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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, acerca de classificação e processamento de
artigos utilizados nos serviços de saúde.
41

Classificados como artigos semicríticos, os aparelhos de medir
pressão arterial devem ser submetidos à desinfecção de médio
nível.

42

Para a assepsia de artigos críticos com lúmen interno inferior
a cinco milímetros, é suficiente a limpeza manual com uso de
produtos químicos e seringas.

43

Máscaras para inaloterapia são consideradas artigos
semicríticos e não devem ser submetidas à esterilização por
imersão química no formaldeído.

Com relação a anatomia e fisiologia muscular, julgue os itens
seguintes.
44

O músculo bucinador localiza-se na margem orbital medial e
atua como esfíncter da órbita fechando as pálpebras.

45

O músculo glúteo mínimo tem inserção no trocanter maior do
fêmur e origem no íleo, sendo um dos músculos da região
glútea utilizados para injeções intramusculares.

46

O músculo bíceps femoral localiza-se na parte posterior da
coxa e sua ação permite os movimentos de flexão da perna
com a articulação do joelho, trazendo o calcanhar para trás em
direção à parte posterior da coxa.

47

Ao se contrair, o diafragma, um dos músculos mais
importantes para a respiração, se eleva, o que permite a entrada
de ar na cavidade torácica; esse processo é conhecido como
inspiração.

A respeito de agentes infecciosos e parasitários, julgue os itens
subsecutivos.
48

As bactérias que pertencem ao reino Monera podem ser
espiraladas, arredondadas ou se organizar na forma de cachos,
com vários núcleos, a exemplo do Streptococcus pneumoniae,
causador da pneumonia no homem.

49

Os protozoários que parasitam o homem podem habitar
diferentes tecidos ou órgãos, como o Trypanosoma cruzi,
presente no sangue, a Giardia lamblia, no intestino, ou as
Trichomonas, nos genitais e nas vias urinárias.

50

A classe Trematoda, representada pelo Schistosoma mansoni,
e a classe Cestoda, representada pela Taenia solium, ambas do
filo platelminto, são importantes parasitos humanos, capazes
de causar doenças como a esquistossomose e a cisticercose,
respectivamente.

51

Os organismos do reino Fungi podem causar doenças
conhecidas por micoses, infecções muitas vezes crônicas,
como, por exemplo, a esporotricose e a candidíase.

Julgue os próximos itens, referentes a biossegurança em saúde.
52

Os agentes biológicos que podem causar danos à saúde do ser
humano distribuem-se em classes de risco, que vão da classe
1 a 4, de menor risco até a de alto risco individual.

53

Os equipos utilizados para a infusão de sangue nos
recém-nascidos internados em unidades de neonatologia devem
ser trocados a cada 72 horas.

54

Medidas de precaução de contato devem ser adotadas pelos
profissionais da saúde em casos de recém-nascidos que
apresentam infecção por bactérias multirresistentes.

Com relação à histologia dos tecidos, julgue os itens subsequentes.
55

As células musculares esqueléticas organizam-se em
miofibrilas formadas por miofilamentos e dotadas de estriações
transversais unidas por estruturas conhecidas por discos
intercalares.
56 As fibras musculares cardíacas organizam-se em um complexo
arranjo, formando uma rede de células contíguas, o que
permite a contração rítmica e vigorosa do coração.
57 O cerebelo é formado por uma camada superficial de
substância cinzenta: o córtex cerebelar, onde são encontrados
os neurônios de Purkinje.
Mulher de trinta e nove anos de idade, hipertensa e
diabética, internada na clínica médica de um hospital, recebe a
seguinte medicação: insulina NPH 30 unidades pela manhã,
enoxaparina 40 mg e solução fisiológica 0,9% intravenosa a
30 mL/h.
Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens seguintes.
58

A insulina utilizada é da classe dos hipoglicemiantes e, nesse
caso, pode ser administrada pelas vias subcutânea ou
intramuscular.
59 A enoxaparina é um anti-hipertensivo antagonista do receptor
da angiotensina.
60 A solução fisiológica utilizada é hipotônica e, se o fator de
gotejamento do equipo for de 20 gotas, ela deverá ser
infundida a 20 gotas por minuto.
Julgue os seguintes itens acerca da administração de vacinas que
constam do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
61

A vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP) é administrada
exclusivamente por via oral.
62 Gestantes não devem receber vacinação contra HPV.
63 É atualmente recomendado que a imunização contra febre
amarela seja feita a partir dos nove meses de idade e em dose
única.
64 Crianças infectadas por HIV que estiverem assintomáticas e
sem sinais de imunodepressão não podem receber a vacina
BCG.
A respeito da assistência de enfermagem em saúde mental, julgue
os seguintes itens.
65

Na concepção dos novos serviços de saúde mental, como os
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o trabalho em saúde
mental deve ser fundamentalmente coletivo, ou seja, deve
considerar a convivência entre pacientes, familiares e
profissionais da área de saúde.
66 A reforma psiquiátrica propôs a aproximação entre o paciente
com transtorno mental e seu espaço social por meio de
estratégias de circulação pelo emprego de um trabalho
territorial, caracterizado essencialmente pela preservação
prática e teórica da instituição psiquiátrica.
67 O trabalho das equipes dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) pode ser influenciado por alterações da política de
saúde mental nas instâncias federal, estadual e municipal.
68 A reforma psiquiátrica forneceu subsídios para que a
enfermagem construísse um modelo definitivo de assistência
e cuidados a pacientes com transtornos mentais.
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Julgue os próximos itens, relativos aos meios de transmissão das
hepatites virais.

A respeito da assistência de enfermagem a crianças e adolescentes,
julgue os itens a seguir.

69

A principal via de contágio do vírus da hepatite C (HCV) é a
fecal-oral, de modo que a transmissão ocorre por contato
humano ou pela ingestão de água e(ou) alimentos
contaminados.

81

70

A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) pode ocorrer por
via sexual, por isso essa doença é considerada uma infecção
sexualmente transmissível (IST).

71

A transmissão do vírus da hepatite A (HAV) ocorre
majoritariamente por via parenteral, por isso o risco de
transmissão é maior entre pessoas que compartilham seringas,
agulhas e outros instrumentos para uso de drogas.

Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem, julgue os
itens subsequentes.
72

Entre as medidas de organização e de higiene adotadas no
manejo de medicamentos, o técnico de enfermagem deve
priorizar a antissepsia de artigos e superfícies por meio do uso
de álcool 70%.

73

Para realizar o procedimento de punção venosa periférica,
deve-se fazer a desinfecção da pele, com uso de álcool 70% ou
utilizar gluconato de clorexidina tópico.

74

Recomenda-se que um sistema de precauções padrão seja
adotado por todos os profissionais de saúde envolvidos na
assistência aos pacientes atendidos em instituições de saúde,
independentemente da doença inicialmente diagnosticada.

75

Para realizar curativo simples com técnica asséptica em ferida
operatória, é adequado utilizar solução fisiológica isotônica e
oclusão seca nas primeiras 48 horas. Passadas 72 horas, se a
ferida estiver seca, pode-se utilizar filme adesivo transparente.

A vacina HPV para vacinação de meninos e homens portadores
de HIV é indicada na faixa etária de nove anos de idade a vinte
e seis anos de idade, com esquema vacinal de três doses.
82 O quadro de criança com queimadura por líquido quente cuja
distribuição na pele não mostre sinais de ação da gravidade é
característico de violência física.
83 Conforme a divisão em ciclos de vida adotada pelo Ministério
da Saúde, é considerada criança a pessoa de zero a onze anos
de vida, e adolescente, a pessoa entre doze anos de idade e
dezenove anos de idade.
84 A oferta de leite materno e de alimentos complementares cinco
vezes ao dia é recomendada a crianças de seis meses de idade
a vinte e quatro meses de idade.
Com relação ao climatério, julgue os itens seguintes.
85

A menopausa caracteriza o marco do período climatérico.
86 Para alívio da queixa clínica de dispareunia, deve-se
recomendar o uso de preservativo na relação sexual.
87 São consideradas manifestações transitórias do climatério:
calafrios, parestesias e menstruações abundantes e com maior
período de duração.
Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico,
julgue os próximos itens.
88

89

90

Julgue os itens a seguir, referentes à organização do processo de
trabalho em saúde e enfermagem.
76

77

78

A relação do profissional de enfermagem com o paciente pode
despertar conflitos e desgastes, mas, em contrapartida, pode ser
vista como fator de motivação na perspectiva de facilitar o
acesso dos usuários aos serviços de saúde.
Os técnicos em enfermagem lidam frequentemente com
informações técnicas consideradas dispensáveis para o
funcionamento do sistema de saúde.
O técnico de enfermagem, enquanto agente do processo de
trabalho de enfermagem na assistência, pode promover, manter
e recuperar a saúde dos pacientes a partir da sistematização da
assistência e de procedimentos de enfermagem.

Julgue os seguintes itens, relativos à assistência em enfermagem de
pacientes com disfunções musculoesqueléticas.
79

Em pacientes submetidos à amputação, a dor cirúrgica pode ser
efetivamente controlada com analgésicos opioides, prescrições
não farmacêuticas ou evacuação do hematoma ou do líquido
acumulado.

80

Pacientes que desenvolveram síndrome de embolia gordurosa
decorrente de fratura de ossos longos ou da pelve, de múltiplas
fraturas ou de lesões por esmagamento apresentam, em geral,
manifestações clínicas que incluem hipóxia, taquipneia,
taquicardia e febre.

91

92

Os sinais característicos de trabalho de parto são: perda de
tampão mucoso, sensação dolorosa nas costas e mudança
progressiva no ritmo e na intensidade das contrações uterinas.
Na condição de ingurgitamento mamário, deve-se orientar a
puérpera a realizar a ordenha e oferecer o leite materno em
copinho para a criança.
Configuram sinais de violência contra a mulher o início tardio
do pré-natal, lesões físicas que não se expliquem como
acidentes e parceiro demasiadamente atento e controlador, que
reage negativamente se for separado da mulher.
A gestante que apresentar comprovação de esquema vacinal
completo da vacina dT deverá ser dispensada da imunização
com a vacina dTpa.
A gestante deverá ser encaminhada ao serviço de
urgência/emergência obstétrica ao apresentar quadro de
amniorrexe e pressão arterial acima de 130 mmHg × 90 mmHg
associado a edema acentuado dos membros inferiores.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao suporte básico de vida.
93

A manobra de ressuscitação cardiopulmonar deve iniciar-se
com compressões torácicas em ciclos de trinta compressões
para uma insuflação de ar por segundo e com acentuada
elevação do tórax da vítima.
94 No paciente adulto com suspeita de parada cardíaca, a
verificação da frequência cardíaca deve ser feita nos pulsos
braquial ou femoral.
95 Na ressuscitação cardiopulmonar com o uso de desfibrilador
automático, aplica-se uma corrente elétrica no músculo
cardíaco, com o objetivo de reorganizar toda a atividade
elétrica desse músculo e restabelecer sua contratilidade.
96 Na avaliação neurológica simplificada, que tem como objetivo
descrever rapidamente o estado de consciência e detectar
alterações neurológicas precoces no paciente, deve-se
considerar que o paciente está inconsciente se ele não
apresentar abertura ocular nem resposta aos estímulos verbal
e doloroso.
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Acerca da assistência de enfermagem em emergência/urgência e no
trauma, julgue os itens que se seguem.
97

A conduta mais adequada, em caso de paciente de trauma de
extremidade com exposição óssea, consiste na limpeza dos
ferimentos com solução salina e oclusão com curativo estéril.

98

Queimaduras de terceiro grau são caracterizadas por lesões da
epiderme e presença de eritemas e bolhas.

99

A compressão digital e a aplicação de compressa gelada no
dorso nasal são medidas de controle da epistaxe.

100

Urgência hipertensiva é aumento da pressão arterial sistólica
igual a 120 mmHg ou acima disso, sem sintomas de
descompensação da função de órgãos vitais.

Acerca das doenças de interesse da saúde pública, julgue os itens a
seguir.

Julgue os próximos itens à luz das normas e dos preceitos sobre
segurança e saúde para trabalhadores dos serviços de saúde.
113

Os agentes biológicos de classe de risco 4 podem causar
doenças ao ser humano por não existirem vacinas eficazes
contra eles.

114

É obrigatório o uso de carro funcional para transporte dos
materiais e produtos destinados à limpeza de locais onde se
prestem serviços de saúde.

115

Locais que prestem serviços de saúde e só possuam centro de
material e esterilização de tipo I podem ter lavanderias com
máquinas de lavar de porta única.

116

Infecções de recém-nascidos associadas a bolsa rota superior
a vinte e quatro horas são consideradas comunitárias.

Com relação à Política Nacional de Humanização (PNH) no
cuidado do paciente/cliente, julgue os itens subsequentes.
117

O eletrocardiograma e a radiografia de tórax de um portador de
infecção por Trypanosoma cruzi podem apresentar resultados
normais.

A aderência de um hospital ao nível A de padrão de adesão à
PNH pressupõe a existência de uma ouvidoria em
funcionamento.

118

102

O anti-helmíntico praziquantel é o medicamento mais indicado
no tratamento da difteria.

Um dos princípios norteadores da PNH é a conciliação da
dimensão científica com a dimensão religiosa no âmbito do
SUS.

119

103

A vacina BCG oferece alguma proteção contra a hanseníase.

A PNH prevê prioritariamente que o SUS trabalhe para reduzir
as filas e o tempo de espera dos usuários.

104

A vacina contra HPV é contraindicada para jovens portadores
de HIV/AIDS.

120

Entre as orientações estratégicas para a implementação da
PNH inclui-se a oferta de financiamento de projetos que
busquem melhorar a experiência do usuário no espaço físico
das unidades de saúde, como, por exemplo, a introdução de
salas de conversa e espaços de conforto.

101

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) e da legislação que o
rege, julgue os itens que se seguem.

Espaço livre

105

O transporte e a educação são alguns dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.

106

Os três níveis de atenção à saúde são corresponsáveis pela
coordenação do cuidado em todos os espaços que ofertem
serviços de saúde.

107

A equipe médica deve informar aos familiares e aos
acompanhantes sobre o estado de saúde do paciente nos casos
em que ele for acometido por doenças transmissíveis.

108

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por,
no máximo, 4.000 pessoas.

Com relação à ética e à legislação em enfermagem, julgue os
seguintes itens.
109

É direito do profissional de enfermagem obter, por meio do
Ministério da Saúde, desagravo público por ofensa que atinja
a profissão.

110

O aprimoramento de conhecimentos técnicos que sustentem a
prática profissional constitui tanto direito como dever do
profissional de enfermagem.

111

A responsabilidade do técnico de enfermagem de conhecer a
ação da droga antes de ela ser administrada a um paciente é
facultativa.

112

Compete ao Conselho Federal de Enfermagem a imposição da
penalidade de suspensão do exercício profissional por violação
do código de ética profissional.

