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Enfermeiro 	 c 

01. A enfermagem é urna profissão comprometida com a 
saúde do ser humano e da coletividade. São atribuições 
específicas do enfermeiro: 

Consulta e prescrição da assistência de enfermagem e 
cuidados diretos a paciente com risco de vida. 

Direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços, execução das prescrições médicas 
independente de análises científicas. 

III. Prescrição de medicamentos estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. 

Participação nos programas de higiene e segurança do 
trabalho, de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais. 

Estão corretas 

apenas I e II. 

apenas II e 

apenas II e IV. 

apenas III e IV. 

apenas I, III e IV.  

c 03.0 Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova formulação 
política e organizacional para o redimensionamento dos 1, serviços e ações de saúde, estabelecida pela constituição I 
do Brasil. Obedece aos seguintes princípios: 	 2 

Universalidade de acesso aos serviços de saúde, em 3 
todos os níveis de assistência, 

Integralidade de assistência, entendida como conjunto 4 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 5 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Centralização político-administrativa, com direção única 
em cada esfera de govemo. 

IV. Organização dos serviços públicos com duplicidade de ( 
meios para fins idênticos. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I. 

apenas I e II. 

apenas I, II e IV. 

apenas III e IV. 

apenas II, III e IV. 

a) 

tb) 

 

 

 02. A enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos 
do ser humano em todo o seu ciclo vital, sem discriminação 
de qualquer natureza, tendo como preceito ético: 

a) exercer a profissão sem autonomia, respeitando a 
legislação da enfermagem. 

b) respeitar, parcialmente, o direito do cliente de decidir 
cobre sua pessoa, tratamento e bem-estar. 

avaliar, criteriosamente. Sua competência técnica e legal 
e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz 

cliente. 
de d

esempenha-los com segurança para si e para o 

executar a assistência de enfermagem sem o 
consentimento do cliente ou seu representante legal. 

assegurar proteção aos membros da equipe de 
enfermagem, em caso de danos decorrentes de imperícia, 
com comunicação informal ao Conselho Regional de Enfermagem. 

chamada:  
cod barras: 
local: 
inclusão:  
n controle:  

FOLHETO COLETANEA 68 
E08947 
BC 
19/9/2008 
00036483 

  

CONCURSO PÚBLICO 2002: Venha lazer parte da UFSM -1 

  

c) 



As teorias de enfermagem são propostas de abordagens 
dirigidas para a assistência à saúde do cliente. 

04. Relacione o marco conceituai do autor com o ponto de 
ao convergência. 

Ø5 1. Ambientalista (Florence) 
ao 

Necessidades Humanas Básicas (Horta) 

Autocuidado (Orem) 

Alcance dos Objetivos (King) 
to 
0 5. Adaptação (Roy) 

50 

São medidas básicas de prevenção de acidentes no 
trabalho: 

1. 	Evitar usar anéis, pulseiras e relógio; só executar tarefas 
práticas após a teoria já ter sido administrada: manter o 
ambiente de trabalho limpo e arejado. 

Manter o material perfuro-cortante em recipiente resistente 
à perfuração; procurar cercar-se de algumas medidas de 
segurança possíveis; exigir o emprego correto de materiais 
e equipamentos. 

III. Usar equipamentos de proteção individual; manter o 
ambiente limpo e bem iluminado; ter atenção máxima na 
realização das tarefas. 

) Homem como sor responsável por si mesmo e pelos 
seus dependentes e participante ativo da assistência à 
saúde. 

Ia 
	

) Ser humano tem habilidade e responsabilidade de alterar 
sua situação existencial. 

) Homem biopsicossocial como sistema aberto: grupo, 
sociedade. 

) Homem biopsicossocial em constante interação com as 
mudanças ambientais expressas através de quatro 
modos: necessidades fisiológicas, autoconceito, 
identidade e interdependência. 

) Ser humano como parte integrante do universo dinâmico 
e, portanto, sujeito às leis que o regem, no tempo e no 
espaço, dando e recebendo energia nessa interação. 

A seqüência correta é  

a) 3 - 	1 - 4 - 5 - 	2. 

b) 	1 	- 3 - 5 - 2 - 	4. 

c) 	3 - 	1 - 2 - 5 - 4. 

d) 2 - 4 - 5 - 3 - 	1. 

a) 4 - 5 - 3 - 	1 - 2. 

IV. Solicitar a orientação do responsável para o uso de 
equipamento ou execução de tarefas desconhecidas: 
exigir manutenção e normas de conservação dos 
equipamentos. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I e II. 

apenas I, III e IV. 

apenas III. 

apenas II e IV. 

1, II, III e IV. 

06. Na técnica de administração de injeção intramuscular, a 
região que proporciona maior segurança e melhor absorção 
da medicação é 

linha mediana da coxa anterior. 

deltóide. 

vasto-lateral da coxa. 

ventroglútea. 

dorsoglútea. 

07. A linha básica para medida de PVC (pressão venosa 
central) deve situar-se na linha axilar média, 

no nível do ventrículo D, e este deve corresponder 
exatamente ao número zero da régua milimetrada, fixada 
no suporte do soro. 

no nível do átrio D, e este deve corresponder exatamente 
ao número zero da régua milimetrada, fixada no suporte 
do soro. 

no nível do átrio E, e este deve corresponder exatamente 
ao número zero da régua milimetrada, fixada no suporte 
do soro. 

no nível do ventrículo E. e este deve corresponder 
exatamente ao número um da régua milimetrada, fixada 
no suporte do soro. 

no nível do início da veia cava superior. 
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08. A unidade dispõe do medicamento Decadron em frasco-
ampola de 2 mg/mi perfazendo um total de 2 nt A prescrição 
médica solicitada é de 1,5 mg. Qual o volume que você retirará 
do frasco-ampola? 

0,8 m/. 

0,7m& 

0,9 mi. 

1,6 m/. 

0,4 mt. 

11. Relacione as patologias às precauções e aos isolamentos 
específicos. 

Raiva, difteria faringea, tuberculose pulmonar, sarampo e 
rubéola 

AIDS, leptospirose, hepatite 13, C e febre amarela 

Citomegalovírus, infecção neonatal, herpes Zoster, rubéola 
e sífilis congênita 

Febre tifóide, hepatite virai tipo A, poliomielite, meningite 
virai e bacteriana 

( ) Precaução entérica 

( ) Isolamento estrito 

( ) Isolamento respiratório 

( ) Precaução com sangue e fluidos 

09. A infecção hospitalar do recém - nascido será considerada 
quando 

ocorrida até o seu 28° dia de vida, desde que a via de 
aquisição não seja transplacentária. 

ocorrida até o seu 30° dia de vida, desde que a via de 
aquisição não seja transplacentária. 

ocorrida até o seu 40° dia de vida 

cl) ocorrida até o seu 45° dia de vida. 

e) ocorrida até o seu 400 
 dia de vida, desde que a via de 

aquisição seja transplacentária. 

10. Na desinfecção de alto nível, o método 
reprocessamento é usado em materiais 

não-críticos com álcool 70%. 

semicríticos com álcool 70%. 

semicríticos com glutaraldefdo a 2%. 

não-críticos com glutaralde(do a 2%. 

o) não-críticos e alguns semicríticos com glutaraldeido a 2%. 

A seqüência correta é 

2 - 3 - 4 - 1. 

1 - 2 - 3 - 4. 

3 - 1 - 4 - 2. 

4 - 1 - 2 - 3. 

4 - 3 - 1 - 2. 

12. No pós-operatório imediato, ao receber o paciente na 
Sala de Recuperação pós - anestésica, o enfermeiro deve, 
prioritariamente, 

infundir soluções ou derivados de sangue, 

registrar os sinais vitais, coloração da pele e temperatura. 

executar a prescrição médica. 

avaliar a permeabilidade das vias aéreas, tomando as 
providências necessárias. 

observar curativos e drenos, anotando anormalidades. 

13. O 
organismo responde ao estresse cirúrgico 

apresentando 

vasoconstrição periférica com diminuição da 
coagulabilidade. 

diminuição da glicemia e mobilização das reservas de 
gorduras. 

taquicardia com aumento do débito cardíaco e da pressão 
arterial e dilatação da coronária. 

diminuição do cortisol com aumento da resposta anti-
inflamatória. 

aumento da acidez gástrica e do peristaltismo. 

de 
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14. Associe as colunas, relacionando patologias 
cardiovasculares a sinais e sintomas. 

grifado agudo do miocárdio 

Angina Pectoris 

Pericardite 

( ) Dor espontânea, pode surgir sem esforço, persistindo 
por horas ou dias, não sendo aliviada pelo repouso. 

) Dor espontânea persistente, aliviada pelo repouso. 

) Dor, de início súbito, na porção inferior do esterno e 
abdómen superior, podendo irradiar-se para a 
mandíbula, ombro e costas. 

( ) Dor subesternal ou à esquerda do esterno, cortante, 
intermitente, agravada pela movimentação, inspiração 
e tosse. 

A seqúência correta é  
a) 	1, 3, 

15) 2,— 

— 

, 	1, 

, 2. 

3. 

2, 3, — , 1. 

3, 2, 1, — 

3, — , 1. 

16. Sobre prevenção e tratamento de fissuras de mamas, 
pode-se afirmar: 

A prevenção dever ser iniciada no pré-natal, com a 
colocação de óleos e pomadas para fortalecer os mamilos. 

II. O bebê deve fazer uma boa pega, evitando atrito do 
mamilo e as mamas devem ser lavadas antes e após as 
mamadas. 

Se a mama estiver ingurgitada, o mamilo deve sor 
amolecido, facilitando a pega do bebei; o uso do sabonete, 
na hora do banho, deve ser evitado. 

IV. As mamadas devem ser iniciadas pelo seio menos 
dolorido; a exposição das mamas ao sol ou à luz de abajur 
na distância de ± 30 cm, auxilia no tratamento. 

Estão corretas 

apenas I e II, 

apenas I e 

apenas III e IV. 

apenas II e IV. 

I, II, III e IV. 

15. A produção e a saída do leite necessitam de duas 
substâncias hormonais, respectivamente, 

progesterona e estrogênio. 

progesterona e prolactina, 

estrogênio e ocitocina. 

ocitocina e prolactina. 

prolactina e ocitocina. 
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17. Relacione as colunas, considerando o esquema básico 
de vacinação vigente. 

1.303 

Hepatite B 

Rubéola 

Tétano 

Sarampo 

) Reforço a cada 10 anos, sem ferimento ou, em caso de 
ferimento, reforço se a última dose tiver mais de cinco 
anos. 

) 30 e 180 dias após a 1° dose. 

) Em caso de ferimento grave, aplicar 3 doses em 0, 30, 
60 dias. 

) 30 e 180 dias após a 2° dose. 

) Aos 9 meses, e a 2° dose com 12 meses ou mais. 

) Ao nascer, e reforço, preferencialmente, aos dez anos 
de idade. 

) A partir dos 12 meses de idade. 

) Aos nove meses de idade somente. 

A seqüência correta é 

4, 2, — , — , 5, 1, 3, — 

—,2,4,—,3,—, 1,5. 

--3,2-4,1,5. 

3, 5, 2, — , 	, 1, 4, --- . 

— , 2, 4, --- , 1, 5, -- , 3. 

18. No local da picada de cobra coral, os sinais e sintomas 
incluem 

dor inexistente, pouco ou nenhum inchaço. 

dor aguda, pouco ou nenhum inchaço. 

dor intensa, pouco ou nenhum inchaço, 

dor inexistente e edema importante. 

dor intensa e edema importante. 

19. Um excesso de insulina causa 

coma diabético. 

choque diabético. 

choque hlpervolèmico. 

coma insulinico. 

choque insulinico.  

20. Relacione a causa aos distúrbios eletrolíticos enunciados. 

Hipercalemia 

Hipocalemia 

Hipernatremia 

Hiponatremia 

) Carência de aporte de Na+, perdas digestivas, vômito, 
fístulas biliares. 

) Perdas digestivas, diarréias, aspirações gástricas mal 
compensadas, perdas renais. 

) Insuficiência no aporte hídrico, poliúria, sudorese. 

) Aporte excessivo de potássio, henólise, processos de 
necrose celular no decorrer da insuficiência renal. 

A seqüência correta é 

4 - 3 - 2 - 1. 

4 - 2 - 3 

2 - 1 - 4 

1 - 2 - 3 

3 - 4 - 1 - 2. 

21. Todas as alternativas apresentam sinais ou sintomas do 
enfisema pulmonar, EXCETO 

expiração difícil e prolongada. 

cianose. 

tórax em barril. 

produção de pequenas quantidades de muco com a tosse. 

pulmão expandido, mesmo após a expiração 

22. Qual a melhor maneira de lidar com um suicida em 
potencial? 

Confiar em recuperação rápida. 

Tentar impedir o ato suicida. 

Mostrar à pessoa que você está aborrecido com sua 
atitude. 

Perguntar diretamente à vítima sobre seus pensamentos 
suicidas. 

Tentar dissuadi-lo, deixando-o mais descontrolado. 
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23. Em caso de extravasamento na administração de 
quimioterápicos, são cuidados de enfermagem: 

lavar o scalp com 50 mi de solução fisiológica e, após, 
retirá-lo. 

retirar imediatamente o scalp e elevar o membro acima 
do nível do coração. 

parar imediatamente a infusão e manter o scalp no local 
para aspiração de medicação residual. 

lavar o scalp com 50 mt de glicose a 5% e, após, retirá-lo. 

manter o membro abaixo do nível do coração e retirar o 
scalp imediatamente. 

24. O estágio mais longo do trabalho de parto é 

dilatação. 

expulsão. 

dequitação. 

Crowning. 

puerpério. 

25. O distúrbio do pânico é uma emergência psicológica e 
tem como manifestações: 

medo intenso, tensão e inquietação. 

impaciência, tensão e irritabilidade. 

desconfiança, ansiedade e inquietação. 

medo intenso, ansiedade e irritabilidade.. 

impaciência, ansiedade e ressentimento. 

26. Cuidados da enfermagem na diálise peritonial: 

Dispor de frascos de solução aquecidos acima da 
temperatura do paciente. 

Verificar sinais vitais de hora em hora durante a primeira 
troca da solução. 

Manter o paciente em repouso absoluto após a infusão 
do líquido dialitico. 

Empurrar o cateter quando a solução dialitica não estiver 
drenando adequadamente. 

Registrar volumes, fazendo balanços parciais e totais dos 
líquidos. 

27. Dos sinais ou sintomas clássicos da pneumonia, indique 
o que, normalmente, NÃO ocorre na pneumonia do idoso. 

Febre. 

Inapetência. 

Fraqueza. 

Dispnéia. 

Hipertensão. 

28. A criança tem a anatomia diferenciada da anatomia do 
adulto. Assinale a alternativa que condiz com essa afirmação. 

Os bebês apresentam mecanismo de controlo de 
temperatura imaturo e estável. 

As crianças pequenas podem apresentar as extremidades 
com aparência mosqueado, sempre em decorrendo de 
má circulação. 

A traquéia e o esôfago possuem aberturas distantes entre 
si. 

Em proporção ao seu corpo, a criança tem a cabeça maior 
que a do adulto. 

As vias aéreas das crianças são menores, apresentando 
um número menor de partes moles. 

29. Marque o sinal/ sintoma das entorses. 

Fraqueza ou perda da função do membro afetado. 

Dor durante o movimento. 

Crepitação. 

Perda do movimento do membro afetado. 

Cavidade ou reentrância no local da lesão. 

30. A vítima de acidente vascular cerebral deve permanecer 

deitada de costas, apenas. 

sentada, apenas. 

deitada de costas, com cabeça e ombros elevados. 

deitada de costas, com pés elevados. 

sentada, com pés elevados. 
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31.0 trauma cranioencetalico moderado tem pontuação 
na escala de Glasgow 

entre 14e 15. 

entre 9 e 13. 

entre 8 e 15. 

entre 6 e 10. 

menor ou igual a 8.  

35. 
A sistemática dos A -8 - C's tem por objetivo presta 

suporte básico e avançado de vida ao traumatizado. 
No caso, o B refere-se 

a vias aéreas. 

a vias aéreas com controle cervical. 

à circulação com controle de hemorragia. 

à respiração, 

ao quadro neurológico. 

32. 
No choque hipovolêmico, há redução do volume de 

sangue circulante. O tratamento é feito pela reposição de 
líquidos e o padrão fidedigno de reposição é o (a) 

débito urinário. 

freqüência respiratória. 

cor da pele. 

pulso carotídeo presente. 

pulso femoral presente. 

33. 
Na prevenção do choque hemorrágico, no adulto 

traumatizado, é imprescindível 

um acesso venoso com cateter venoso agulhado n° 19. 

um acesso venoso com cateter venoso agulhado n° 16. 

um cateter de subclávia. 

d) dois acessos venosos com scalp calibroso. 

dois acessos venosos com cateter venoso 
agulhado n° 14. 

36. 
Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das 

afirmativas que apresentam os principais comprometimentos 
da desnutrição no organismo da criança. 

( 	
) Desacelera, interrompe ou diminui o crescimento físico, 

( ) Desacelera, interrompe ou diminui o crescimento do 
cérebro, com comprometimento neuropsicomotor. 

( ) Os órgãos carentes de nutrientes passam a funcionar 
pouco; a produção de sucos digestivos aumenta. 

( ) Desacelera, interrompe ou diminui o desenvolvimento 
social e afetivo da criança. 

( ) A mucosa do intestino fica mais grossa, alterando a 
capacidade de absorção de alimentos 

A seqüência correta é 

a)F- F - V-V-F. 

b)F-F- V-F- V. 

c)F- V-F-V- F. 

d)V-V-V-F- V. 

e) V - V - F-V-E 

• 

34. De acordo com a última recomendação da American Heart 
Association, na ressuscitação cardiopulmonar, a freqüência de compressão - ventilação é de 

10 compressões para duas ventilações com 2 socorristas. 

5 compressões para urna ventilação com 2 socorristas. 

5 compressões para uma ventilação com 1 socorrista. 

IS compressões para duas ventilações com 1 ou 2 socorrIstas. 

5 compressões para duas ventilações com 1 ou 2 soeorristas. 

37. 
São formas de manifestação da bronquiolite, 

na criança: 
bronqufolos dilatados, com excesso de secreção de 
origem bacteriana. 

virai ou bacteriana com estreitamento do calibre dos 
brônquios e edema de mucosa brônquica. 

quadro clínico agudo, resultante da inflamação/ infecção 
produzida por um vírus, nos bronq(golo5. 

afecção respiratória crônica e recorrente, desencadeada por infecções. 

processo inflamatório e/ou infeccioso do parênquima pulmonar. 
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38. O enfermeiro, no seu processo administrativo, efetiva o 
papel de gerente da assistência, pois 

orienta a equipe de enfermagem, supervisiona e delega 
atividades. 

delega atividades, não propõe correções para os desvios 
encontrados, mas supervisiona os elementos da equipe 
de enfermagem. 

supervisiona e orienta a equipe de enfermagem, não 
delegando atividades à mesma. 

avalia o cliente, planeja a assistência, não executa a ação 
de enfermagem, mas avalia o desempenho da equipe. 

avalia o desempenho da equipe de enfermagem, mas não 
a qualidade da assistência prestada. 

39. São sinais ou sintomas da pré - eclâmpsia grave: 

hipertensão arterial acompanhada ou não de edema e 
proteinúria, 

pressão arterial maior ou igual a 140/ 90 mmHg, 
alterações visuais e aumento da diurese. 

aumento da pressão normal da gestante de 40 mmHg ou 
mais, na pressão diastólica e de 20 mmHg ou mais, na 
pressão sistólica. 

pressão arterial maior ou igual a 160/ 110 mmHg, 
anasarca, aumento de peso, proteinúria, 

dor epigástrica, agitação psicomotora, náuseas e vômitos, 
proteinúria, sem diminuição da diurese. 

JJF SM 
Bibliotei Central 

Ao realizar um curativo, observa-se que a ferida encontra-
se em fase de diminuição progressiva da vascularização dos 
fibroblastos, com reodentação das fibras de colágeno as quais 
formam ângulos nas margens da ferida, ao invés de ficarem 
aleatoriamente numa posição horizontal. A força de distenção 
está aumentada, adquirindo gradativamente o formato de uma 
linha branca, fina. Essa descrição demonstra que o processo 
de cicatrização de feridas é composto de uma série de 
estágios complexos e simultâneos. 

40. Assinale a alternativa que apresenta o estágio em que 
se encontra a ferida descrita. 

Reconstrução ou regeneração, fibroblástica, proliferativa. 

Inflamação ou exsudativa, reativa, defensiva. 

Maturação ou remodelação, reparadora. 

Epitelização. 

Colagenização. 

8-CONCURSO PÚBLICO 2002: Venha fazer parte da UFSM 

_ 



7.'(1/11,7 .4-7ze.r ?UVA' 	if ti 

	

01 
	

E 	 21 

	

02 
	

C 
	

22 
	

o 

	

03 	 23 
	

C 

	

04 
	

A 
	

24 	 A 

	

05 	 25 	 A 

	

06 
	

o 	26 	 E 

	

07 	 27 	 A 

	

08 
	

A 
	

28 

	

09 
	

A 
	

29 	 e 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CONCURSO PÚBLICO 2002 

	

10 	 c 	30 	 C 

	

11 	 E 	 31 	 e 

	

12 	 D 	 32 	 A 

	

13 	 C 	 33 	 E 

	

14 	 Et 	 34 	 D 

	

15 	 E 	 35 	 D 

	

16 	 c 	36 	 E 

	

17 	 A 	 37 	 C 

	

18 	 A 	 38 	 A 

	

19 	 E 	 39 	 D 

	

20 	 B 	 40 	 C 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

