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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir acerca de aspectos relacionados aos
procedimentos de enfermagem.

51 Os melhores locais para administração de injeção subcutânea
são a face interna dos antebraços, o abdome e as faces
anteriores das coxas.

52 As sondas nasoentéricas são de pequeno calibre e causam
menos desconforto para o paciente. Por serem muito finas
está indicado o uso de um mandril durante sua inserção,
devendo ser retirado assim que for confirmada a posição
correta da sonda.

53 Os cuidados com úlcera de pressão em estágio II envolvem
o debridamento, a limpeza e a aplicação de curativo. O
debridamento deve ser feito na presença de tecido de
granulação; para a limpeza utiliza-se soro morno e a
cobertura pode ser feita com placa de hidrocoloide. 

54 Se, durante a inserção de sonda vesical de demora em
paciente do sexo feminino, não houver drenagem de urina
deve-se, verificar se a sonda está na vagina. Caso seja
confirmado o posicionamento errôneo da sonda, deve-se
retirá-la lentamente e inseri-la logo acima do primeiro local.

Um jovem de 23 anos de idade foi ao hospital visitar a
mãe que se encontrava internada com tuberculose pulmonar. Ao
chegar na unidade observou que sua mãe estava em um quarto
individual e foi chamado pela enfermeira para avisá-lo acerca dos
cuidados necessários antes de entrar no quarto.

Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue os itens
que se seguem.

55 O agente Mycobacterium tuberculosis tem transmissão aérea
por gotículas geradas durante a tosse, espirro ou
conversação. Por ser uma partícula pesada e não permanecer
suspensa no ar, a paciente poderá ocupar quarto privativo
simples, com porta fechada.

56 No caso descrito, os cuidados necessários para as pessoas
que entram no quarto incluem precauções de contato e uso
de máscaras comuns. Além disso, os artigos e equipamentos
devem ser exclusivos para a paciente.

Os familiares de uma paciente que se encontra internada
em uma UTI solicitaram que fossem colocadas flores em um vaso
com água e uma planta junto ao leito da paciente, por acreditarem
que a estimularia em sua melhora. Foram informados pela
enfermeira que não seria permitido manter as flores e a planta
naquele setor.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item abaixo.

57 Nesse caso, a enfermeira encarregada adotou corretamente
as orientações preconizadas para o controle de infecções,
visto que, flores e plantas devem ser evitadas nas áreas
críticas por representarem riscos de transmissão de doenças.

Culturas de secreções de úlcera de decúbito extensa, com

secreção não contida, de uma paciente internada há 3 semanas na

clínica médica de um hospital, mostrou infecção por

Staphylococcus aureus resistente. Nessa situação, a enfermeira

indicou uma série de cuidados a esta paciente.

Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue os itens

que se seguem.

58 No caso descrito, recomenda-se a adoção de precauções

padronizadas associadas a precauções de contato.

59 A paciente poderá ficar em quarto com outros pacientes

desde que se utilizem luvas para o seu cuidado e os

equipamentos, como esfigmomanômetro e termômetro

devem ficar restritos ao quarto. 

Acerca das orientações do programa nacional de imunização,

julgue os itens subsequentes.

60 Indivíduos de qualquer idade e HIV positivos sintomáticos

podem ser vacinadas, contra tuberculose, com a vacina BCG.

61 A vacina contra o tétano é constituída por toxoide tetânico

e é administrada por via intramuscular profunda, dando-se

preferência ao músculo vasto-lateral da coxa.

62 A vacina contra a raiva para uso humano utilizada

rotineiramente, é obtida em cultivo de células e aplicada em

dose única diária, dependendo do esquema indicado. 

Uma paciente de 24 anos de idade, com 32 semanas de

gestação, deu entrada em um centro obstétrico com indícios

clínicos de descolamento prematuro de placenta. Queixava-se de

dor súbita e discreto sangramento. Os movimentos fetais eram

excessivos indicando haver sofrimento. Após algumas horas da

internação foi realizada uma cesariana.

A partir dessa situação hipotética e com relação à assistência de

enfermagem, julgue os próximos itens.

63 Os dados relativos aos sinais vitais maternos e os batimentos

cardíacos fetais, devem ser rigorosamente avaliados a fim de

se detectar complicações.

64 A supervisão no pós-parto deve ser rigorosa a fim de

detectar sinais de complicações, como atonia uterina.

65 Deve-se orientar a puérpera a diminuir a ingesta hídrica a

fim de promover oliguria que, indiretamente, minimiza

riscos de necrose tubular aguda.
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Um paciente de 34 anos de idade, diabético e hipertenso há
quatro anos, apresentou quadro de redução do sensório o que fez sua
família procurar o serviço médico. Tem diabetes de difícil controle
e faz uso de insulina desde que foi diagnosticada a doença. Deu
entrada no pronto socorro de um hospital com sintomatologia de
cetoacidose diabética. Os exames laboratoriais evidenciaram
leucocitose, hipocalemia, acidose, hiperglicemia e glicosúria.

Tendo como referência o caso clínico apresentado acima, julgue os
itens a seguir.

66 Espera-se que o eletrocardiograma do paciente mostre ondas T
elevadas em pico ou em tenda, o que indica a necessidade de
reposição do potássio sérico. 

67 Os sinais e sintomas esperados incluem: dor abdominal,
poliúria, polidipsia, respiração de Kussmaul e hálito cetônico.

68 A insulinoterapia deverá ser instituída com insulina regular, que
poderá ser administrada pela via intravenosa com infusão
contínua ou em doses fracionadas pela via intramuscular ou
subcutânea.

Julgue os itens subsequentes acerca da assistência em saúde mental.

69 O trabalho de enfermagem em saúde mental deve estar
fundamentado nos preceitos da assistência curativa, de práticas
coadjuvantes, sendo o médico o centro do poder político e
disciplinador.

70 São considerados critérios de saúde mental: autonomia e
autodeterminação, atitudes positivas em relação a si próprio e
competência social.

71 No Brasil, existem propostas de formação de centros de
convivência e cultura para servirem de pontos de apoio na
atenção em saúde mental, os quais prevêem equipamentos
assistenciais e atendimento médico ou terapêutico às pessoas
com transtornos mentais.

Um paciente de 56 anos de idade encontra-se internado
com quadro avançado de doença hepática crônica. Apresenta
icterícia, deficiências nutricionais, hipertensão porta com ascite e
varizes esofágicas. Tem apresentado episódios de confusão mental,
agitação noturna e insônia. Apresentou episódios de sangramento
digestivo. Foram prescritos lactulose e reposição de vitamina K. 

Com relação ao quadro clínico apresentado, julgue os itens a seguir
que tratam da assistência de enfermagem.

72 Uma avaliação neurológica metódica deve ser instituída em
busca de sinais de encefalopatia hepática. Deve-se avaliar o
estado de consciência, os reflexos tendinosos profundos e
níveis de orientação, confusão e agitação.

73 A lactulose contribui para a excreção da amônia nas fezes por
alterar o pH colônico e por modificar a flora fecal. Para que
atue como desejado deve proporcionar a eliminação diária de
fezes diarréicas aquosas. 

74 Deve-se verificar sinais vitais, pelo menos, a cada 4 horas,
realizar balanço hídrico e pesagem diariamente.

No contexto da reforma psiquiátrica, há novas estratégias
inclusivas, voltadas à inserção social e capacitação dos
usuários em saúde mental, na perspectiva de nova lógica
assistencial. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se
seguem.

75 A reforma psiquiátrica tem como uma das vertentes
principais a desinstitucionalização e consequente
desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o
sustentam.

76 A política nacional de saúde mental propõe que as
práticas de saúde mental, na atenção básica e na saúde da
família, sejam substitutivas ao modelo tradicional e não
medicalizantes ou produtoras da psiquiatrização e
psicologização do sujeito e de suas necessidades.

77 O Programa De Volta Para Casa dispõe acerca da
regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, para
assistência, acompanhamento e integração social, fora da
unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos
mentais, com história de longa internação psiquiátrica.

78 As residências terapêuticas compreendem um espaço de
habitação em que são prestados serviços de saúde por
equipe multidisciplinar, possibilitando à pessoa em
sofrimento mental o acolhimento e tratamento nos moldes
de clínica psiquiátrica.

Segundo a Resolução n.º 306/2004, da diretoria colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS)
constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão,
planejados e implementados a partir de bases científicas e
técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à
proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública,
dos recursos naturais e do meio ambiente. Em conformidade
com essa resolução, julgue os itens a seguir.

79 Todo gerador deve elaborar um plano de gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde, embasado nas
características dos resíduos gerados e seus riscos,
estabelecendo diretrizes de manejo de RSS.

80 Resíduos com possível presença de agentes biológicos
que, por suas características, possam apresentar risco de
infecção, tal como bolsa transfusional contendo sangue e
hemocomponentes rejeitados por contaminação, são
classificados no grupo E e devem ser acondicionados em
sacos de cor branca.

81 Os recipientes para transporte externo ao serviço de saúde
devem ser identificados com símbolo correspondente ao
risco do resíduo neles contidos, e devem ser constituídos
de material rígido, permeável, desprovidos de tampa
articulada ao próprio corpo do recipiente, laváveis e de
cor preta.
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No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção às
urgências em saúde, considerada prioritária, tem sido orientada, a
partir de 2003, pela política nacional de atenção às urgências. Com
relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

82 O serviço de atendimento móvel de urgências (SAMU) e os
serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação
médica de urgências, compreendem o componente pré-
hospitalar móvel prestado por agentes comunitários de saúde.

83 Ocorre atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a
solicitação origina-se de um serviço de saúde no qual o
paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário
à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas que
necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade
para a continuidade do tratamento.

84 No atendimento pré-hospitalar móvel, são utilizadas
ambulâncias, que são veículos do tipo terrestre, aéreo ou
aquaviário destinados exclusivamente ao transporte de
enfermos.

85 Uma das atribuições específicas da regulação médica das
urgências é manter escuta médica permanente e qualificada
para esse fim, nas 24 horas do dia, todos os dias da semana,
pelo número gratuito nacional das urgências médicas, o 192.

A respeito da ética e da legislação profissional de enfermagem,
julgue os próximos itens.

86 O profissional de enfermagem tem o dever de manter segredo
sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, ordem
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida
ou de seu representante legal.

87 Conforme o que determina a legislação profissional vigente, as
penalidades a serem impostas pelos conselhos federal e regional
de enfermagem são advertência verbal, multa, censura,
suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao
exercício profissional.

88 Entre as infrações consideradas gravíssimas, estão as que
provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro,
sentido ou função em qualquer pessoa e as que causem danos
patrimoniais ou financeiros.

89 Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de
acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não
em ato abortivo.

O tabagismo é um dos fatores de risco mais importantes para a
ocorrência de doenças e agravos não transmissíveis, sendo uma das
principais causas de óbitos e enfermidades no Brasil. Com relação
ao tabagismo, julgue os itens seguintes.

90 O impacto do uso do tabaco não se limita aos próprios usuários.
Evidências científicas demonstram que, entre os não fumantes
expostos ao chamado fumo passivo, há maior probabilidade de
ocorrer câncer de pulmão, ataque cardíaco ou morte causada
por doenças cardíacas.

91 A restrição ao fumo em locais públicos é uma das ações para a
efetividade das políticas de controle do tabaco no Brasil.

92 A elevação dos impostos, com o consequente aumento dos
preços dos cigarros, é uma ação de caráter informativo, que faz
parte das políticas de controle do tabaco, e cujo objetivo é
conscientizar as pessoas sobre os riscos causados pelo
tabagismo à saúde.

A respeito do planejamento em saúde, formulação e
implementação de políticas públicas no âmbito do SUS, julgue
os itens que se seguem.

93 O funcionamento do sistema de planejamento do SUS
(PlanejaSUS) é pautado em programa de trabalho trienal,
formulado a partir da avaliação de desempenho e em
conformidade com a regulamentação que norteia o
planejamento estratégico traçado para execução no
período.

94 Com o pacto pela saúde,  os estados, o Distrito Federal e
os municípios poderão receber recursos federais por meio
de cinco blocos de financiamento: atenção básica; atenção
de média e alta complexidade; vigilância em saúde;
assistência farmacêutica; e gestão do SUS.

95 Os conselhos gestores de unidades de saúde têm por
finalidade desenvolver atividades e implementar projetos
comuns a grupos de municípios, racionalizando a
aplicação de recursos financeiros e materiais.

96 No plano de saúde, instrumento referencial do
PlanejaSUS, está definido o que se deseja alcançar no
período de quatro anos, a partir da análise situacional de
saúde da população e da respectiva gestão do SUS, assim
como da viabilidade e exequibilidade técnica, financeira
e política.

Com referência ao hospital dia, uma modalidade assistencial
no âmbito do SUS, julgue os itens subsequentes.

97 No regime de hospital dia é prestada assistência
intermediária entre internação e atendimento ambulatorial,
para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos,
diagnósticos e terapêuticos, que requeiram permanência
do paciente na unidade por período mínimo de
quatro horas. 

98 Para alta de pacientes submetidos a procedimento
cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico, devem ser,
obrigatoriamente, observados os seguintes critérios:
estarem lúcidos, orientados no tempo e no espaço, sem
grandes queixas de dor; sinais vitais estáveis há pelo
menos 60 minutos antes da alta; ausência de náuseas e
vômitos; capacidade de ingerir líquidos; ausência de
sangramento; micção espontânea; acompanhamento de
adulto responsável, devidamente identificado, quando se
tratar de criança ou impossibilitado de deambular em
virtude do procedimento realizado; orientação verbal e
por escrito ao paciente ou familiares dos cuidados pós-
operatórios, bem como dos procedimentos em eventuais
ocorrências. 

99 No atendimento em regime de hospital dia aos pacientes
com AIDS, são prestados cuidados de menor
complexidade por equipe multiprofissional, diariamente,
com carga horária máxima de seis horas diárias.

100 Para seleção dos pacientes que serão submetidos a
procedimento cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico em
regime de hospital dia, considera-se somente o estado
físico hígido do paciente e ausência de comprometimento
sistêmico.


