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Mijar de Enfermagem vivenda situações críticas que podem causar danos aos pacientes. Quando 

si não observa medidas de precaução e segurança, ocasionando conseqüências previsíveis para o infração denomina-se 
mq.acen,a. 
negligência. 
imprudência, 
omissão. 
Incompetência. 

2mM:rd" 02 

A Lei no 7.498, de 25 de Junho de 
1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Segundo artigo 13, são atividades que devem ser realizadas pelo Auxiliar de Enfermagem: 

Observa& reconhecer descrever sinais e sintomas dos pacientes. 
Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
Participar da equipe de saúde. 

Realizar rotineiramente cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Executar parto sem distácia. 

Estão corretas 

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

Zeur44 03 

O Sistema Único de Saúde (Sus), legalmente Instituído na Constituição Federal de 1988, sustenta-se a partir de princípios e diretrizes que são  
a integra:idade, a universalidade e a eqüidade, 
a Integralidade, a centralização das decisões, a eqüidade. 
a universalidade, a eqüidade e a centralização das decisões. 
a eqüidade, a participação popular e a centralização 

das decisões. 
a eqüidade, a centralização das decisões e a participação poupular. 

04 
São doenças transmitidas por bactérias: 

tuberculose, botulismo, tétano. 
herpes, AIDS, hepatite B. 
tuberculose, rubéola, tétano. 
AIDS, botulismo, tétano. 	

eDIS7'(° febre amarela, tétano, AIDS. 
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A equipe de saúde é composta por vários profissionais, dentre eles, o Auxiliar 
de Enfermagem. Diante dos possíveis conflitos surgidos no desenvolvimento do trabalho, o Auxiliar de Enfermagem deve, EXCETO 

conversar com a chefia imediata colocando-a a par da situação. 
realizar comentários com os colegas, disseminando o fato ocorrido. 
procurar compreender o comportamento dos outros membros do grupo. 
buscar o diálogo sincero com os envolvidos no conflito. 
ser claro em sua manifestação, evitando mal-entendidos. 

Está(ão) correta(s) 

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

.2....occ. 00 

São sinais e sintomas clássicos de inflamação: 
a) 	somente dor e calor. 
h) 	somente edema e mal-estar. 

dor, calor, rubor e edema. 
dor, febre, diarréia, edema. 
mal-estar, polifagia, rubor. 
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Na região do braço, localizam-se músculos com grandes massas, sendo que o músculo em que se aplica injeção 
intramuscular é o 

bíceps. 
grande dorso!. 
tríceps. 
deltóide, 
oblíquo externo, 
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No que 
se refere á AIDS (Síndrome da Imunodeficlência Adquirida), pode-se contrair a doença: 

Durante o parto, amamentação, transfusão sangüínea, saliva, beijos e abraços. 
Por melo de relações sexuais desprotegidas somente em homossexuais, parto e drogas injetáveis. 
Por meio de relações sexuais desprotegidas, beijos e carícias, parto, amamentação e uso de drogas injetáveis. 
Por meio de relações sexuais desprotegidas, exposição sangüínea, uso de drogas Injetáveis, amamentação e parto. 

Por meio de relações sexuais, somente sexo anal, parto e amamentação, utensílios domésticos (pratos, 
COPOS, talheres) e transfusão sangüínea. 

rfltiti.. 09 

No que se refere à prevenção das infecções, assinale a afirmativa correta 
a) 	Esterilização é o processo que remove ou mata a maioria dos microorganismos patogênicos. h) 	

Desinfecção é a destruição de todas as formas de vida microbiana, matando os esporos. 

Anti-sepsia é o conjunto de medidas que visam a diminuir e a prevenir o crescimento de microrganismos 
mediante aplicação de um agente germicida, 

A assepsia pode ser feita por vapor úmido ou processos físicos. 

A técnica asséptica torna e mantém os objetos e áreas livres de todos os microorganismos. 

chamada: 	FOLHETO COLETANEA 67 c  cod barras: 	E08836 
local: 	 BC 
inclusão: 	 16/9/2008 
n controle: 	00036315 
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Os agentes infecciosos, após penetrarem no hospedeiro, instalam-se nos tecidos ou órgãos, multiplicam-se e, 
depois, são eliminados por diversas vias. Relacione as diversas patologias com as vias de eliminação. 

hepatite A 	 ( ) via urogenital 
caxumba, sarampo 	 ( ) via respiratória 
varicela, impetigo 	 ( ) via digestiva 
gonorreia, leptospirose 	 ( ) via transcutânea 

A seqüência correta é 

a) 	4 - 2 - 1 - 3. 
b) 	3 - 1 - 2 - 4. 
c) 	1 - 2 - 3 - 4. 
d) 	2 - 3 - 4 - 1. 
e) 	4 - 3 - 2 - 1. 

Zugati 11 

Nas unidades de saúde, os dados antropométricos são largamente utilizados, e o Auxiliar de Enfermagem deve 
estar atento a determinados procedimentos: 

Aferir o nivelamento da balança para obtenção de valores mais exatos. 
Jamais auxiliar o paciente durante o procedimento de pesagem. 
Orientar o paciente a retirar o calçado e a manter os braços livres, 
Em pacientes Internados, com controle diário, verificar o peso em jejum, sempre no mesmo horário, para 
avaliação das alterações. 
Orientar na verificação da altura para o paciente manter a posição ereta, de frente para a haste, e os pés 
unidos e centralizados no piso da balança 

Estão corretas 

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

Ziedao 12 

A verificação de sinais vitais é uma das atividades fundamentais do Auxiliar de Enfermagem, a fim de possibilitar 
a identificação precoce dos sinais e sintomas, Quanto à caracterização das variações de temperatura, podemos 
afirmar que a febrícula é 

35,8°C - 37,0°C 
36,3°C - 37,4°C 
acima de 38°C 
37,2°C - 37,8°C 
37°C - 38°C 

Seetád' 13 

Se um curativo compressivo estiver saturado de sangue, o Auxiliar de Enfermagem deve 
removê-lo e substituí-lo. 
removê-lo e comprimi-lo. 
removê-lo, substitui-lo e comprimi-lo. 
removê-lo. 
deixá-lo no local e colocar outro curativo sobre ele. 

2,6.0.74  14 

Quanto aos exames de diagnósticos utilizados em pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos, é correto 
afirmar: 

A urografia excretora e o estudo radiográfico do Intestino grosso. 
A broncoscopia é a observação direta da laringe, traquéia e brônquios. 
O eletroencefalograma é um exame invasivo. 

d) 	Na ultrassonografia abdominal, o paciente deve obrigatoriamente estar de bexiga vazia. 
Nos exames de colonoscopia e retossigmoidoscopia, é necessário orientar o paciente para não fazer lavagem intestinal. 
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Os exames de laboratório destinam-se à complementação diagnóstica. O Auxiliar de Enfermagem contribui para 
a coleta desses materiais. Assim, especifique qual o tipo de exame que despreza a 1a  micção, ao registrar a hora 
de início do exame, coletando as demais, inclusive a última, na qual é registrado o horário do final da coleta: 

urina para cultura 
urina de 24 horas 
gficosúria 
coleta de urina simples 
teste imunológico de gravidez 

2A/34  16 

Em relação ao calendário de vacinação, é correto afirmar: 

A vacina contra hepatite B deve ser aplicada, preferencialmente, dentro das primeiras 12 horas de vida ou 
pelo menos antes da alta da maternidade. 
O intervalo mínimo entre as doses de vacina tríplice DTP é de 60 dias. 
O intervalo mínimo entre as doses da vacina oral contra a poliomielite é de 70 dias. 
A vacina BCG éindicada a partir dos 7 anos de idade. 
Não há nenhuma contra-indicação da vacina da rubéola. 

2aarcia 17 	  

Calcule o gotejamento de uma solução glicosada 5% de 500 mL, que deve correr em 08 horas e assinale a 
alternativa correta 
a) 	63 gotas/minuto. 
0) 	40 gotas/minuto. 

30 gotas/minuto. 
19 gotas/minuto. 
21 gotas/mInuto. 

Zeedtele 18 

Na prescrição médica, há a solicitação de 150 mg da droga X, e na unidade existem apenas ampolas contendo 
500 mg/2 
Qual a dosagem em mL que o paciente deve receber? 

0,5 mL 
1,2 mL 
1,0 ml 
0,6 mL 
0,8 mL 

	 19 

O edema ou lavagem intestinal é um procedimento usual no exercício profissional do Auxiliar de Enfermagem. 
A posição recomendada é 

SIMS, lado esquerdo. 
proclive. 
trendelemburg. 
SIMS, lado direito. 
ventral. 

4 
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Algumas situações de tratamento exigem a necessidade de transfusão sangüínea ou de seus componentes. É 
importante manter vigilância durante todo o processo de transfusão, observando as reações do paciente, para, 
caso necessário, notificar o Enfermeiro quando apresentar sinais ou sintomas como 

febre 
hipertensão arterial e bradipnéia 
dispnéia e hipotensão arterial 
pruridos ou erupções na pele 
taquicardia 

Estão corretas 
apenas I, II, III. 
apenas I, II e V. 
apenas I, III, IV e V. 
apenas II, III e IV. 
apenas IV e V. 

.2~.44. 21 

O local de aplicação de injeção intramuscular indicado para adultos, com volume máximo a ser Injetado de 4 mL, 
e contra-Indicado para crianças com menos de 2 anos é 

face ântero-lateral da coxa 
deltóide 
ventro-glúteo 
vasto-lateral 
dorso-glútea 

Zetatie 22 

Os artigos hospitalares utilizados nos serviços de saúde passam por um processo de desinfecção e esterilização. 
Correlacione os tipos com os produtos indicados: 

 autoclave ( 	) 
 estufa 
 óxido de etileno ( 	) 
 formaldeído ( 	) 

( 	) 
A seqüência correta é 

a) 3 - 1 - 2 - 4. 
b) 1 - 3 - 4 - 2. 
c) 4 - 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2 - 4. 
e) 2 - 4 - 3 - 1. 

2~4 23 

artigos de superfície como Instrumentais, baldes, bacias, 
aventais, compressas. 
artigos termossensiVeis. 

pós e óleos acondicionados em vidro reparatório ou em caixas 
metálicas. 
capilares do sistema de dialisadores. 

São cuidados gerais de Enfermagem no pós-operatório: 

Verificar sinais vitais de 30 em 30 minutos na primeira hora após a cirurgia. 
Observar sinais de choque como pulso bradicárdio, aumento de pressão arterial. 
Verificar nível de consciência. 
Mudar a posição do cliente rapidamente, para evitar que sinta dor. 
Manter o paciente em decúbito dorsal, no caso de vômitos. 

2~3 24 

Com relação à Insuficiência Renal, é possível afirmar: 

A insuficiência renal crônica é uma enfermidade em que o rim sofre lesão progressiva e irreversível. 
A Insuficiência renal crônica não é causada pela glomerulonefrite. 
O paciente com insuficiência renal crônica deve fazer dieta hipersódica. 
Na insuficiência renal aguda, o paciente deve fazer dieta hipoproteica, hipersódica e ingerir líquidos 
abundantemente. 
A dlállse peritoneal somente deve ser realizada no ambiente hospitalar. 
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A profissão de Enfermagem possui uma terminologia especifica e deve ser utilizada na comunicação com a 
equipe de saúde. Correlacione os termos com seus significados: 

 dIsartria ( 	) 
 letargia ( 	) 
 paresia ( 	) 

4, afasia 

( 	) 

A seqüência correta é 

a) 	4 - 2 - 3 - 1. 
b) 	2 - 3 - 4 - 1. 
c) 	3 - 1 - 4 - 2. 
d) 	1 - 3 - 2 - 4. 
e) 	1 - 2 - 3 - 4. 

2aar.z, 26 
Dispnéia significa 

respiração rápida e dolorosa, 
produção excessiva de escarro. 
fadiga. 
espasmo generalizado dos brônquios. 
falta de ar. 

dificuldade na articulação das palavras. 
enfraquecimento da força muscular. 
estado do nível de consciência em que o paciente passa a ter 
lentidão nas atitudes. 

perda da capacidade de se expressar e/ou compreender a 
linguagem falada. 

2amas 27 	  

A condição na qual o ar de um pulmão ou do exterior preenche a cavidade torácica é chamada de 
Respiração Paradoxal. 
Tórax Flácido. 
Pneumotórax, 
Hemotórax. 
Asfixia Traumática. 

~is 28 	  

O depósito de gordura nas artérias é denominado 
a) embolia. 
Li) 	angina do peito. 

aterosclerose. 
colesterol, 
trombose coronariana. 

Sua. 29 	  

Os cuidados de Enfermagem configuram-se como fundamentais à reabilitação dos pacientes. Para tanto, os 
Auxiliares de Enfermagem, diante de pessoas com lesões raquimedulares, devem, EXCETO 

realizar mudanças constantes de posição do paciente. 
evitar manter os pés do paciente em posição anatômica. 

estimular o paciente a aprender, novamente, o que ele sabia fazer como escovar os dentes, abotoar a 
roupa, entre outros. 

manter conversa e informações atualizadas quando cuida, mesmo que, aparentemente, o paciente possa 
não estar ouvindo, 

manter a mão do paciente em posição anatômica, diminuindo a tensão de apreensão provocada pela 
espasncidade. 

2a,A,i4  30 

Quando a glicemia ultrapassar 180 mg/dL, os rins não conseguem filtrar toda a glicose passada por 
eles. O diabético tem como principais sintomas: 

diária - inapetência - emagrecimento. 
poliúria - mIdríase - polifagia. 
anária - diplopia - dislipldemia. 
poliúria - polidlpsia - pollfagia. 
cetoacidose - miose - 
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Na assistência de Enfermagem ao paciente em parada cardiorrespiratória, deve-se atentar para os sinais que 
evidenciam esse quadro. São eles: 

perda súbita da consciência, ausência de pulso carotídeo e movimentos respiratórios, palidez progressiva, 
midríase após 45 segundos da Interrupção da circulação. 
mal-estar, inconsciência, ausência de pulso carotídeo, apnéia, miose após 45 segundos da interrupção da 
circulação. 
perda súbita da consciência, taquicardla, dispnéia, palidez progressiva, midríase após 45 segundos da 
interrupção da circulação. 
confusão mental, dispnéia, ortopnéia, sudorese fria, ausência de pulso carotídeo, apnéia, miose. 
agitação, dor severa no peito, palidez intensa, ausência de pulso carotídeo, apnéia, náusea. 

2uoi4o 32 

O envelhecimento humano implica problemas de ordem social e de saúde, exigindo cuidados por parte dos 
Auxiliares de Enfermagem. Identificam-se como alterações fisiológicas relacionadas a esse processo, EXCETO 

degeneração dos tecidos, com diminuição no número de células. 
diminuição da capacidade de filtragem do rim. 
encolhimento dos discos fibroelásticos entre as vértebras, com diminuição da estatura. 
secura e perda do brilho dos olhos. 
aumento da elasticidade pulmonar e da expansão da caixa torácica. 

Zelas 33 

A equipe básica de saúde mental engloba o Auxiliar de Enfermagem que, ao cuidar de um paciente deprimido, 
deve atentar rigorosamente para, EXCETO 
a) 	o fracionamento da dieta nas situações em que o paciente tem dificuldades para se alimentar. 
h) 	a avaliação de pele e mucosas, oferecendo líquidos em abundânda. 

o estímulo à realização de atividades físicas, com pequenos períodos ao longo do dia. 
a vigilância do paciente, especialmente naqueles com risco de suicídio. 
a contenção mecância como parte do tratamento convencional. 

2f,..ne 34 
No que se refere aos sinais e sintomas de transtornos mentais, relacione a la coluna de acordo com a 2a. 

 Logorréla ( ) Impossibilidade de recordar total ou parcialmente fatos ocorridos. 
 Mutismo ( ) Fala acelerada e compulsiva. 
 
 

Ecolalia 
Gagueira 

( 
( 

) 
) 

Repetição de sílabas, com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. 
Ausência da fala. 

 Amnésia ( ) Repetição, como em eco, das últimas palavras proferidas por alguém. 

A seqüência correta é 

a) 	5 - 1 - 4 - 2 - 3. 
b) 	5 - 2 - 4 - 3 - 1. 
c) 	3 - 1 - 4 - 2 - 5. 
d) 	2 - 3 - 5 - 1 - 4. 
e) 	3 - 4 - 1 - 5 - 2. 

2aurie 35 

A hepatite é uma doença freqüente na população e consiste em vários tipos de vírus. Entre as mais comuns estão 
as hepatites virais tipo A, B, C, D. Os profissionais da área da saúde constituem um grupo de risco para adquirir 
o vírus da hepatite C. Para tanto, devem atentar aos cuidados referentes a(à): 

manipulação de material perfurocortante. 
fluidos infectantes como sangue. 
aleitamento materno. 
fluidos corporais. 

Está(ão) correta(as) 
apenas I. 
apenas I, II e IV. 
apenas I e III. 
apenas III. 
apenas IV. 
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Após o parto, o Auxiliar de Enfermagem deve observar a involução uterina. Pode-se afirmar que 

a involução uterina promove a vasodilatação, controlando a perda sangüínea. 
o útero deve estar amolecido e globólde. 
a total involução uterina demora até 7 dias. 

a retenção dos lóquios toma-se mais efetiva com a amamentação e a massagem uterina. 
os lóquios nos primeiros quatro dias são sanguinolentos, de cor vermelho vivo ou escuro. 

2uurão 37 

Os sinais e sintomas mais comuns na Doença Hipertensiva Específica da gravidez são 
edema - hipertensão arterial - proteinúria. 
edema - hiperglicemia - hipertensão arterial. 
hipertensão arterial - hiperglicemia - 
inchaço - proteinúria - hipotensão arterial. 
aumento de peso - hemorragia - infecção. 

24e4tão 38 

Com relação ao aleitamento materno, é correto afirmar: 

A criança deve ser alimentada, exclusivamente, ao seio materno até o 1°  ano de vida. 
É importante proceder ao esvaziamento da mama para diminuir o desconforto do ingurgitamento mamário 
e o risco de mastite. 

Ao mamar, o bebê deve abocanhar todo o mamilo, evitando o ingurgitamento mamário. 
Ao término da mamada, o bebê deve ser colocado deitado em decúbito dorsal sem travesseiro. 
As rachaduras mamllares são lesões profundas e de difícil tratamento, e as fissuras são lesões superficiais 
e extensas. 

Zgarcia 39 

Para evitar as rachaduras das mamas deve-se orientar as mães quanto 

à lavagem dos mamilos antes e depois das mamadas e a usar pomadas nas fissuras. 
ao início das mamadas, oferecer a mama mais dolorida e a colocar compressas quentes nas mamas. 
à exposição das mamas ao ar ou ao sol. 

ao uso de sabonete específico para as mamas, ao uso de pomadas e a evitar a amamentação. 
ao início das mamadas oferecer a mama mais dolorida, lavar as mamas sempre antes e após as mamadas. 

2aest24, 40 

Com relação aos cuidados com a pele do recém-nascido pode-se afirmar, EXCETO 
a pele deve ser examinada pelo menos urna vez por plantão e com muita atenção. 
a higiene e limpeza deve ser vigorosa com o uso de sabonete diariamente. 

em recém-nascidos prematuros a mudança de decúbito é aconselhável para prevenção de úlceras de 
pressão. 

a troca de fraldas deve ser feita regularmente evitando as dermatites. 
o períneo do recém-nascido deve ser preferencialmente limpo apenas com água morna. 

a 
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