caso, a tecnologia ampliou nossa capacidade

mental, que, por sua vez, alavancou a tecnologia,

criando um ciclo virtuoso. ( 58-61)ℓ.

Observe o seguinte fragmento:

9
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Acerca da Lei n. 8.112/90, que regulamenta o regi-

me dos servidores públicos civis da União, das Au-

tarquias e das fundações públicas federais, e suas

alterações, assinale a alternativa correta.

A Lei n. 9.784/99 estabelece as normas atinentes

aos processos administrativos no âmbito da União.

Considerando a importância do tema, assinale a

alternativa correta.

c

c

b

a

a

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado pa-

ra o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a

estágio probatório por período de 24 (vinte e

quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e

capacidade serão objeto de avaliação para o

desempenho do cargo.

O servidor em estágio probatório não poderá

exercer quaisquer cargos de provimento em co-

missão ou funções de direção, chefia ou asses-

soramento no órgão ou entidade de lotação.

A reversão é a investidura do servidor em cargo

de atribuições e responsabilidades compatíveis

com a limitação que tenha sofrido em sua capa-

cidade física ou mental verificada em inspeção

médica.

A readaptação é a reinvestidura do servidor es-

tável no cargo anteriormente ocupado, ou no

cargo resultante de sua transformação, quando

invalidada a sua demissão por decisão adminis-

trativa ou judicial, com ressarcimento de todas

as vantagens.

A recondução é o retorno do servidor estável ao

cargo anteriormente ocupado.

Em observância aos princípios gerais aplicados

aos processos administrativos, constam, expli-

citamente, na Lei n. 9.784/99, os princípios da

legalidade, finalidade, motivação, razoabili-

dade, proporcionalidade, moralidade, duplo

grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório,

segurança jurídica, interesse público e efi-

ciência.

Ao administrado é obrigatório fazer-se assistir

por advogado.

Ao administrado não é possível ter ciência da

tramitação dos processos administrativos em

que tenha a condição de interessado.

Ao administrado é garantido o direito de ser tra-

tado com urbanidade, como garantia da condi-

ção de cidadão interessado no procedimento

respectivo.

O processo administrativo somente pode iniciar

a pedido do interessado.
d

b

d

e

e

11

12

Levando-se em consideração a Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil e os princípios da Admi-

nistração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

c

a A eficiência é um princípio administrativo ex-

pressamente previsto na Constituição.

O art. 37, inc. II, da Constituição Federal não

faz referência a ações concretas do princípio da

impessoalidade, ao prever que todos devem

concorrer de forma igual para ingresso em

concurso público.

O princípio da moralidade trata da exigência da

honestidade, lealdade e boa-fé de conduta no

exercício da função administrativa.

b

13
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7

O princípio da publicidade proíbe a edição de

atos secretos pelo poder público, definindo a

ideia de que a Administração deve atuar de for-

ma plena e transparente.

O princípio da eficiência tornou-se expresso

com o advento da Emenda Constitucional

n. 19/98 e reflete a busca por resultados posi-

tivos, com qualidade e menos gastos.

d

e

Levando-se em consideração o Decreto n. 1.171/94,

que aborda sobre o Código de Ética Profissional do

Servidor Público do Executivo Federal, assinale a

alternativa correta.

c

a O Código de Ética Profissional do Servidor do

Executivo Federal entrou em vigor 45 dias após

a data de sua publicação.

A remuneração do servidor público é custeada

pelos tributos pagos diretamente pela Adminis-

tração Direta, excluindo a contribuição do pró-

prio agente.

A função pública deve ser tida como exercício

profissional e, portanto, integra-se na vida par-

ticular 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.

É permitido ao servidor público retardar presta-

ções de contas, direitos e serviços da coletivi-

dade a seu cargo.

Não é vedado ao servidor público ser, em fun-

ção do princípio da solidariedade, conivente

com erro ou infração relacionados com a sua

profissão.

b

d

e

14

O atual momento vivenciado pela sociedade em‒

que as pessoas podem se comunicar, conversar e

trocar dados rapidamente promoveu mudanças no‒

ordenamento legislativo brasileiro, o que levou à

promulgação do Decreto n.7.724, de 16 de maio de

2012 (regulamentador da Lei n.12.527, de 18 de

novembro de 2011), que dispõe sobre acesso à

informação. Sobre o tema, assinale a alternativa

INCORRETA.

c

a Considera-se informação somente os dados

processados que podem ser utilizados para pro-

dução e transmissão de conhecimento, contidos

em qualquer meio, suporte ou formato.

Considera-se dados processados os dados

submetidos a qualquer operação ou tratamento

por meio de processamento eletrônico ou por

meio automatizado com o emprego de tecno-

logia da informação.

Considera-se documento a unidade de registro

de informações, qualquer que seja o suporte ou

o formato.

Considera-se informação sigilosa a informação

submetida temporariamente à restrição de

acesso público em razão de sua imprescindibili-

dade para a segurança da sociedade e do Es-

tado, e aquelas abrangidas pelas demais hipó-

teses de sigilo.

Considera-se informação pessoal a informação

relacionada à pessoa natural identificada ou

identificável, relativa à intimidade, vida priva-

da, honra e imagem.

b

d

e

15



8

O Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria,

adaptado de acordo com a Lei n. 9.394/96, prevê

diversos dispositivos aplicados a Universidade, a

Administração, a Comunidade Universitária, dentre

outros. Quanto às normas atinentes ao Regime

Didático-Científico, assinale a alternativa correta.

a Os cursos de graduação terão os seus currículos

constituídos por uma parte fixa, uma parte va-

riável e uma parte semivariável, observadas as

diretrizes curriculares pertinentes.

A coordenação das atividades didático-pedagó-

gicas de cada curso de graduação e pós-gradua-

ção ficará a cargo do Departamento do curso.

A pesquisa na UFSM terá como função especí-

fica a busca de novos conhecimentos e técnicas

e será ainda recurso de educação, destinado ao

cultivo da atitude científica indispensável a uma

completa formação de nível superior.

A execução dos projetos de pesquisa ficará a

cargo de um colegiado.

A extensão somente alcançará parte da coleti-

vidade, pois as ações de extensão são pres-

tadas por um número determinado de alunos.

d

e

16

c

b

Quanto ao Regimento Geral da Universidade Federal

de Santa Maria, aprovado pelo Parecer 031/2011 da

Comissão de Legislação e Regimentos, assinale a

alternativa INCORRETA.

a A administração de cada uma das unidades uni-

versitárias será feita por meio dos seguintes

órgãos: Conselho de Centro ou de Unidade Des-

centralizada; Direção de Centro ou de Unidade

Descentralizada; Colegiado Departamental e

Chefias de Departamento.

O Conselho de Centro e de Unidade Descentrali-

zada é órgão deliberativo e consultivo da Unida-

de Universitária.

17

b

À Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada compete, dentre outras funções, praticar

atos de gestão relativos à execução orçamentá-

ria, nas dotações e programas específicos do

Centro.

A Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada contará em sua estrutura com uma secre-

taria de apoio administrativo.

A Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada é constituída pelo Diretor, pelo Vice-diretor

e pelo Coordenador de Curso de Graduação

mais antigo no magistério superior da UFSM em

exercício no Centro.

d

e

c

O acesso à informação foi regulamentado no Brasil

através da legislação n. 12.527, de 18 de novembro

de 2011. Quanto às disposições gerais da mencio-

nada lei, assinale a alternativa correta.

c

a A Lei n. 12.527/11 dispõe sobre procedimentos

a serem observados apenas no âmbito federal.

Subordinam-se ao regime da Lei n. 12.527/11

somente os órgãos públicos integrantes da ad-

ministração direta dos Poderes Executivo, Le-

gislativo, incluindo as Cortes de Contas do Ju-

diciário e do Ministério Público.

As disposições da Lei n. 12.527/11 não se apli-

cam às entidades privadas sem fins lucrativos

que recebam, para realização de ações de in-

teresse público, recursos públicos diretamente do

orçamento ou mediante subvenções sociais, con-

trato de gestão, termo de parceria, convênios,

acordos, ajustes ou outros instrumentos congê-

neres.

Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/11

destinam-se a assegurar o direito fundamental

de acesso à informação e devem ser executados

em conformidade com os princípios básicos da

administração pública.

Dentre as diretrizes previstas na Lei n. 12.527/

11, constata-se que a publicidade é uma exce-

ção e o sigilo o preceito geral.

b

d

e

18



9

Quanto ao acesso à informação no ordenamento

brasileiro, assinale a alternativa correta.

a É dever dos órgãos e entidades públicas promo-

ver, desde que haja requerimento, a divulgação,

em local de fácil acesso, no âmbito de suas com-

petências, de informações de interesse coletivo

ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Somente a parte do processo pode apresentar

pedido de acesso à informação aos órgãos e en-

tidades públicas.

São vedadas quaisquer exigências relativas aos

motivos determinantes da solicitação de infor-

mações de interesse público.

Para o acesso à informação de interesse pú-

blico, a identificação do requerente pode conter

exigências que inviabilizem a solicitação.

Os órgãos e entidades do poder público não ne-

cessitam viabilizar alternativa de encaminha-

mento de pedidos de acesso por meio de seus

sítios oficiais na internet.

d

e

19

c

b

Com relação ao processo administrativo no âmbito

da Administração Pública Federal, assinale a alter-

nativa correta.

20

a Os atos do processo administrativo não depen-

dem de forma determinada senão quando a lei

expressamente a exigir.

Os atos do processo não devem ser produzidos

necessariamente por escrito.

O reconhecimento de firma é obrigatório.

Não é necessária a numeração das páginas.

Inexistindo disposição específica, os atos do ór-

gão ou autoridade responsável pelo processo e

dos administrados que dele participem devem

ser praticados no prazo de dez dias, salvo mo-

tivo de força maior.

d

e

c

b

Anotações
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Parte ConhecimentosIII Específicos→

O Metronidazol é um antimicrobiano que abrange

exclusivamente microrganismos anaeróbicos, indi-

cado na profilaxia e no tratamento de infecções cau-

sadas por bactérias anaeróbicas. O produto apre-

senta-se como uma solução injetável endovenosa

em frascos de 100 mL. A perfusão deve ser infundida

à razão de 5 mL/mim. Qual será o gotejo necessário

(em gotas) para administrar o medicamento?

21

c

b

a 10 gotas/min.

25 gotas/min.

33 gotas/min.

66 gotas/min.

100 gotas/min.

d

e

c

b

a apenas I e II.

apenas III e IV.

apenas II e IV.

apenas I, II e III.

apenas I, III e IV.

d

e

Na necessidade de atender uma prescrição que so-

licita administrar 500 m de solução fisiológica 0,2%,L

por via endovenosa, a 20 gotas/min, como deverá

proceder o enfermeiro, sabendo que o serviço não

dispõe desta solução, mas tem frascos de água

destilada (AD) de 500 m e flaconetes de 10 m deL L

NaCl 20%?

22

c

b

a Deve adicionar 5 mL de NaCl 20% ao frasco de

AD.

Deve adicionar 10 mL de NaCl 20% ao frasco de

AD.

Deve adicionar 20 mL de NaCl 20% ao frasco de

AD.

Deve adicionar 50 mL de NaCl 20% ao frasco de

AD.

Deve retirar 50 mL de AD do frasco e adicionar

50 ml de NaCl 20%.

d

e

A Sistematização da Assistência de Enfermagem

tem por objetivo organizar o trabalho profissional

quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos,

tornando possível a operacionalização do Processo

de Enfermagem. Em relação ao Processo de En-

fermagem, considere as afirmativas:

I O Processo de Enfermagem é um instrumento→

metodológico que orienta o cuidado profissional de

Enfermagem e a documentação da prática profis-

sional.

II A operacionalização e documentação do Pro-→

cesso de Enfermagem evidencia a contribuição da

enfermagem na atenção à saúde da população, au-

mentando a visibilidade e o reconhecimento pro-

fissional.

III Em instituições prestadoras de serviços ambu-→

latoriais de saúde, domicílios, escolas, associações

comunitárias, fábricas, entre outros, o Processo de

Enfermagem corresponde à Consulta de Enfer-

magem.

IV O Processo de Enfermagem organiza-se em→

etapas inter-relacionadas, interdependentes e re-

correntes que denominam-se Histórico de Enferma-

gem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento e

Implementação, as quais devem ser formalmente

registradas e arquivadas no prontuário do paciente.

Estão corretas

23



O vírus influenza, subtipo A (H1N1), é atualmente

responsável por grandes epidemias de gripe no

mundo. Pode causar infecção branda a grave, in-

clusive óbito. Considerando as afirmativas a seguir,

assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

24

11

A transmissão do vírus H1N1 ocorre no contato

com as secreções das vias respiratórias de uma

pessoa contaminada por meio da fala, do es-

pirro, da tosse ou pelas mãos, que podem car-

regar o agente infeccioso diretamente para a

boca, o nariz e os olhos da pessoa sadia.

O período de incubação do agente etiológico é

de 1 a 4 dias, e a transmissibilidade em hu-

manos geralmente inicia quando surgem os pri-

meiros sintomas e dura até 5 a 10 dias após o

surgimento destes sintomas.

Cefaléia intensa, cansaço e dores musculares,

ardor nos olhos, tosse produtiva, presença de

congestão nasal, dor de garganta leve, calafrios

frequentes e temperatura entre 38º e 39º são

sintomas da influenza tipo H1N1.

Pessoas de todas as idades são susceptíveis à in-

fecção pelo vírus influenza, sendo que gestantes,

adultos com idade maior que 60 anos, crianças

com idade menor que 2 anos, bem como pessoas

que apresentam doença crônica respiratória,

cardiopatia, obesidade (IMC 40 ou mais), diabe-

tes descompesada, síndrome de Down, imunos-

supressão e imunodepressão, caracterizam uma

população de risco para complicações graves.

Dentre as medidas de prevenção do adoeci-

mento destaca-se a vacinação, que prioriza

imunizar a população que apresenta risco de

complicação e deve ser iniciada assim que hou-

ver notificação do primeiro caso suspeito.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

F V V F V.‒ ‒ ‒ ‒

V F V V F.‒ ‒ ‒ ‒

F V V F V.‒ ‒ ‒ ‒

V F F V F.‒ ‒ ‒ ‒

V V F V F.‒ ‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

(   )

(   )

c

a Os sinais e sintomas clínicos de uma fratura po-

dem incluir dor aguda, perda da função, defor-

midade, encurtamento do membro, crepitação

e edema e equimose localizada.

Para examinar a área corporal afetada, é neces-

sário retirar as roupas da vítima cuidadosa-

mente, iniciando pela parte ilesa do corpo e, em

seguida, partindo para o lado ferido, o que

poderá ser feito cortando-se as roupas para

removê-las.

Em caso de fratura exposta, a ferida é coberta

para evitar contaminação de tecidos mais

profundos, sendo procedida a imobilização do

membro com uma tala.

Ao examinar um membro fraturado, deve-se

observar a presença de pulsos periféricos

distais, a temperatura da extremidade, o bran-

queamento cutâneo e a diminuição da sensibili-

dade e função motora.

A imobilização de um membro inferior fraturado

pode ser realizada pelo enfaixamento das per-

nas juntas, com o membro não afetado servin-

do como tala para o membro ferido. Na lesão de

membro superior, o braço pode ser enfaixado ao

tórax, ou o antebraço colocado em uma tipoia.

b

d

e

Fratura é uma ruptura completa ou incompleta na

continuidade de uma estrutura óssea. Quando ocor-

re uma fratura, estruturas adjacentes também são

afetadas. Em casos de fratura, o manejo imediato e

adequado pode significar a diferença entre a recu-

peração e a incapacidade. Em relação aos cuidados

imediatos em casos de fraturas, todas as afirma-

tivas estão corretas, EXCETO:

25

Anotações
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A intubação gastrintestinal consiste na inserção de

um tubo flexível no estômago, ou além do piloro, no

duodeno ou jejuno, podendo este tubo ser inserido

pela boca, nariz ou parede abdominal. No que se re-

fere à intubação nasogástrica, é correto afirmar

que:

26

c

a A sondagem nasogástrica é contraindicada em

casos em que a finalidade seja realizar lavagem

gástrica.

Para determinar o comprimento necessário a

ser introduzido para alcançar o estômago, faz-

se uma marcação no tubo, medindo-se a dis-

tância a partir do lóbulo da orelha até a ponta do

nariz, e deste ao processo xífoide.

Para confirmação do posicionamento correto do

tubo, antes de administrar líquidos, medica-

mentos e alimentação, ou uma vez no turno, é

recomendado proceder a medição do compri-

mento da parte externa do tubo e documentá-

la, comparando-a com a medição inicial.

Um dos cuidados para reduzir o risco de aspira-

ção em pessoas com uso de sonda nasogástrica

é administrar líquidos e dietas lentamente.

A realização da técnica de intubação nasogás-

trica é uma atividade executada pela equipe de

enfermagem, desde que o profissional esteja

devidamente capacitado e haja delegação e su-

pervisão por parte enfermeiro.

b

d

e

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, ins-

tituído pela Portaria n. 529/13, tem como objetivo

geral contribuir para a qualificação do cuidado em

saúde em todos os estabelecimentos nacionais. Em

consonância com esse propósito, a Rede Brasileira

de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRA-

ENSP) elegeu alguns pontos prioritários que teriam

impacto direto na prática assistencial de enferma-

gem. Em relação às estratégias recomendadas para

garantir a segurança do paciente, assinale verda-

deira (V ) ou falsa (F) nas afirmativas a seguir.

27

Para assegurar que o paciente seja corretamen-

te identificado, todos os profissionais devem

participar do processo de identificação, da ad-

missão, da transferência ou do recebimento de

outra unidade ou instituição antes do início dos

cuidados, de qualquer tratamento ou procedi-

mento e da administração de medicamentos e

soluções.

A higienização das mãos tem a finalidade de

prevenir e reduzir infecções relacionadas à as-

sistência à saúde, sendo que o uso de luvas dis-

pensa a lavagem das mãos.

Para a administração segura de sangue e hemo-

derivados, antes da infusão deverá ocorrer a

confirmação da identidade do paciente e sua

compatibilidade com o produto a ser infundido.

Para evitar erros de conexão de cateteres e

sondas, medicamentos devem ser confirmados

com a prescrição e com o rótulo, doses devem

ser conferidas, dúvidas devem ser esclarecidas,

cálculos devem ser conferidos, vias e horários

devem ser checados, o nome do paciente deve

ser averiguado por, no mínimo, duas identifi-

cações, e as anotações devem ser efetuadas de

forma correta e completa.

(   )

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

F V F F.‒ ‒ ‒

V F V F.‒ ‒ ‒

F V F V.‒ ‒ ‒

V F V V.‒ ‒ ‒

F V V F.‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

Anotações



13

O cuidado de enfermagem centrado na família é

uma abordagem que considera a família como parte

indispensável do processo assistencial, sendo o re-

lacionamento entre família e profissionais o ele-

mento central. Diante de situações de emergência

em virtude de condições graves e potencialmente

fatais ou de óbito, a enfermeira, no cuidado a fa-

mília, deverá:

I Manter a família afastada, informando-a a res-→

peito de como o cliente se encontra, dos cuidados

prestados e de como ele está evoluindo, de acordo

com o que lhe for solicitado.

II Em casos de óbito, encorajar a família a ver o→

corpo e o tocar, se desejar, pois esta medida auxi-

liará na integração da perda.

III Conversar com a família em conjunto, forne-→

cendo informações imparciais que possam ser com-

preendidas por todos, permitindo a manifestação de

dúvidas e temores e esclarecendo que a tomada de

decisões compete à equipe que presta atendimento.

Está(ão) correta(s)

28

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

c

b

a

e

d

Segundo os dados do Centro Estadual de Vigilância

em Saúde do Rio Grande do Sul, a letalidade pela

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) cau-

sada pelo vírus influenza, no Rio Grande do Sul (RS),

em 2015, foi de 10,2%. Durante esse ano ocorreram

9 óbitos pela doença. Qual é o número total de casos

da SRAG por influenza no RS no ano de 2015?

29

176.

81.

102.

90.

88.

c

b

a

e

d

Considerando os princípios da Bioética, numere a

primeira coluna de acordo com a segunda:

30

Respeitar os desejos ex-

pressos previamente pelo

paciente de querer ou não

ser submetido a determi-

nados tratamentos diante

de uma situação de incapa-

cidade.

Pensar em procedimentos

e estratégias que ofereçam

menos risco ao paciente

sem que a eficácia da ação

seja reduzida.

Promover ações que otimi-

zem os benefícios e re-

duzam os danos, promo-

vendo a segurança do pa-

ciente.

Evitar a discriminalização,

a marginalização e a se-

gregação social.

(   )

(   )

(   )

1 Não→

maleficência

2 Beneficência→

3 Autonomia→

4 Justiça→

(   )

A sequência correta é

3 1 2 4.‒ ‒ ‒

3 2 1 4.‒ ‒ ‒

4 1 2 3.‒ ‒ ‒

4 2 1 3.‒ ‒ ‒

2 3 1 4.‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

Anotações
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Durante a avaliação de um paciente, a(o) enfer-

meira(o) identifica que ele é fumante há 50 anos.

Apresenta-se emagrecido, debilitado, dispneico, ta-

quicárdico, afebril, com tosse produtiva e pouca

expectoração. Na ausculta pulmonar evidencia-se

presença de estertores e crepitações. Considerando

a situação clínica descrita, o diagnóstico de enfer-

magem neste caso é:

31

c

b

a Dispneia.

Doença pulmonar obstrutiva crônica.

Desobstrução ineficaz de vias aéreas.

Controle ineficaz do regime terapêutico.

Padrão respiratório ineficaz.

d

e

O suicídio constitui-se, atualmente, em um grave

problema de saúde pública para o qual não existe

uma causa única. O comportamento suicida envolve

pensamentos, planos e tentativas de suicídio pro-

priamente, sendo que a maioria dos suicídios pode

ser prevenida. Em relação à prevenção do suicídio,

assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afir-

mativa a seguir.

32

Capacitar a equipe de atenção primária à saúde

para identificar, avaliar, abordar, manejar e en-

caminhar um suicida é uma estratégia impor-

tante para a prevenção do suicídio.

A maioria das pessoas que ameaçam se matar

não o farão, pois o fazem para chamar a atenção

para si.

Diante de uma pessoa com ideações suicidas, a

melhor estratégia para prevenir a ação é evitar

falar sobre o assunto.

Os principais fatores de risco para o suicídio são

a tentativa prévia de suicídio, as doenças men-

tais e a veiculação na mídia de notícias sobre

casos de suicídio.

Escuta acolhedora para compreensão e ameni-

zação do sofrimento de pessoa em risco de sui-

cídio e campanhas em escolas, igrejas, associa-

ções, ONGs para desconstruir tabus relaciona-

dos ao suicídio são estratégias de prevenção.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

V F V F V.‒ ‒ ‒ ‒

V F F F V.‒ ‒ ‒ ‒

F V V V F.‒ ‒ ‒ ‒

F V F V V.‒ ‒ ‒ ‒

V F F V F.‒ ‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

A modalidade de tratamento oncológico cuja terapia

é realizada por meio de agentes que interferem no

ciclo reprodutivo das células por efeito citocida ou

citostático denomina-se

33

c

b

a radioterapia.

imunoterapia.

quimioterapia.

braquiterapia.

teleterapia.

d

e

Em relação à atuação da(o) enfermeira(o) ante as

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assi-

nale a alternativa INCORRETA:

34

c

a É papel do enfermeiro estimular os portadores

de DST à adesão ao tratamento medicamentoso

e a mudanças no comportamento sexual.

O enfermeiro deve participar ativamente da

promoção e distribuição de preservativos, ensi-

nando a colocação e divulgando sua eficácia

como barreira contra as DST.

Compete ao enfermeiro, durante as consultas

de enfermagem, participar da detecção de ca-

sos de DST por meio da investigação clínica,

orientar e encaminhar para tratamento, admi-

nistrar a terapêutica e acompanhar a evolução

clínica.

b
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Os enfermeiros poderão solicitar exames, pres-

crever e administrar medicamentos para DST

desde que estabelecidos em programas de saú-

de pública, em rotinas aprovadas pela institui-

ção de saúde.

É papel do enfermeiro orientar mulheres porta-

doras de sífilis para que se abstenham de rela-

ções sexuais durante o período do tratamento.

d

e

Evidências científicas apontam que as taxas de so-

brevivência de vítimas de Parada Cardiorrespira-

tória (PCR) estão relacionadas à rapidez com que a

situação é identificada e ao início de manobras para

reanimação no local onde ocorre a PCR. Em relação

ao suporte básico de vida para adultos, considere as

afirmativas a seguir:

I A frequência das compressões torácicas em→

uma PCR deve ser de 110 a 120/min.

II Socorristas leigos treinados podem realizar→

ventilações de resgate, sendo que as compressões e

as ventilações devem ser aplicadas na proporção de

30 compressões para cada 2 ventilações.

III Para realizar as manobras de ventilação, as→

compressões podem ser interrompidas por até 20

segundos.

IV O socorrista deve realizar compressões torá-→

cicas até a chegada de um desfibrilador externo au-

tomático ou do serviço de resgate.

Estão corretas

35

c

b

a apenas I e II.

apenas I e IV.

apenas II e IV.

apenas I, II e IV.

apenas I, III e IV.

d

e

c

b

a apenas I e II.

apenas II, IV.

apenas III, IV.

apenas I, II, III.

apenas I, III, IV.

d

e

O Centro de Material e Esterilização é uma unidade

funcional destinada ao processamento de produtos

para a saúde dos serviços de saúde. Considere as

afirmativas:

I Nos estabelecimentos de assistência à saúde é→

permitida a esterilização de produtos para a saúde

pelo calor seco, por meio de estufas.

II A esterilização química manual por imersão de→

produtos para a saúde e instrumental cirúrgico está

proibida desde 2009.

III Na esterilização por gás plasma de peróxido de→

hidrogêneo, pode-se utilizar como embalagem dos

produtos o Tyvec, os conteiners rígidos e o papel

grau cirúrgico.

IV A esterilização por óxido de etileno (ETO) é→

recomendada para materiais termossensíveis de

conformação complexa, com lumens longos, estrei-

tos e fundo cego.

Estão corretas

36

Anotações
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O número de microrganismos presentes no tecido a

ser operado determinará o potencial de contamina-

ção da cirurgia. Assinale a alternativa correta:

37

c

a Cirurgia limpa é aquela realizada sem pene-

tração nos tratos respiratório, digestório e geni-

tourinário, com cicatrização de primeira inten-

ção e com drenagem.

Cirurgia contaminada é aquela realizada em te-

cidos ou órgãos com tecidos desvitalizados ou

necróticos.

Histerectomia abdominal é um exemplo de ci-

rurgia potencialmente contaminada, pois ocor-

re em tecidos estéreis.

As cirurgias de reto e de ânus são classificadas

como cirurgias contaminadas.

Nas cirurgias infectadas, como a colectomia, a

cicatrização é por segunda intenção.

b

d

e

Os trabalhadores com possibilidade de exposição a

agentes biológicos, químicos ou físicos devem uti-

lizar equipamentos de proteção individuais ou co-

letivos destinados à proteção de riscos suscetíveis

de ameaças à segurança e à saúde no trabalho.

Os seguintes equipamentos são de proteção cole-

tiva, EXCETO:

38

c

b

a lava-olhos.

mangueira de incêndio.

avental de chumbo.

exaustor.

coletadores de materiais perfurocortantes.

d

e

Relacione as colunas de acordo com a frequência e

as profundidades respiratórias:

39

Ciclo regular em que a fre-

quência e a profundidade

da respiração aumentam e

então diminuem até que

ocorre uma apnéia.

Associada ao esforço, à an-

siedade e à acidose meta-

bólica. Chamada de respi-

ração de Kussmaul se as-

sociada à cetoacidose dia-

bética ou de origem renal.

Períodos de respiração nor-

mal, seguidos por períodos

variáveis de apneia.

(   )

(   )

1 Respiração→

de BIOT

2 Hiperventilação→

3 Cheyne-Stokes→

(   )

A sequência correta é

1 2 3.‒ ‒

3 2 1.‒ ‒

3 1 2.‒ ‒

2 3 1.‒ ‒

1 3 2.‒ ‒

c

b

a

e

d

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais

de Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

40

c

a O profissional de enfermagem poderá recusar-

se a executar prescrição medicamentosa e tera-

pêutica em caso de identificação de erro ou ile-

gibilidade.

É proibido prestar serviços que por sua natureza

competem a outro profissional, exceto em caso

de emergência.

O profissional de enfermagem não poderá re-

cusar-se a desenvolver atividades profissionais,

mesmo quando houver falta de material ou

equipamento de proteção individual e coletiva,

uma vez que é sua responsabilidade zelar pela

vida.

b



17

Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso

poderá ser revelado quando necessário à pres-

tação da assistência.

É proibido delegar suas atividades privativas a

outro membro da equipe de enfermagem ou de

saúde que não seja enfermeiro.

d

e

As complicações pós-operatórias são definidas co-

mo quaisquer alterações fisiológicas persistentes

relacionadas direta ou indiretamente ao procedi-

mento anestésico-cirúrgico realizado. Assinale a

alternativa INCORRETA:

41

c

a A hipoxemia ocorre pela redução do suprimento

de oxigênio no sangue arterial, capilar ou veno-

so, definida pela saturação de hemoglobina me-

nor que 90%.

Broncoespasmo é uma complicação da aneste-

sia desencadeada por hipotermia, hiperventila-

ção, cianose, palidez e parada respiratória por

mais de 20 segundos.

A obstrução das vias aéreas superiores é carac-

terizada pela presença de batimentos das asas

do nariz, retração do esterno e dos espaços in-

tercostais, cianose, sudorese e agitação.

Pneumotórax é o acúmulo de ar na cavidade pleu-

ral, podendo ocorrer espontaneamente pela rup-

tura dealgumalvéolo pulmonar ou trauma.

Atelectasia é o colapso ou condição de ausência

de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação,

obstrução das vias respiratórias ou compressão.

b

d

e

Anotações

Diabetes melito refere-se a um transtorno metabó-

lico de etiologias heterogêneas, caracterizado por

hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de car-

boidratos, proteínas e gorduras, resultantes de

defeitos da secreção e/ou da ação da insulina.

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma

das afirmações.

42

A Cetoacidose Diabética é causada pela ausên-

cia ou pela presença em quantidade inadequada

de insulina. Esse déficit de insulina disponível

resulta em distúrbios no metabolismo dos car-

boidratos, proteínas e lipídios.

A Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica é um

distúrbio metabólico que resulta de um déficit de

insulina desencadeado por uma doença que au-

menta as demandas de insulina. O quadro clínico

caracteriza-se por hipotensão, desidratação pro-

funda, taquicardia e sinais neurológicos variáveis.

Neuropatia Diabética refere-se a um grupo de

doenças que afetam todos os tipos de nervos

(periféricos, autônomos e espinhais).

(   )

A sequência correta é

V V F.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F F V.‒ ‒

V V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

(   )

(   )

A maior parte das fraturas se consolida por meio de

uma combinação de processos de ossificação, pro-

cessos intramembranosos e processos endocon-

drais. Sobre o processo de consolidação da fratura,

assinale a alternativa correta.

43

a Na fase da remodelação, os fibroblastos inva-

dem o pró-calo e produzem um tipo mais denso

de calo, que é composto principalmente por fi-

brocartilagem.

Na fase reativa ocorre sangramento para o teci-

do ferido e vasoconstrição local, bem como um

hematoma se forma no local da fratura.

b
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Na fase da remodelação, são liberadas citoci-

nas, iniciando o processo de consolidação da

fratura ao fazer com os fibroblastos se proli-

ferem, ocorrendo a angiogênese.

Na fase reparadora ocorre a remoção do osso

necrótico pelos osteoclastos. O osso lamelar en-

tão se forma, enquanto o calo ósseo se calcifica

meses após a lesão.

A fase reparadora pode levar de meses a anos,

dependendo da extensão da modificação óssea

necessária, da função do osso e do estresse

funcional sobre o osso.

c

d

e

De acordo com a lei que dispõe sobre a regulamen-

tação do exercício de enfermagem, assinale a alter-

nativa INCORRETA.

Na área da saúde, a saúde mental se destaca pelos

avanços constantes, especialmente no que diz res-

peito ao trabalho multiprofissional e interdisciplinar,

mesmo com as precárias condições de assistência à

saúde no país. Assinale a alternativa correta:

44

45

c

c
a

a

É atividade privativa do Enfermeiro a consulta

de enfermagem, prescrição da assistência de

enfermagem, consultoria, auditoria e emissão

de parecer sobre matéria de enfermagem.

O Auxiliar de Enfermagem, como integrante da

equipe de saúde, observa, reconhece e des-

creve sinais e sintomas na identificação das

distocias obstétricas, tomando providências até

a chegada do médico.

O Técnico de Enfermagem participa da progra-

mação da equipe de saúde, da assistência de

enfermagem, da orientação e supervisão do

trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

A enfermagem é exercida privativamente pelo

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo

Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira.

O Enfermeiro, enquanto integrante da equipe

de saúde, participa em projetos de construção

ou reforma de unidades de internação.

Sobre as medicações em saúde mental, as

crianças costumam ter uma metabolização

hepática mais eficiente, o que sugere fragmen-

tação das doses ao longo do dia, além da ne-

cessidade de checar a dose por quilo de peso

(que pode ser até maior que de adultos).

A Lei n.8.069/1990, conhecida como a Lei da

Reforma Psiquiátrica no Brasil, dispõe sobre a

proteção e os direitos das pessoas portadoras

de transtorno mental e redireciona o modelo de

atenção na saúde mental no país.

Clorpromazina e Amitriptilina são medicações

que agem bloqueando a transmissão de dopa-

mina no cérebro com efeitos motores, hormo-

nais e sobre o pensamento.

Em saúde mental, o sofrimento psíquico pre-

sente nos casos de transtorno grave e persis-

tente pode ser comparado com a dor física das

doenças agudas e crônicas.

O cuidado integral em saúde mental exige aber-

tura e visão ampliada dos profissionais da saúde,

não sendo necessária a participação do familiar.

b

b

d

d

e

e

Refletir sobre a tecnologia em Centro Cirúrgico é um

processo complexo que envolve pessoas, estraté-

gias de trabalho, métodos, técnicas, procedimentos

e utilização de equipamentos. Sobre a placa disper-

siva, assinale a alternativa correta.

46

a Recomenda-se que o circulante da sala opera-

tória coloque gel condutor nas placas dispersi-

vas metálicas.

A placa dispersiva deve ser colocada antes da

correta posição cirúrgica, evitando o esque-

cimento.

b
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É recomendável situar a placa dispersiva próxi-

ma de próteses metálicas, para melhor conduti-

bilidade entre a placa e o corpo do paciente.

É aconselhável colocar a placa dispersiva em

áreas de massa muscular ou com saliências ós-

seas, de modo a manter contato uniforme com o

corpo.

Recomenda-se manter o paciente em contato

com as partes metálicas da mesa cirúrgica, o

que facilita o funcionamento da placa dispersiva.

c

d

e

O tratamento do diabetes melito tipo 1, além da

terapia não farmacológica, exige o conhecimento da

equipe de enfermagem sobre a técnica de prepa-

ração, a aplicação e o armazenamento da insulina.

Assinale a alternativa correta.

47

c

a A insulina deve ser armazenada em tempera-

tura ambiente por até seis semanas ou na porta

da geladeira (2 a 8ºC), podendo ser congelada

em caso de viagens prolongadas para que con-

serve sua ação.

As insulinas regular, ultra-rápida, aspart e glar-

gina apresentam coloração transparente pela

presença da protrombina.

A insulina glargina tem como função manter a

quantidade basal de insulina de que o organis-

mo necessita, e seu pico de ação é de 1 a 3

horas.

O descarte da seringa com agulha acoplada po-

de ser realizado em recipiente próprio para ma-

terial perfurocortante, ou em recipiente rígido

resistente, como a garrafa PET.

Em crianças ou indivíduos muito magros é pos-

sível utilizar agulhas mais curtas ou ângulo de

45 graus para administração da insulina.

b

d

e

Prestar cuidados a usuários portadores de feridas é

um desafio enfrentado por toda a equipe multi-

profissional de saúde, em especial por aqueles que

exercem diariamente a prática da enfermagem.

Considere as afirmativas.

I A Escala de Braden avalia o risco para Úlcera por→

Pressão. É composta por seis subescalas, classifica-

das de 1 a 4, sendo as pontuações abaixo de 12 in-

dicativas de alto risco para desenvolver as úlceras.

II Celulite é o termo utilizado para definir a infla-→

mação aguda, subaguda ou crônica do tecido con-

juntivo frouxo e do panículo adiposo que se en-

contra sob a pele.

III Na descrição das Úlceras por Pressão, a classi-→

ficação de suspeita de lesão tissular profunda é ca-

racterizada pela pele íntegra, de coloração púrpura

ou castanha, devido ao dano no tecido mole de-

corrente de lesão e ou cisalhamento.

Está(ão) correta(s)

48

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Anotações
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Em relação à assistência de enfermagem à criança é

correto afirmar que:

49

c

a O Ministério da Saúde recomenda que no pri-

meiro ano de vida sejam realizadas nove con-

sultas de rotina (na 1ª semana, no 1º mês,

2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês, 10º

mês e 12º mês).

A prática do coleito (quando o bebê é colocado

para dormir na cama dos pais) é uma alterna-

tiva quando os pais estão muito cansados, o que

contribui para a segurança da criança.

O teste do pezinho, realizado na criança após o

seu nascimento, permite a detecção da fenilce-

tonúria, do hipertireoidismo e de hemoglobino-

patias.

Entre os 2 e os 10 anos de idade, deve-se aferir

o peso e a altura da criança, sendo o peso para a

idade o melhor indicador de seu crescimento, o

qual no Brasil representa o déficit antropomé-

trico mais importante.

Pais e cuidadores devem receber a orientação

de colocar a criança para dormir em posição

supina, sobretudo nos primeiros seis meses,

devido ao risco de morte súbita da criança.

b

d

e

A Lei n. 8.080/90 regula em todo o território nacio-

nal as ações e serviços de saúde, executados iso-

lada ou conjuntamente, em caráter permanente ou

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direi-

to público ou privado. Assinale a alternativa correta.

50

a São atribuições comuns da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal participar

na formulação e na implementação das políticas

de controle das agressões ao meio ambiente.

Os cargos e funções da chefia, da direção e do

assessoramento, no âmbito do Sistema Único

de Saúde (SUS), poderão ser exercido por tra-

balhadores em regime de tempo parcial.

b

Sobre a participação complementar, os critérios

e valores para remuneração de serviços e os pa-

râmetros de cobertura assistencial serão esta-

belecidos pela direção estadual do SUS, apro-

vados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Os servidores que legalmente acumulam dois

cargos ou empregos poderão exercer suas ati-

vidades em mais de um estabelecimento do SUS.

A iniciativa privada não poderá participar do

SUS, pois a preferência é das entidades filan-

trópicas e sem fins lucrativos.

c

d

e

Anotações


