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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Uma paciente de trinta e cinco anos de idade foi admitida em um hospital para realização de biópsia renal. Tinha chegado
acompanhada de policiais, pois cumpria pena de privação de liberdade. Apresentava-se consciente, orientada, respirava espontaneamente
e comunicava-se verbalmente quando questionada sobre seu tratamento. Os demais sinais vitais apresentavam-se normais.

Com base nesse caso clínico, julgue os itens a seguir.

51 Considere que a paciente em questão possua um filho com menos de seis meses de idade e que não tenha contraindicação para
amamentá-lo. Nessa situação, o bebê deverá receber o leite armazenado pela própria mãe, uma vez que não poderá acompanhá-la.

52 Tratando-se de uma presidiária, deve-se restringir a movimentação dos membros superiores e inferiores da paciente, o que implica
que a higiene deverá ser realizada no próprio leito pela equipe de enfermagem.

53 Ao admitir a paciente, a equipe de enfermagem deverá acomodá-la confortavelmente, orientá-la quanto à rotina da unidade e quanto
ao preparo para o procedimento, além de coletar as informações necessárias para o cuidado e acompanhamento dessa paciente.

54 Na primeira hora após a finalização da biópsia renal, a equipe de enfermagem deverá medir os sinais vitais da paciente a cada quinze
minutos e monitorar sinais e sintomas de sangramento, dor e disúria. 

55 A preparação para procedimentos invasivos no trato urinário, como o descrito no caso clínico acima, requer jejum hídrico por via oral
ou parenteral por mais de vinte e quatro horas.

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens

subsequentes.

56 O Programa Farmácia Popular do Brasil, criado há dez anos

com o objetivo de ampliar o acesso a medicamentos essenciais

a toda a população, disponibiliza mais de cem medicamentos,

entre eles captopril, enalapril, sinvastatina, atenolol,

omeprazol, ácido acetilsalicílico e metformina.

57 Compete aos municípios e a seus respectivos gestores

coordenar e gerir as redes de laboratórios e hemocentros

públicos em suas regiões administrativas.

58 A assistência à saúde deve obedecer aos princípios da

igualdade e da autonomia, devendo ainda ser livre de

preconceitos ou vantagens de qualquer espécie aos seus

usuários.

Tendo em vista que as normas de vigilância epidemiológica

preconizam ações para controle e acompanhamento das hepatites

virais, julgue os itens que se seguem.

59 Um doador de sangue que apresente pelo menos um marcador

reagente para hepatites A, B, C, D ou E será considerado um

caso suspeito, mesmo que não apresente sintomas.

60 Entre as hepatites virais, apenas a hepatite A na forma aguda

e a hepatite B são de notificação compulsória, devendo-se

inclusive notificar os casos suspeitos por meio da ficha de

notificação e investigação padronizada do Sistema Nacional de

Agravos Notificáveis.

61 A vacina contra a hepatite B é contraindicada para gestantes e

nutrizes.

62 Bombeiros, policiais envolvidos em atividade de resgate,

carcereiros de delegacias e penitenciárias, usuários de drogas

injetáveis e inaláveis, pessoas em regime carcerário, coletores

de lixo hospitalar e domiciliar e manicures e pedicures são

considerados grupos vulneráveis, que devem ser orientados a

manter a vacinação contra hepatite B em dia.

Acerca dos sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância em
saúde, julgue os próximos itens. Considere que a sigla DCNT,
sempre que empregada, refere-se a doenças crônicas não
transmissíveis.

63 O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) é um
sistema de monitoramento das principais DCNT.

64 A vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde
contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos
gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

65 As DCNT são enfermidades causadas por disfunções do
aparelho circulatório e respiratório que atingem as populações
afrodescendentes.

66 A vigilância epidemiológica centralizada visa à formulação de
um plano nacional de combate às DCNT, com o objetivo de
subsidiar prioritariamente o repasse de recursos aos estados e
municípios, inclusive em situações não previstas no plano de
saúde local.

67 A vigilância em saúde e o investimento em saneamento básico
constituem as ações mais efetivas e eficientes do SUS para o
controle epidemiológico das DCNT.

O alcoolismo é uma doença progressiva, caracterizada pela ingestão
repetida de bebidas alcóolicas. Os pacientes apresentam dificuldade
de abstenção e controle, sendo geralmente hospitalizados por
disfunções metabólicas, digestivas e gastrintestinais. A respeito
desse assunto, julgue os itens a seguir.

68 Mensurar sinais vitais, avaliar nível de consciência, monitorar
a presença de sangramentos, pesar e realizar o balanço hídrico
devem compor a prescrição de enfermagem de um paciente que
apresente volume de líquidos excessivo decorrente de
disfunção hepática e alcoolismo crônicos.

69 Icterícia severa, eritema palmar e diarreia gordurosa são
manifestações presentes na cirrose hepática causada pelo uso
abusivo do álcool. 

70 A tomada de decisão para a escolha de um diagnóstico
NANDA requer o levantamento de dados e informações do
paciente, a correlação dos grupos de sinais com a sua
definição, as características definidoras e os fatores
relacionados.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao atendimento inicial ao politraumatizado e à avaliação de consciência no paciente em estado de coma.

71 De acordo com a escala de Glasgow, todos os pacientes cujo somatório de pontos seja igual ou menor que oito são considerados em
coma.

72 A gravidade do caso e a necessidade de rapidez no atendimento não devem impedir o estabelecimento de um vínculo adequado entre
a vítima e o profissional de saúde, a fim de que este transmita àquela segurança e tranquilidade.

73 Na avaliação do quadro neurológico, devem ser verificados o tamanho das pupilas e a reação das pupilas à luz. Normalmente, as
pupilas possuem o mesmo tamanho, sendo denominadas anisocóricas.

74 O paciente politraumatizado deve ser completamente examinado, o que exige a retirada de suas roupas. Para preservar a intimidade
e diminuir o risco de hipotermia, evita-se que todo o corpo da vítima fique exposto ao mesmo tempo.

75 A escala de coma de Glasgow, utilizada universalmente, possibilita uma visão geral do nível de resposta do paciente mediante três
reações a estímulos: abertura dos olhos, reações motoras e respostas circulatórias.

Acerca do atendimento de paciente em situações de emergências
relacionadas aos sistemas respiratório e circulatório, julgue os
itens a seguir.

76 Nos casos de choque relacionados ao sistema cardiovascular,
o paciente deve ser mantido com os membros inferiores
elevados, exceto nos casos de choque cardiogênico.

77 Os quadros de hipertensão arterial leve, ou seja, pressão
arterial diastólica acima de 130 mmHg, associados a
alterações na retina, insuficiência renal, alterações
neurológicas, anemia e insuficiência ventricular não são
considerados crises hipertensivas.

78 O paciente com insuficiência respiratória aguda possui uma
lesão estrutural irreversível e apresenta maior tolerância a
hipercapnia, a qual resulta de uma adaptação rápida do
organismo a sua condição anormal.

79 Recomenda-se colocar o paciente em atendimento de
emergência do sistema circulatório em posição sentada
(posição ortopneica), com cabeça e o ombro levantados,
mantendo os pés e as pernas para fora da cama, de forma a
favorecer a retenção de sangue nas porções de declive do
corpo pela força da gravidade, o que diminui o retorno
venoso e reduz o esforço cardíaco. 

Com relação a abuso de drogas e a intoxicações, julgue os itens
subsequentes.

80 Em caso de ingestão de substâncias tóxicas não corrosivas,
é inadequado provocar vômito na vítima consciente para
tentar eliminar o conteúdo estomacal.

81 A cocaína, estimulante do sistema nervoso periférico,
provoca letargia, taquicardia, hipertensão arterial,
hipotermia, miose e hiper-reflexia, podendo evoluir para
temor, ansiedade, tristeza, delírios e convulsões.

82 O álcool é a substância química mais frequentemente
ingerida em excesso, seja por utilização isolada ou por
associação com outras substâncias.

Acerca da insuficiência renal e dos métodos dialíticos, julgue os
itens seguintes.

83 Em alguns pacientes, a presença de aderências extensas de
cirurgias abdominais prévias é uma condição que inviabiliza
a realização da diálise peritoneal, pois essas aderências
podem dificultar a introdução do cateter e a drenagem da
solução.

84 Entre as indicações para diálise na insuficiência renal aguda,
incluem-se náuseas, vômitos, alterações do estado mental e
pericardite. A indicação mais comum é a presença de sinais
ou sintomas urêmicos com a evidência laboratorial de
deterioração da função renal.

85 Atualmente, a hemodiálise é um método pouco empregado
para o tratamento da insuficiência renal aguda, pois apresenta
menos vantagens que a diálise peritoneal ou outros
tratamentos contínuos lentos.

Julgue os itens seguintes, referentes à assistência de enfermagem ao
recém-nascido. 

86 O método canguru é um modelo assistencial perinatal utilizado
para o cuidado humanizado de recém-nascidos. Estratégias de
intervenção biopsicossocial formam a base desse método, cuja
adoção visa uma mudança de atitude na abordagem de
recém-nascidos de baixo peso, que não necessitam de
hospitalização.

87 Durante a exposição aos banhos de luz no procedimento de
fototerapia, a criança deve estar completamente despida com
proteção ocular e cuidadosamente posicionada.

88 O índice de Apgar é um método utilizado para avaliar a
adaptação imediata do neonato à vida fora do útero. Para tanto,
são utilizados parâmetros de frequência cardíaca, esforço
respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. 

89 Na profilaxia da oftalmia gonocócica, deve-se instilar uma gota
de nitroprussiato de prata a 1% diretamente sobre a córnea, em
cada olho.

Com relação a distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio acidobásico,
insuficiência respiratória e ventilação mecânica, julgue os itens que
se seguem.

90 O pH sanguíneo indica o estado acidobásico de um organismo.
Na faixa de 7,35 a 7,45, o valor do pH é considerado normal; o
valor abaixo de 7,35 caracteriza alcalose e acima de 7,45
caracteriza a acidose.

91 A hipernatremia, caracterizada pelo aumento de sódio na
concentração sanguínea (acima de 145 mEq/L de sangue), está
geralmente associada à desidratação.

92 A hipocalemia é caracterizada pela concentração sérica de
potássio inferior a 3,5 mEq/L de sangue. O monitoramento
contínuo dos níveis séricos de potássio e das funções cardíacas
é muito importante para evitar complicações e intercorrências
indesejáveis. 

93 Os casos de alcalose respiratória geralmente são brandos. O
tratamento dessa condição consiste em remover a causa da
hipoventilação por meio de ventilação artificial com respiradores
mecânicos. 

A respeito do aleitamento materno, julgue os próximos itens.

94 Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até
o sexto mês de vida do bebê, com prolongamento até os dois
anos de idade. Somente após o sexto mês de vida, recomenda-se
a introdução de outros alimentos na rotina da criança.

95 A maioria dos medicamentos utilizados pela lactante é
transferida em grande quantidade para o leite materno, podendo
comprometer significativamente a saúde do bebê.

96 A lactante deve ser orientada a fazer uso de óleos, pomadas e
cremes hidratantes como medidas preventivas contra o
aparecimento de fissuras mamárias.

97 O colostro normalmente apresenta maior número de
microrganismos devido à quantidade do seu fator de defesa.
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Acerca das emergências ambientais, julgue os itens seguintes.

98 Uma reação anafilática é uma reação de hipossensibilidade sistêmica aguda, que ocorre em um curto tempo após a exposição a
determinadas substâncias, como medicamentos, venenos de insetos ou alimentos.

99 Em caso de picada de cobra, recomenda-se a aplicação de gelo e uso de torniquetes no local da picada.

100 A intermação é uma emergência médica aguda causada por falência dos mecanismos termorreguladores do corpo. Em geral, nessa
situação, expõe-se a ondas de calor prolongadas acompanhadas de um aumento da umidade corporal.

Desde a segunda metade do século XX, os novos padrões de consumo da sociedade e o avanço tecnológico contribuíram para o aumento
da geração de diversos produtos com maior toxicidade e compostos de materiais de difícil degradação no meio ambiente. Acerca do
gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, julgue os itens a seguir. 

101 Os resíduos gerados em serviços de saúde representam grande parte do total de resíduos sólidos urbanos, cerca de 57% do total.

102 A reciclagem diminui o potencial poluente do resíduo, mas nem sempre proporciona menor volume de resíduos a serem dispostos no
solo.

103 Apesar de os resíduos perigosos (classe I/ABNT) serem gerados principalmente em unidades industriais, eles também estão presentes
nos resíduos sólidos produzidos em domicílios e no comércio.

104 A contaminação com agentes presentes em resíduos sólidos ocorre comumente por meio das vias respiratória e digestiva e por
absorção cutânea ou pelas mucosas.

Julgue os itens a seguir com base no Código de Ética dos
profissionais de enfermagem.

105 Mesmo sem conhecimento do mecanismo de ação da
medicação, o profissional de enfermagem não pode se negar a
administrar nenhum medicamento.

106 É dever do profissional de enfermagem manter segredo
profissional referente ao menor de idade, mesmo quando a
revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que
o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos
em que a omissão possa acarretar danos ou riscos ao menor de
idade.

107 A utilização de meio de comunicação para entrevistas com
cunho educativo ou social consta entre os direitos do
profissional de enfermagem. 

108 O profissional de enfermagem pode se recusar a executar
atividades que não sejam de sua competência técnica,
científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao
profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

Em geral, os acidentes de trabalho são notificados mais facilmente
que as doenças ocupacionais, pois estas necessitam de avaliação e
comprovação do efeito causal, o que pode acarretar a
subnotificação dos casos. A respeito dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, julgue os itens seguintes.

109 Para a prevenção de exposição a agentes patógenos de
transmissão sanguínea, recomenda-se evitar contato direto com
fluidos corporais, como saliva, urina e líquido amniótico, pois
são considerados meios de transmissão.

110 Os níveis de atenção e concentração exigidos para a realização
das tarefas, combinados com o nível de pressão exercido pela
organização do trabalho, podem gerar tensão, fadiga e
esgotamento profissional (burn out).

111 As doenças infectoparasitárias relacionadas ao trabalho
distinguem-se dos demais grupos de doenças devido ao agente
etiológico não ser de natureza ocupacional e a ocorrência da
doença depender das condições ou circunstâncias em que o
trabalho é executado.

Com relação ao gerenciamento em enfermagem, julgue o item
subsequente.

112 É essencial que as empresas ajustem as expectativas
empresariais aos objetivos do indivíduo, no âmbito da
enfermagem.

Julgue os itens seguintes, acerca do controle da infecção hospitalar.

113 Na higienização das mãos com álcool gel ou líquido a 70%,
deve-se friccionar as mãos durante um minuto e em seguida
secá-las com papel toalha.

114 A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do
paciente no hospital, manifestando-se apenas durante a
internação.

115 A infecção comunitária é aquela constatada ou encubada no ato
da admissão, desde que não esteja relacionada com internação
anterior no mesmo hospital.

No que se refere à central de material esterilizado, julgue os itens
seguintes.

116 No monitoramento do processo de esterilização, o controle
biológico é determinado por meio de cultura de indicadores
biológicos e do teste de esterilidade de artigos, o qual é
opcional e efetuado com o propósito de controle da eficácia do
processo de esterilização.

117 Considerando as características do agente esterilizante e a
natureza do produto a ser processado, há atualmente um
método ideal de esterilização, com abrangência total.

De acordo com as normas de precaução da ANVISA para
profissionais de saúde, julgue os itens a seguir.

118 Quando não houver disponibilidade de quarto privativo para
paciente com precaução de contato, a distância mínima entre
os leitos deve ser de um metro, devendo o termômetro e
aparelho de pressão arterial serem de uso exclusivo.

119 As medidas de precaução padrão devem ser seguidas por todos
os profissionais de saúde, independentemente da suspeita ou
não de infecções, assim sendo, é recomendado o uso de luvas
em todos os procedimentos.

120 Quando não houver possibilidade de quarto privativo, o
paciente com precaução para aerossóis pode ser internado com
outros pacientes infectados pelo mesmo agente patológico,
desde que haja a distância de dois metros entre os leitos.

 – 7 –



||DEPEN13_002_02N933517|| CESPE/UnB – DEPEN/2013

PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija um texto dissertativo acerca do instituto da remição penal previsto na Lei de Execução Penal, abordando, necessariamente, os
seguintes aspectos:

< conceito de remição penal e requisitos para a aplicação desse instituto; [valor: 4,00 pontos]

< possiblidade de concessão da remição a presos que cumprem pena em regime prisional fechado, semiaberto e aberto e a presos
submetidos a medidas de segurança; [valor: 5,00 pontos]

< formas de contagem do tempo de remição penal, jornadas diárias de trabalho e de estudo e remição
cumulativa; [valor: 5,00 pontos]

< possibilidade de revogação do tempo remido e consequências dessa revogação; [valor: 5,00 pontos]
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