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Parte I Língua Portuguesa→

Para responder às questões de números 01 a 06, leia o texto a seguir.

Em um cenário como o atual, caracteri-

zado por crescentes índices de desem-

prego e instabilidade no emprego, uma

alternativa vislumbrada pela sociedade tem

sido a busca pela estabilidade financeira atra-

vés da ocupação de cargos públicos. Todavia,

o funcionário público sempre foi alvo de se-

veras críticas, sendo caracterizado como o tra-

balhador que não trabalha. Segundo um es-

tudo de Marcos Guedes Veneu, o servidor pú-

blico é presença assídua nas criações de lite-

ratos, compositores de música popular, humo-

ristas e caricaturistas. A música Maria Cande-

lária, lançada no Carnaval de 1952, exempli-

fica o estereótipo que tem, historicamente,

caracterizado o servidor público: "Maria Can-

delária é alta funcionária [...], a uma vai ao

dentista, às duas vai ao café, às três vai à

modista, às quatro assina o ponto e dá no pé,

que grande vigarista ela é!".

Frente a essa descrição, Veneu ainda

destaca que, em sua pesquisa sobre a re-

presentação social do funcionário público, ou-

tra figura bastante citada por seus informan-

tes (funcionários ou não) é a do conhecido

"Barnabé", típico funcionário público de baixo

escalão, sempre com um terno preto surrado,

uma gravatinha " vagabunda", que passa o dia

lendo jornal e tomando cafezinho, ou então

deixa o paletó na cadeira e sai, voltando na

hora de assinar o ponto.

Assim, comparando essas duas repre-

sentações, o referido autor ressalta que as

figuras de Maria Candelária e Barnabé com-

partilham um elemento básico em sua defi-

nição: mesmo com um emprego, nenhum dos

dois trabalha efetivamente, substituindo o tra-

balho por rituais formais, como assinar o

ponto e pendurar o paletó. A sentença final,

porém, é dada pela irônica marchinha carna-

valesca: no final das contas, são dois "viga-

ristas", ou seja, pessoas que pretendem

ganhar dinheiro sem trabalhar.

Entretanto, em contrapartida a essas

representações do funcionário público, sabe-

se que todo o aparato estatal compõe-se de

servidores públicos e são estes que fazem a

máquina administrativa funcionar, prestando

à população os serviços necessários. Conside-

rando que serviço público é, de maneira geral,

aquele que é prestado à sociedade pela admi-

nistração pública uma vez que o reconhece‒

como essencial para a sobrevivência do grupo

social e do próprio Estado , pode-se afirmar‒

que o servidor público é o mediador entre a

administração pública e a sociedade. Desse

modo, os servidores são os principais agentes

responsáveis pela consolidação das políticas

públicas.

Dentro dessa perspectiva, a pesquisa-

dora Nancy Muniz explica que muitos servido-

res trabalham nos bastidores, sem o contato

direto com a população, preparando e organi-

zando o serviço que outros servidores estarão

desempenhando em contato direto com o

povo. Mas também há aqueles que estão na

linha de frente de implementação das políticas

governamentais e, portanto, em grande parte,

o êxito dessas políticas e do estado como

cumpridor de seu papel político e social de-

pende do relacionamento do servidor com a

população e vice-versa.
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As representações sociais sobre o funcionário públi-

co destacadas no estudo de Veneu evidenciam per-

cepções com teor

a pejorativo, pois os servidores públicos são apre-

sentados com base nas figuras depreciadoras

de Maria Candelária e Barnabé.

sexista, pois os servidores são apresentados

com base em diferenças entre a figura femini-

na de Maria Candelária e a figura masculina de

Barnabé.

realista, pois os servidores públicos são apre-

sentados com base em experiências pessoais

sobre a existência de figuras como as de Maria

Candelária e Barnabé.

polêmico, pois os servidores públicos são apre-

sentados com base em opiniões divergentes

sobre as figuras de Maria Candelária e Barnabé.

contraditório, pois os servidores públicos são

apresentados com base na valoração tanto

positiva quanto negativa das figuras de Maria

Candelária e Barnabé.

d

e

1

c

b

Em um cenário como o atual, caracterizado

por crescentes índices de desemprego e ins-

tabilidade no emprego, uma alternativa

vislumbrada pela sociedade tem sido a busca pela

estabilidade financeira através da ocupação de

cargos públicos. ( 1-6)ℓ.

2

No fragmento em destaque, a locução através da

( 5-6) expressa a seguinte dinâmica das relaçõesℓ.

de sentido:

a a ocupação de cargos públicos é a meta; a esta-

bilidade financeira é o meio.

a estabilidade financeira é o fim; a ocupação de

cargos públicos é a motivação.

b

a estabilidade financeira é a motivação; a ocu-

pação de cargos públicos é a meta.

a estabilidade financeira é a meta; a ocupação

de cargos públicos é o meio.

a ocupação de cargos públicos é a motivação; a

estabilidade financeira é a consequência.

d

e

c

Na comparação das representações, são percebidas

semelhanças e diferenças entre Maria Candelária e

Barnabé. O contraste entre ambos pode ser

reconhecido pelo(a)

I atribuído ao servidor, pois, enquanto→ status

Maria Candelária é "alta funcionária", Barnabé é um

funcionário "de baixo escalão".

II capacidade de consumo, pois, enquanto Maria→

Candelária "vai à modista", Barnabé veste sempre

um " terno preto surrado".

III assiduidade ao trabalho, pois, enquanto Maria→

Candelária se ocupa com atividades no ambiente

externo do trabalho, como ir "ao dentista" ou " ao

café", Barnabé está no ambiente da repartição pú-

blica "lendo jornal ou tomando cafezinho".

Está(ão) correta(s)

3

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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Na oração delimitada pelos travessões ( 52-54),ℓ.

o termo com o qual o verbo concorda não está

explícito. Considerando que esse termo seja

a administração pública, o segmento que, no texto,

poderia ser empregado na retomada desse refe-

rente, sem prejuízo da norma culta ou da clareza, é

4

Assinale a alternativa com o elemento de coesão cu-

ja função é indicar que, na sequência do texto, ocor-

rerá a introdução de ideias destacando uma nova

perspectiva, contrária à desenvolvida até então.

5

Nos fragmentos destacados, considere que o seg-

mento sublinhado seja substituído pela expressão

um conjunto expressivo de servidores.

I [...] Muniz explica que traba-→ muitos servidores

lham nos bastidores ( 61-62).ℓ.

II [...] preparando e organizando o serviço que→

outros servidores estarão desempenhando em

contato direto com o povo ( 63-66).ℓ.

III [...] há também que estão na linha de→ aqueles

frente ( 66-67).ℓ.

Em qual(is) ocorrência(s), a substituição cria condi-

ções para a concordância verbal ser feita no singular?

6

esta.

se.

a mesma.

aquela.

a qual.

c

b

a

e

d

Segundo ( 9)ℓ.

ainda ( 21)ℓ.

porém ( 40)ℓ.

Entretanto ( 44)ℓ.

Desse modo ( 56-57)ℓ.

c

b

a

e

d

Em I, apenas.

Em I e III, apenas.

Em II, apenas.

Em II e III, apenas.

Em I, II e III.

c

b

a

e

d

Para responder às questões de números 07 a 10,

leia atentamente o texto a seguir, um exemplar de

comunicações produzidas em instituição pública fe-

deral, em caráter oficial. Como é objeto de uma

questão, a parte final do documento foi suprimida.

Nova mensagem

Enviar

De: nedufsm@gmail.com

Para: joao_servidor@ufsm.br

Assunto: Seminário Excelência e Qualidade de Vida no Trabalho

Prezado(a) Servidor (a):

O Núcleo de Educação e Desenvolvimento (NED), da

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, convida V.Sa. a

participar do Seminário Excelência e Qualidade de

Vida no Trabalho, a ser realizado no dia 18 de ou-

tubro, das 14 às 17h30min, na Salão Imembuí , 2°

andar do prédio da Reitoria, Campus UFSM.

Esse evento, que integra as atividades da Semana do

Servidor Público 2015, contará com as presenças da

Profa. Maria Helena Caldas Mourão, que abordará o

tema Gerenciamento Emocional nas Relações Inter-

pessoais, e do Prof. Gianfábio Pimentel, que discor-

rerá sobre o tema Desgaste Profissional e suas

Implicações no Contexto Laboral.

As inscrições para o Seminário podem ser realiza-

das pelo Portal do RH. A programação completa

da Semana do Servidor já está no endereço

nedufsm@gmail.com.

5

10

1

15

Com base na organização e no teor do texto, depre-

ende-se que

7

a o NED visa à adesão do servidor a uma iniciativa

inserida em um conjunto mais amplo de ati-

vidades, divulgadas no endereço eletrônico do

núcleo.

o signatário do documento do NED é o servidor

com interesse nas duas palestras do seminário

e na Semana do Servidor Público 2015.

b
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o NED apresenta ao servidor uma retificação de

informações divulgadas pelo núcleo sobre o Se-

minário do dia 18 e sobre a Semana do Servidor

2015.

a linguagem coloquial diminui a formalidade en-

tre os participantes da interação verbal estabe-

lecida pelo NED em caráter oficial.

o nome do seminário e os temas nele abordados

revelam a preocupação do NED com a infra-

estrutura física da instituição para a garantia da

saúde emocional do servidor.

d

e

c

Considere as seguintes orientações, encontradas

nas gramáticas de língua portuguesa:

I Emprega-se a vírgula na separação de oração→

coordenada explicativa.

II Emprega-se a vírgula ou vírgulas na separação→

de oração subordinada adjetiva explicativa.

III Emprega-se a vírgula ou vírgulas na separa-→

ção de oração subordinada adverbial intercalada.

Na pontuação dos períodos do segundo parágrafo

( 8-14), qual(is) orientação(ões) foi(foram) se-ℓ.

guida(s)?

8

Apenas I.

Apenas I e III.

Apenas II.

Apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Anotações

__________ sua inscrição no seminário pelo portal

do RH e __________ a programação completa em

nedufsm@gmail.com .

Considere que as sugestões apresentadas nas duas

frases finais sejam reunidas em um único período,

conforme se mostra a seguir.

9

A alternativa com as formas que preenchem ade-

quadamente as lacunas é

Faça Consulta.‒

Faça Consulte.‒

Faças Consultes.‒

Faz Consulta.‒

Faças Consulte.‒

c

b

a

e

d

A parte final de um documento oficial nos moldes do

padrão ofício implica um fecho de despedida, a as-

sinatura e a identificação da autoridade responsável

pelo envio do documento. No texto de que trata esta

prova, essa parte pode ter a seguinte configuração:

10

Para preencher a linha pontilhada corretamente, sele-

cione a alternativa com a expressão linguística de um

fecho adequado à interação verbal em andamento.

Na expectativa de seu comparecimento,

...................................................,

_____________________________
Coordenadora do NED.

c

b

a Respeitosamente

Atenciosamente

Apresentamos nossas respeitosas saudações

Envio-lhe minhas cordiais saudações universi-

tárias

Agradeço a atenção e a consideração dispen-

sadas

d

e
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A Lei n. 8.112/1990 prevê, dentre outros assuntos,

quais os requisitos básicos para investidura em car-

go público.

Considere as assertivas abaixo:

I gozo dos direitos políticos.→

II quitação com as obrigações militares e elei-→

torais.

III nível de escolaridade exigido para o exercício→

do cargo.

IV idade mínima de dezoito anos.→

Está(ão) prevista(s) na referida lei

11

13
Parte II Legislação→

Quanto às responsabilidades do servidor público,

nos termos da Lei n. 8.112/1990, NÃO está correto

afirmar que

12

c

b

a o servidor responde civil, penal e administra-

tivamente pelo exercício irregular de suas atri-

buições.

a responsabilidade civil decorre de ato omissivo

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em

prejuízo ao erário ou a terceiros.

a obrigação de reparar o dano estende-se aos

sucessores e contra eles será executada, até o

limite da herança recebida.

as sanções civis, penais e administrativas não

serão aplicadas cumulativamente.

a responsabilidade penal abrange os crimes e

contravenções imputadas ao servidor, nessa

qualidade.

d

e

apenas I.

apenas II e IV.

apenas III e IV.

apenas I, II e III.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

d

apenas I.

apenas II e IV.

apenas III e IV.

apenas I, II e III.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

d

Considerando os dispositivos da Constituição Fe-

deral de 1988, com relação à Administração Pública,

pode-se afirmar que

14

c

b

a a administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios da legalidade, impessoalidade, mora-

lidade, publicidade e eficiência.

os cargos, empregos e função públicas são

acessíveis tão somente aos brasileiros que pre-

encham os requisitos estabelecidos em lei.

o prazo de validade do concurso público será de

até três anos, prorrogável uma vez, por até dois

anos.

é vedada a publicidade dos atos, programas,

obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-

blicos, ainda que tenham caráter educativo, in-

formativo ou de orientação social.

a investidura em cargo ou emprego público

independe de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos.

d

e

No processo administrativo no âmbito da Adminis-

tração Pública Federal, conforme a Lei n. 9784/1999,

são deveres do administrado perante a Adminis-

tração, sem prejuízo de outros previstos em ato

normativo:

I expor os fatos conforme a verdade.→

II proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.→

III prestar as informações que lhe forem solici-→

tadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

IV agir de modo temerário.→

Está(ão) correta(s)



7

A Constituição Federal de 1998 dispõe, em seu art.

5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção

de qualquer natureza. Considerando os enunciados

constitucionais relativos aos direitos e deveres in-

dividuais e coletivos, está INCORRETO afirmar que

15

c

b

a é assegurado o direito de resposta, proporcional

ao agravo, além da indenização por dano ma-

terial, moral ou à imagem.

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém

nela podendo penetrar sem consentimento do

morador, salvo em caso de flagrante delito ou

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o

dia, por determinação judicial.

a autoridade competente, no caso de iminente

perigo público, poderá usar de propriedade par-

ticular, independentemente de indenização.

é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

profissão, atendidas as qualificações profissio-

nais que a lei estabelecer.

todos têm direito de receber dos órgãos pú-

blicos informações de seu interesse particular,

ou de interesse coletivo ou geral, que serão

prestadas no prazo da lei, sob pena de respon-

sabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja

imprescindível à segurança da sociedade e do

Estado.

d

e

apenas I.

apenas II e IV.

apenas III e IV.

apenas I, II e III.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

d

c

b

a conter formulário para pedido de acesso à infor-

mação.

conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que

permita o acesso à informação de forma obje-

tiva, transparente, clara e em linguagem de fá-

cil compreensão.

indicar instruções que permitam ao requerente

manter contato com o órgão via telefônica, sem

ônus, mediante implementação de serviço de

0800.

divulgar em detalhes os formatos utilizados pa-

ra estruturação da informação.

garantir autenticidade e integridade das infor-

mações disponíveis para acesso.

d

e

O Decreto n. 7.724/2012 regulamenta, no âmbito

do Poder Executivo Federal, os procedimentos para

a garantia do acesso à informação conforme

disposto na Lei n. 12.527/2011.

Tendo como base o referido Decreto, os sítios na

Internet dos órgãos e entidades deverão, em cum-

primento às normas estabelecidas pelo Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender a

alguns requisitos.

NÃO fazem parte desses requisitos

17

De acordo com o estabelecido no Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Exe-

cutivo Federal, no que se refere aos seus deveres,

analise as afirmativas a seguir.

I Poderá apresentar-se ao trabalho com qualquer→

tipo de vestimenta.

II Deve ser probo, reto, leal e justo, demons-→

trando toda a integridade do seu caráter, escolhen-

do sempre, quando estiver diante de duas opções,

a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.

III Não deve comunicar a seus superiores todo e→

qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.

IV Deve manter limpo e em perfeita ordem o local→

de trabalho, seguindo os métodos mais adequados

à sua organização e distribuição.

Está(ão) correta(s)

16
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A Lei n. 12.527/2012 regula o acesso a informações

conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

A partir do que preceitua essa lei, está correto

afirmar que

a as informações que puderem colocar em risco a

segurança do Presidente e Vice-Presidente da

República e seus respectivos cônjuges e fi-

lhos(as) serão classificadas como reservadas e

ficarão sob sigilo até o término do mandato em

exercício ou do último mandato, em caso de re-

eleição.

se subordinam ao seu regime os órgãos públi-

cos integrantes da administração direta dos po-

deres Executivo e Legislativo, excetuando-se o

Judiciário e o Ministério Público.

somente poderão apresentar aos órgãos e enti-

dades dispostos na lei pedido de acesso a infor-

mações os cidadãos que estejam em dia com

suas obrigações eleitorais.

a lei não prevê a divulgação de informação rela-

tiva à administração do patrimônio público, uti-

lização de recursos públicos, licitações e con-

tratos administrativos.

a negativa de acesso às informações objeto de

pedido formulado aos órgãos e entidades refe-

ridas na lei não sujeitará o responsável a qual-

quer medida disciplinar, ainda que deixe de fun-

damentar sua decisão.

d

e

18

c

b

Conforme dispõe o Regimento Geral da UFSM, está

INCORRETO afirmar que

a o Conselho Universitário (CONSU) é o órgão

máximo, normativo, deliberativo e de planeja-

mento nos planos acadêmico, administrativo,

financeiro, patrimonial e disciplinar.

A Reitoria, dirigida pelo Reitor, é o órgão exe-

cutivo da administração superior que coordena

e supervisiona todas as atividades universi-

tárias.

Compete à Pró-Reitoria de Graduação (PRO-

GRAD), dentre outras atribuições, coordenar,

supervisionar e dirigir a execução das ativida-

des do ensino da graduação na UFSM.

À Comissão Permanente de Sindicância e In-

quérito Administrativo (COPSIA) compete ins-

truir os processos administrativos disciplinares

na Instituição e as sindicâncias em órgãos vin-

culados à Administração Central.

O Centro de Processamento de Dados (CPD)

tem por finalidade gerenciar o sistema de arqui-

vos na Instituição e desenvolver uma política de

gestão documental.

d

e

20

c

b

De acordo com o Estatuto da Universidade Federal

de Santa Maria, está correto afirmar que

a o Conselho Universitário é o órgão superior deli-

berativo e consultivo da UFSM para todos os

assuntos de ensino, pesquisa e extensão.

a UFSM destina-se, dentre outras finalidades, a

promover, de forma indissociável, o ensino, a

pesquisa e a extensão.

19

b

o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão é o

órgão de controle e fiscalização econômico-fi-

nanceira da UFSM.

o ensino da UFSM será feito por meio de cursos

em diferentes níveis, sendo vedada a realização

de graduação a distância.

são consideradas atividades de magistério su-

perior na UFSM as pertinentes ao ensino de gra-

duação e pós-graduação.

d

e

c



O Ministério da Saúde criou o Programa Nacional

de Segurança do Paciente (PNSP), a partir da Porta-

taria n. 529, de 1º de abril de 2013 (DOU de

02/04/2013), que tem por objetivo contribuir para a

qualificação do cuidado em saúde em todos os

estabelecimentos de saúde do território nacional.

Assim, constituem-se objetivos específicos do

PNSP, EXCETO

21

Parte ConhecimentosIII Específicos→

c

a produzir, sistematizar e difundir conhecimentos

sobre segurança do paciente.

fomentar a inclusão do tema segurança do pa-

ciente no ensino técnico, de graduação e de

pós-graduação na área da saúde.

melhorar a segurança na administração dos me-

dicamentos, a comunicação entre os usuários

de saúde e assegurar a cirurgia em local de

intervenção, procedimento e paciente corretos.

promover e apoiar a implementação de ações

voltadas à segurança do paciente em diferentes

áreas da atenção, organização e gestão de

serviços de saúde, por meio da implantação da

gestão de risco e de Núcleos de Segurança do

Paciente nos estabelecimentos de saúde.

envolver os pacientes e familiares nas ações de

segurança do paciente e ampliar o acesso da so-

ciedade às informações relativas à segurança

do paciente.

b

d

e

A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) deve

proporcionar condições estruturais e funcionais pa-

ra receber o paciente submetido a um procedimen-

to anestésico-cirúrgico, até que este recupere sua

consciência e tenha seus sinais vitais estabilizados

sob cuidados constantes da equipe de enfermagem.

Frente ao exposto, assinale verdadeira (V) ou falsa

(F) em cada afirmativa.

22

É competência do técnico de enfermagem apli-

car a escala de Aldrete e Kroulik.

Dor aguda, náuseas e vômitos, distensão abdomi-

nal e incontinência urinária constituem descon-

fortos durante a recuperaçãopós-anestésica.

A hipóxia, a obstrução das vias aéreas, a aspira-

ção de conteúdo gástrico e o broncoespasmo são

algumas das complicações do pós-operatório.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

V F F.‒ ‒

F F V.‒ ‒

F V V.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

c

b

a

e

d

A Resolução COFEN 311/2007 aprovou a reformu-

lação do Código de Ética dos Profissionais de En-

fermagem. Nesse sentido, considere as obrigações e

proibições dos profissionais e assinale a alternativa

INCORRETA.

23

c

a Deve-se avaliar criteriosamente sua compe-

tência técnica, científica, ética e legal e acei-

tar encargos ou atribuições, quando capaz de

desempenho seguro para si e para outrem.

Deve haver comunicação formal ao Conselho

Regional de Enfermagem dos fatos que envol-

vam recusa ou demissão de cargo, função ou

emprego, motivado pela necessidade do profis-

sional em cumprir Código e a legislação do exer-

cício profissional.

É proibido negar assistência de enfermagem em

situações que se caracterizem como urgência

ou emergência.

É proibido administrar medicamentos sem co-

nhecer a ação da droga e sem certificar-se da

possibilidade de riscos.

É proibido recusar-se a executar prescrição me-

dicamentosa e terapêutica, onde não conste a

assinatura e o número de registro do profis-

sional, especialmente em situações de urgência

e emergência.

b

d

e

9



A Resolução n. 0464/2014 do Conselho Federal de

Enfermagem (COFEN) normatiza a atuação da equi-

pe de enfermagem na atenção domiciliar. De acordo

com as normas dispostas na resolução, é correto

afirmar que

24

c

a todas as ações concernentes à atenção domi-

ciliar de enfermagem devem ser registradas em

prontuário, a ser mantido com os profissionais,

para orientação da equipe.

o registro da atenção domiciliar e as observa-

ções efetuadas deverão ser registrados no

prontuário, enquanto documento legal, de for-

ma clara, legível e concisa, sendo datado e as-

sinado pelo autor das ações.

o Técnico de Enfermagem, em conformidade

com o disposto na Lei do Exercício Profissional e

no Decreto que a regulamenta, participa do pla-

nejamento, organização e execução da atenção

domiciliar de enfermagem.

a atenção domiciliar pode ser executada na

atenção primária e secundária, por técnicos de

enfermagem que atuam de forma autônoma ou

em equipe multidisciplinar por instituições que

ofereçam serviços de atendimento domiciliar.

é competência do técnico em enfermagem exe-

cutar os cuidados de enfermagem de maior com-

plexidade técnico-científica e que demandem a

necessidade de tomar decisões imediatas.

b

d

e

c

a analgésico 8 ml ansiolítico 1,4 ml 4h9min‒ ‒ ‒ ‒

antibiótico 8,5 ml anticonvulsivante 2,4 ml‒ ‒ ‒

‒ 4h9min

antibiótico 8,5 ml anticonvulsivante 1,4 ml‒ ‒ ‒

‒ 4h16min

analgésico 8 ml ansiolítico 2,4 ml 4h9min‒ ‒ ‒ ‒

antibiótico 8 ml anticonvulsivante 2,4 ml‒ ‒ ‒ ‒

4h16min

b

d

e

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS,

2002), os Cuidados Paliativos consistem na assistên-

cia promovida por uma equipe multidisciplinar que

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente

e seus familiares, diante de uma doença que ameace

a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento,

da identificação precoce, da avaliação impecável e

tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais,

psicológicos e espirituais. Assim, considere os princí-

pios dos Cuidados Paliativos e assinale verdadeira (V)

ou falsa (F) emcadaalternativa a seguir.

26

Criar espaços saudáveis, acolhedores e confor-

táveis, que respeitem a privacidade, propiciem

mudanças no processo de trabalho e sejam luga-

res deencontro entre as pessoas.

Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espi-

rituais ao aspecto clínico e cuidadodopaciente.

Fornecer alívio parador e outros sintomas estres-

santes, reafirmando a vida e a morte como pro-

cessosnaturais.

Oferecer um sistema de suporte para ajudar os

pacientes a viverem o mais ativamente possível

até sua morte, além de não apressar ou adiar a

morte.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

F V V V.‒ ‒ ‒

V F V V.‒ ‒ ‒

F V F V.‒ ‒ ‒

V F V F.‒ ‒ ‒

F V F F.‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

(   )Na prescrição médica de um paciente adulto, foi

solicitada pelo médico assistente a administração

da cefazolina 1g diluída em 10 ml classificada como

um _________, aplicar 850 mg, que correspondem

a _____; fenitoína 50mg/ml, classificada como um

___________, administrar 120 mg, que corres-

pondem a _____ e solução glicosada 5% 0,5 litros a

40 gotas por minuto, que será infundida em _____.

Assinale a alternativa que completa adequada-

mente as lacunas do texto.

25

10



Sobre o Suporte Básico de Vida (SBV) para adultos

e a qualidade da Ressuscitação Cardiopulmonar

(RCP), considere as seguintes afirmativas.

I Em vítimas adultas de Parada Cardiorrespira-→

tória (PCR), o correto é que se aplique compressões

torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.

II É recomendado interromper as compressões→

por mais de 10 segundos.

III É preconizado que, para ventilar adequada-→

mente, considera-se 2 respirações, após 30 com-

pressões, cada respiração administrada em 1 se-

gundo, provocando a elevação do tórax.

IV Os profissionais de saúde devem apoiar-se→

sobre o tórax entre as compressões.

Está(ão) correta(s)

27

apenas I.

apenas I e III.

apenas II e IV.

apenas I, II e III.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

d

A atualização das diretrizes para primeiros socorros

da (AHA) e daAmerican Heart Association American

Red Cross de 2015 confirmam as metas de reduzir a

morbidade e a mortalidade com o alívio do sofri-

mento, a prevenção de mais doenças ou lesões e a

promoção da recuperação. Na atuação do prestador

de primeiros socorros, é correto afirmar que

28

a não se recomenda a utilização de um sistema de

avaliação para o reconhecimento do acidente

vascular cerebral, mas o conhecimento das ma-

nifestações clínicas.

quando suspeitar-se de lesão da coluna, reco-

menda-se a utilização de dispositivos de imobi-

lização, a fim de evitar danos irreversíveis na

coluna.

para diabéticos com hipoglicemia sintomática

leve, capazes de seguir comandos e engolir com

segurança, recomenda-se, se disponíveis, o uso

de comprimidos de glicose.

diante de uma avulsão dentária, quando não for

possível o reimplante imediato, recomenda-se

armazenar o dente em água limpa (filtrada) ou

no leite.

há sistemas simples de avaliação para ajudar os

prestadores de primeiros socorros a reconhecer

uma concussão.

b

c

d

e

Os trabalhadores de enfermagem com possibilidade

de exposição a agentes biológicos, químicos ou físi-

cos devem utilizar Equipamento de Proteção Indivi-

dual (EPI) adequado ao risco, em perfeito estado de

conservação e funcionamento, fornecido gratuita-

mente pelo empregador. Numere os parênteses

associando os equipamentos de proteção individual

às respectivas estruturas que devem ser protegidas.

29

1 Cabeça→

2 Aparelho→

respiratório

3 Troncoe→

pescoço

abafadores de ruídos, abafa-

dores auditivos ou protetores

auriculares e tampões.

máscara simples eN95.

aventais plásticos e aventais

de chumbo.

protetor facial, óculos de se-

gurança, óculos plúmbicos e

toucas.

protetor de chumbo para ti-

reoide.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

3 1 2 2 1.‒ ‒ ‒ ‒

3 2 1 1 2.‒ ‒ ‒ ‒

2 1 3 2 1.‒ ‒ ‒ ‒

1 2 3 1 3.‒ ‒ ‒ ‒

1 3 2 1 3.‒ ‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

11



A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr

em prática os princípios do Sistema Único de Saúde

(SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produ-

zindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

Diante disso, considere os seguintes conceitos:

I Clínica Ampliada e Compartilhada.→

II Defesa dos direitos dos familiares dos usuários.→

III Acolhimento.→

É(são) conceito(s) que norteia(m) o trabalho da PNH

30

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e II.

apenas I e III.

c

b

a

e

d

A violência contra o idoso é um fenômeno mundial e

faz parte da nossa sociedade. A violência refere-se

às diferentes formas, métodos e meios de aniquila-

mento de uma pessoa ou de sua coação direta ou

indireta. Compreender o significado de violência e

acidentes é fundamental, pois lesões que poderiam,

num primeiro olhar, ser atribuídas a acidentes são,

às vezes, frutos de violência e negligência. Com re-

lação aos tipos de violência, numere os parênteses

de acordo com a coluna à esquerda.

31

1 Abandono→

2 Abuso→

3 Negligência→

recusa ou omissão de cui-

dados devidos e necessários

aos idosos.

ação (agressões verbais ou

gestuais) ou omissão que

causam danos à autoestima,

à identidade ou ao desenvol-

vimentodapessoa idosa.

ausência ou deserção dos

responsáveis de prestarem

auxílio a uma pessoa idosa

quenecessite deproteção.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

1 3 2.‒ ‒

1 2 3.‒ ‒

2 3 1.‒ ‒

3 1 2.‒ ‒

3 2 1.‒ ‒

c

b

a

e

d

c

a Manter a permeabilidade das vias do cateter de

artéria pulmonar com solução fisiológica 0,9%.

Controlar rigorosamente o débito urinário.

Reposição hídrica, que deve iniciar assim que

prescrita, e a enfermagem deve assegurar a

reposição correta e adequada.

Garantir a administração segura de hemoderi-

vados, quando prescritos.

Controle dos sinais vitais, atentando para o con-

trole da pressão arterial.

b

d

e

O choque hipovolêmico, ocasionado pela redução do

volume intravascular efetivo, resulta em diminuição

do retorno venoso ao coração e, consequentemen-

te, na queda do volume sistólico, com consequente

inadequação de perfusão aos tecidos. Diante das

intervenções de enfermagem do choque hipovolê-

mico, assinale a alternativa INCORRETA.

32

Os quimioterápicos são substâncias capazes de res-

tringir a proliferação de células tumorais, atuando

em diversas fases do ciclo celular. Durante a infu-

são, podem se apresentar sinais e sintomas de ex-

travasamento.

Sobre esse fato, considere os sinais e sintomas a

seguir.

I Aumento da resistência à infusão.→

II Redução ou parada do fluxo de infusão.→

III Parestesia e hemiplegia.→

IV Queixa do paciente e dor.→

V Edema e/ou eritema.→

33

12



Estão corretas

apenas II e III.

apenas I, III e IV.

apenas I, IV e V.

apenas II, III e V.

apenas I, II, IV e V.

c

b

a

e

d

É recomendado o uso de cadeias de sobrevivência

distintas que identifiquem as diferentes vias de cui-

dado dos pacientes que sofrem uma parada cardior-

respiratória (PCR) no hospital ou no ambiente ex-

tra-hospitalar. Há uma sequência de atuação da

equipe de saúde recomendada pela American Heart

Associaton no contexto hospitalar. Sobre essa se-

quência, assinale a alternativa correta.

34

c

a Reconhecimento e acionamento dos bombei-

ros; RCP imediata e de alta qualidade; Serviços

médicos básicos e avançados de emergências;

Rápida desfibrilação; Suporte avançado de vida

e cuidados pós-PCR.

Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acio-

namento do serviço médico de emergência;

RCP imediata e de alta qualidade; Rápida des-

fribrilação; Suporte avançado de vida e cuida-

dos pós-PCR.

Reconhecimento e acionamento do serviço mé-

dico de emergência; RCP imediata e de alta

qualidade; Rápida desfibrilação; Serviços médi-

cos básicos e avançados de emergências; Su-

porte avançado de vida e cuidados pós-PCR.

Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acio-

namento do serviço médico de emergência;

Rápida desfibrilação; RCP imediata e de alta

qualidade; Suporte avançado de vida e cuida-

dos pós-PCR.

RCP imediata e de alta qualidade; Rápida des-

fibrilação; Serviços médicos básicos e avan-

çados de emergências; Suporte avançado de

vida e cuidados pós-PCR.

b

d

e

As complicações que ocorrem durante a sessão de

hemodiálise podem ser eventuais, mas algumas são

extremamente graves e fatais. Os técnicos de en-

fermagem têm importância significativa na obser-

vação contínua dos pacientes durante a sessão,

auxiliando na prevenção de complicações a partir da

constatação das prováveis intercorrências. Dentre

as complicações, assinale a alternativa INCORRETA.

35

c

b

a Náuseas e vômito.

Embolia gasosa e convulsões.

Cefaleia e cãibras.

Hipertensão arterial e otoliquorreia.

Síndrome do desequilíbrio.

d

e

A violência intrafamiliar é considerada pelo Ministério

da Saúde como toda a ação ou omissão que prejudi-

que o bem-estar, a integridade física e psicológica ou

a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de

outro membro da família, incluindo pessoas que pas-

sam a assumir função de parentesco ainda que sem

laços de cosanguinidade. Esse tipo de violência não

se refere apenas ao espaço físico onde ela ocorre,

mas às relações em que se constrói e efetua. Esse

problema demanda estratégias de políticas públicas

e ações de equipes de saúde e de enfermagem.

Assim, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada

afirmativa a seguir.

36

Normas técnicas de prevenção e tratamento de

agravos resultantes da violência sexual contra

mulheres e adolescentes, bem como a Política

nacional de redução de morbimortalidade por

acidentes e violências Portaria MS/GM n. 737‒

de 16/02/2001 e a Lei n.10778/2003, da notifi-

cação compulsória de casos de violência contra

mulher que for atendida em serviços públicos ou

privados , são estratégias de políticas públicas‒

para combater a violência.

(   )

13



A sequência correta é

V F F.‒ ‒

F F V.‒ ‒

F V V.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V V F.‒ ‒

c

b

a

e

d

Exemplo de situações de vulnerabilidade para a

violência que os profissionais da equipe de en-

fermagem podem identificar em mulheres grávi-

das: marcas de lesões nas mamas, no abdome e

genitália, entrada tardia ou assistência esporá-

dica no pré-natal, aborto espontâneo e cresci-

mento intrauterino retardado.

Mulheres grávidas são menos expostas à violên-

cia; os parceiros deixam de praticar qualquer tipo

de violência durante a gestação, por isso a equipe

de enfermagem não precisa investigar possíveis

situações.

(   )

(   )

De acordo com COFEN, o Decreto n. 94.406/87, re-

gulamentador da Lei n. 7.498, que dispõe sobre o

exercício da enfermagem, em seu Art. 5º, define:

“são técnicos de Enfermagem titulares do diploma

ou do certificado de técnico de Enfermagem, expe-

dido de acordo com a legislação e registrado no ór-

gão competente”. Em relação às competências pro-

fissionais do técnico de enfermagem, assinale a

alternativa INCORRETA.

37

c

a Deve assistir o enfermeiro na prestação de cui-

dados diretos de enfermagem a pacientes em

estado grave.

Deve atuar no planejamento, programação, ori-

entação e supervisão das atividades das famí-

lias que necessitam acompanhamento ambula-

torial ou internação hospitalar.

Deve assistir o enfermeiro na prevenção e con-

trole das doenças transmissíveis em geral em

programas de vigilância epidemiológica.

Deve atuar junto à equipe de enfermagem na

prevenção e controle sistemático da infecção

hospitalar, bem como na prevenção e controle

sistemático de danos físicos que possam ser cau-

sados a pacientes durante a assistência de saúde.

Deve integrar a equipe de saúde, executando

atividades de assistência de enfermagem,

exceto as privativas do enfermeiro.

b

d

e

Assim, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada

afirmativa a seguir.

38

Constitui o Sistema Único de Saúde SUS o con-‒

junto de ações e serviços de saúde, prestados por

órgãos e instituições públicas federais, estaduais

e municipais, da administração direta e indireta e

das fundaçõesmantidas pelo Poder Público.

São objetivos do SUS a identificação e divulgação

dos fatores condicionantes e determinantes da

saúde a assistência às pessoas por, bem como

intermédio de ações de promoção, proteção e re-

cuperação da saúde, com a realização integrada

das ações assistenciais exclusivas para ativi-

dadesde tratamentomédico e reabilitação.

(   )

(   )

OEstado possui dever de garantir a saúde

por meio da formulação e execução de po-

líticas econômicas e sociais que visem à

redução de riscos de doenças e de outros agravos e

no estabelecimento de condições que assegurem

acesso universal e igualitário às ações e aos ser-

viços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensá-

veis ao seu pleno exercício. A saúde tem como fato-

res determinantes e condicionantes, entre outros, a

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços

essenciais; os níveis de saúde da população expres-

sam a organização social e econômica do País.

LEI n. 8.080-Brasil, 1990

14



Estão incluídas no campo de atuação do SUS a

execução de ações voltadas às práticas integra-

tivas e complementares, de vigilância epidemio-

lógica, de saúde do trabalhador e de assistência

terapêutica integral, inclusive farmacêutica, sen-

do de competência somente da ANVISA a vigilân-

cia sanitária.

(   )

A sequência correta é

F V V.‒ ‒

V V F.‒ ‒

F F F.‒ ‒

V F F.‒ ‒

V V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

As vacinas devem ser conservadas entre +2ºC e

+8ºC (sendo ideal +5ºC), conforme orientação da

secretaria de vigilância em saúde do Ministério da

Saúde (2014), não podendo ser congeladas, pois

o congelamento provoca a perda de potência e/

ou forma agregados e aumenta o risco de reações.

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às

vacinas difteria e tétano (dT), no adulto, e difteria,

tétano e coqueluche (DPT) na criança.

39

c

a A vacina dT é administrada nos maiores de

7 anos de idade para os reforços.

Na vacina dT, o usuário com esquema incom-

pleto deve completar o esquema.

A vacinação da dT de mulheres em idade fértil

(MIF) (dos 10 aos 49 anos), gestantes e não

gestantes é feita também para a prevenção

contra a coqueluche neonatal.

No adulto sem comprovação vacinal, deve-se

administrar três doses de vacina dT.

A DPT é indicada para a vacinação de crianças

menores de 7 anos de idade como dose de re-

forço do esquema básico da vacina penta.

b

d

e

A implantação da Sistematização da Assistência de

Enfermagem (SAE), no Brasil, iniciou nas décadas

de 1970 e 1980. Nessa época, destaca-se a enfer-

meira Wanda de Aguiar Horta, a qual contribuiu

para a aplicação do processo de enfermagem nos

estabelecimentos de saúde e na educação para os

profissionais de enfermagem. Considere as seguin-

tes afirmações:

I A resolução do COFEN n. 358/2009 dispõe sobre→

a SAE e a implementação do Processo de enferma-

gem apenas em ambientes públicos, em que ocorre

o cuidado profissional de enfermagem a pacientes

graves.

II A Sistematização da Assistência de Enferma-→

gem organiza o trabalho profissional quanto ao mé-

todo, pessoal e instrumentos, tornando possível a

operacionalização do processo de enfermagem e a

documentação da prática profissional.

III Na SAE, o enfermeiro emprega o conheci-→

mento científico para identificar as condições de

saúde e doença das pessoas para subsidiar a assis-

tência; desta forma, contribui para a promoção,

prevenção, recuperação e a reabilitação de saúde.

A SAE possui como objetivos identificar as neces-

sidades dos pacientes, oferecendo uma proposta ao

seu cuidado e direcionando a equipe de enferma-

gem para as ações a serem realizadas.

Está(ão) correta(s)

40

c

b

a apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

d

e

15



A RDC n. 15, de 15 de março de 2012, que dispõe

sobre requisitos de boas práticas para o proces-

samento de produtos para saúde no Centro de Ma-

terial e Esterilização (CME), define que este é uma

unidade funcional destinada ao processamento de

produtos para a saúde de forma centralizada, que

atende a mais de um serviço de saúde do mesmo

gestor, devendo garantir o controle de qualidade do

processamento dos produtos, a avaliação sistemá-

tica e documentada da estrutura, do processo de

trabalho e da avaliação dos resultados de todas as

etapas do processamento de produtos.

A partir desta definição do CME e das suas funções,

considere as seguintes afirmações:

I Na desinfecção de alto nível, ocorre o processo→

físico ou químico que destrói a maioria dos micro-

organismos de artigos semicríticos, incluindo mico-

bactérias, fungos e esporos bacterianos.

II Na desinfecção de nível intermediário, se dá o→

processo físico ou químico que destrói micro-

organismos patogênicos na forma vegetativa, mico-

bactérias, a maioria dos vírus e dos fungos de

objetos inanimados e superfícies.

III Os produtos para saúde críticos são utilizados→

em procedimentos invasivos com penetração de

pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e

sistema vascular, incluindo também todos os pro-

dutos para saúde que estejam diretamente conec-

tados com esses sistemas.

IV Os produtos para saúde semicríticos são pro-→

dutos que entram em contato com pele ou mucosas

íntegras colonizadas.

V Os produtos para saúde não críticos são pro-→

dutos que entram em contato com pele não íntegra

dos pacientes.

Está(ão) correta(s)
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apenas I.

apenas V.

apenas II e III.

apenas I, II e III.

I, II, III, IV e V.

c

b

a

e

d

Preciso administrar 650 mg de Ceftriaxona em uma

criança na unidade de internação pediátrica, sendo

que possuo na unidade um frasco com 1000 mg que

foi reconstituído no turno anterior em 4 ml de água

destilada (AD). Já foi utilizada parte da medicação

deste frasco em um horário anterior, e a farmácia

somente forneceu um novo frasco de 500 mg do

medicamento, diluídos em 5 ml de AD. Desta forma,

precisam ser administrados ____ na criança. Na di-

luição em bureta para administração na criança,

a literatura preconiza que sejam diluídos 40 mg/ml

de soro fisiológico (SF) e infundidos em 30 minutos.

Para infundir na bureta, precisarei de ____ de SF.

Assinale a alternativa que completa adequadamen-

te as lacunas.

42

A maioria dos indivíduos com hipertensão arterial é

consciente de que precisa ter alguns cuidados de pre-

venção e controle para reduzir complicações como

doenças cerebrovasculares, doença arterial corona-

riana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e

doença arterial periférica. Em relação à prevenção e

controle da hipertensão arterial, assinale verdadei-

ra (V) ou falsa (F) emcada recomendaçãoa seguir.

43

Manter um peso saudável e reduzir a ingestão de

sal e sódio.

Tomar medicamentos que inibem a ação das fi-

bras de Purkinje e do feixe de His no túbulo con-

tornadodistal para controlar a pressãoarterial.

Aumentar aquantidadedeexercício físico.

Limitar o consumodeálcool a níveismoderados.

Monitorar a pressão arterial e detectar se ela está

baixa, normal ou limítrofe (139/89mmHg).

(   )

2,6 ml 20,00 ml‒

1,4 ml 25,00 ml‒

4,4 ml 16,25 ml‒

3,0 ml 16,52 ml‒

5,6 ml 28,75 ml‒

c

b

a

e

d

(   )

(   )

(   )

(   )
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A sequência correta é

V F V F V.‒ ‒ ‒ ‒

V F V V V.‒ ‒ ‒ ‒

F V V F V.‒ ‒ ‒ ‒

F F F V F.‒ ‒ ‒ ‒

V V F F F.‒ ‒ ‒ ‒

c

b

a

e

d

A epistaxe ocorre em crianças com menos de 10 anos

de idade, sendo mais acometidos os adultos com

mais de 50 anos. Suas causas estão associadas ao

trauma, à presença de corpo estranho, ao uso de cor-

ticosteroide tópico, ao uso de drogas, à malformação

anatômica, aos tumores e à rinite alérgica. O sangra-

mento nasal anterior tem tendência maior em crian-

ças e adultos jovens, e geralmente cessa esponta-

neamente. Já em adultos mais idosos é mais fre-

quente o sangramento nasal posterior, que pode exi-

gir tratamento médico. Assim, com relação à epis-

taxe, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada

afirmativa a seguir.

44

A sequência correta é

V V V.‒ ‒

V V F.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F F V.‒ ‒

c

b

a

e

d

Deve-se usar medidas simples de primeiros so-

corros para o controle, mantendo o paciente cal-

mo, colocando o mesmo em posição sentada,

aplicando pressão direta, apertando toda a por-

ção inferiormacia donariz por 10a15minutos.

Deve-se instruir o paciente sempre que neces-

sário a assuar o nariz, para eliminar o corpo es-

tranho, e realizar a atividade vigorosamente, ou

ensiná-lo a espirrar com a boca aberta, garantin-

do a continuidade do uso de antiagregantes pla-

quetários sempre que estiver em uso, evitando

futuras complicações.

Deve-se inserir um chumaço pequeno de gaze na

narina sangrante, aplicando pressão digital se o

sangramento continuar, e providenciar assistên-

ciamédica seo sangramentonãoparar.

(   )

(   )

(   )

A compreensão da fisiopatologia do traumatismo

cranioencefálico (TCE) e de sua evolução na criança,

o levantamento da história do trauma e o exame

permitem à equipe de enfermagem delinear os cui-

dados, propiciando o restabelecimento das funções

neurais e a recuperação. Entre os cuidados de enfer-

magem no traumatismo cranioencefálico da criança

em terapia intensiva, destacam-se os seguintes:

I Para auxiliar na drenagem da rinoliquorreia e→

otoliquorreia, deve-se manter a criança em decú-

bito de tremdelemburg, prevenindo o aumento da

pressão intracraniana (PIC).

II Para a avaliação dos sinais clínicos da criança→

com TCE, deve-se utilizar a Escala de Coma de

Glasgow adaptada, que auxilia na triagem por gra-

vidade do trauma.

III A bolsa de derivação ventricular externa muito→

abaixo do pavimento auditivo conduz à descom-

pressão do líquor e redução rápida da PIC, causando

sangramento e dor.

Está(ão) correta(s)

45

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis

(DST) e à vulnerabilidade dos adolescentes às afec-

ções infectocontagiosas, são cuidados da equipe de

enfermagem:

I Os esforços de prevenção primária de DST→

incluem estimular a abstinência e a postergação de

envolvimento sexual, estimular o uso de preserva-

tivos e garantir vacinação contra hepatites B e HPV.

II As responsabilidades da enfermagem abran-→

gem todos os aspectos de educação sobre DST,

confidencialidade, prevenção e tratamento.

46
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III As adolescentes precisam de ajuda para→

desenvolver estratégias ao informar seus parceiros

e abster-se de sexo até que o tratamento seja con-

cluído. O tratamento dos parceiros não necessita

obrigatoriamente fazer parte da terapia.

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

Com base na atenção à gestante com Diabetes Mel-

litus Gestacional (DMG) no pré-natal de alto risco,

assinale a alternativa correta.

Entre as crianças de 1 a 4 anos de idade, as causas

principais de morte estão relacionadas com o trans-

porte, afogamento, incêndio ou queimadura. Assi-

nale a alternativa INCORRETA em relação à preven-

ção de queimaduras em crianças.

47

48

c

c

a

a

Para a maioria das gestantes, o DMG somente

responde bem com o controle alimentar, insuli-

noterapia, exercícios físicos de alta intensidade

e com suspensão do fumo.

A maioria das mulheres na DMG, entre 90% e

95%, necessitará usar insulina, principalmente

as de ação rápida e intermediária.

O uso de insulina na gestante com glicemia aci-

ma de 95 mg/dl é rotina em todo pré-natal de

alto risco.

Os ajustes de doses são baseados nas medidas

de glicemia, cujo monitoramento deve ser rea-

lizado diariamente em unidade hospitalar por

equipe de enfermagem treinada, com uso de

fitas para leitura visual ou medidor glicêmico

apropriado, devido ao risco da síndrome de help.

O monitoramento da glicemia pode ser realizado

diariamente em casa, a partir da orientação da

equipe de enfermagem, com uso de fitas para

leitura visual, sendo considerado um cuidado

básico para garantir a saúde materno-fetal.

Usar protetor solar somente quando a criança

for exposta ao sol.

Colocar protetores em frente de radiadores, la-

reiras e aquecedores.

Manter fios elétricos escondidos ou fora do al-

cance das crianças.

As panelas no fogão devem ser colocadas com

os cabos voltados para trás.

Colocar tampas plásticas protetoras nas to-

madas.

b

b

d

d

e

e

Barral (2012) entende que "os registros de enfer-

magem consistem em uma forma de comunicação

escrita de informações pertinentes ao cliente e aos

cuidados recebidos pela equipe de enfermagem. São

elementos essenciais na documentação do cuidado

humano, considerando que, quando redigidos ade-

quadamente, possibilitam a comunicação e têm

como finalidades estabelecer efetiva comunicação

entre a equipe de enfermagem e os demais profis-

sionais envolvidos no cuidar; servem de base para a

elaboração do plano assistencial ao paciente; for-

necem subsídios para a avaliação da assistência

prestada; acompanham a evolução do paciente; fa-

vorecem a auditoria de enfermagem; e colaboram

com o ensino e pesquisa em enfermagem". Sobre os

registros de enfermagem, assinale verdadeira (V) ou

falsa (F) emcadaafirmativa a seguir.

49

Por meio dos registros de enfermagem é possível

estabelecer a continuidade do cuidado, uma vez

que possibilitam a todos os membros da equipe

de saúde informações sobre os problemas de

saúde identificados, ações e resultados dos cui-

dadosprestados.

(   )
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A sequência correta é

V F F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

V V F.‒ ‒

F V F.‒ ‒

F F V.‒ ‒

c

b

a

e

d

Os registros de enfermagem são frequentemen-

te realizados nos hospitais, sendo de competên-

cia apenas do enfermeiro e realizados apenas no

decorrer da internaçãohospitalar.

O Decreto n. 50.387, de 28 de março de 1961,

que regulamenta o exercício da enfermagem e

suas funções auxiliares no território nacional, em

seu artigo 14, enfoca que é dever de todo pessoal

de enfermagem manter perfeita anotação nas

papeletas clínicas de tudo quanto se relacionar

comodoente e comaenfermagem.

(   )

As diretrizes atuais de 2016 sobre a Reanimação

Neonatal afirmam que é necessário contar com uma

equipe de profissionais de saúde treinada em reani-

mação neonatal para receber o recém-nascido. Tal

equipe deve realizar a anamnese materna e prepa-

rar o material para uso imediato na sala de parto,

especialmente em situações de urgência e emer-

gência. Considere as seguintes afirmações:

I A asfixia pode desencadear vasoconstrição→

periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da con-

tratilidade miocárdica, bradicardia e, eventualmen-

te, parada cardíaca.

II A ventilação e a massagem cardíaca são reali-→

zadas de forma sincrônica, mantendo-se uma re-

lação de 3:1, ou seja, 3 movimentos de massagem

cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma

frequência de 120 eventos por minuto (90 movi-

mentos de massagem e 30 ventilações).

III A ventilação e a massagem cardíaca devem→

ser realizadas de forma assincrônica, mantendo-se

uma relação de 2:1, ou seja, 2 movimentos de mas-

sagem cardíaca para 1 movimento de ventilação.

50

(   ) 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

Anotações
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