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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito da localização e do funcionamento das estruturas

internas do corpo humano, julgue os itens seguintes.

51 O fígado, cuja função é a síntese da lipase, localiza-se à

esquerda, com uma pequena parte ocupando o lado direito do

abdome, imediatamente abaixo do diafragma.

52 No ato de micção, o processo de contração do músculo

detrusor é um dos responsáveis pelo esvaziamento da bexiga.

53 A função essencial das meninges, que são as membranas

conjuntivas do sistema nervoso central, é proteger os centros

nervosos.

54 A cavidade ocupada pelo coração e o esôfago, pelos grandes

vasos, nervos e vasos linfáticos é denominada mediastino. 

A administração de medicamentos pela equipe de enfermagem

constitui uma tarefa que demanda grande responsabilidade,

competência técnica e conhecimento de fármacos. Com relação ao

preparo, à administração e à ação desses produtos, julgue os itens

a seguir.

55 Antes de administrar anti-hipertensivo, o técnico deve observar

os valores da pressão arterial do paciente, visto que o efeito

hipotensor desse fármaco pode ser potencializado no paciente

com pressão arterial abaixo dos níveis normais.

56 No corpo humano, a dipirona, cujas principais vias de

administração são a oral, a intramuscular e a endovenosa, tem

ação analgésica e antitérmica.

57 O cálculo da velocidade de gotejamento de soluções a serem

administradas no paciente em equipo de gotas é realizado por

meio da multiplicação do volume total, em litros, pelo número

total de minutos durante os quais a solução será infundida.

Acerca da infecção hospitalar, julgue os itens que se seguem.

58 A fim de prevenir a infecção hospitalar, o profissional deve

higienizar as mãos após tocar qualquer objeto, mobília ou

superfície próxima ao paciente, ainda que não tenha mantido

contato direto com este. 

59 Feridas, incisões cirúrgicas, tubos, agulhas e acessos venosos

no paciente são considerados porta de entrada para o

desenvolvimento de infecções e compõem parte da cadeia de

infecção hospitalar.

60 Infecções exógenas são aquelas provenientes da própria

flora bacteriana normal do indivíduo e podem ocorrer

ocasionalmente devido à ruptura de órgão ou pele previamente

infectado.

Tendo em vista que a realização de procedimentos em pacientes é
uma prática sistematizada, que deve obedecer a princípios mínimos
para garantir a eficácia e a segurança tanto ao paciente como ao
profissional, julgue os itens a seguir.

61 Durante a realização de um enema, que consiste na introdução
de uma solução no reto ou no cólon sigmoide, o paciente deve
estar em posição de Sims.

62 O ângulo para inserção da agulha nas injeções subcutâneas
varia entre 45 e 90 graus, a depender do porte físico do
paciente e do comprimento da agulha utilizada.

63 A fim de se obter, com fidedignidade, os valores dos pulsos
periféricos, é necessário que o observador verifique o pulso
durante 60 segundos, o que favorece a observação de ritmos
irregulares.

64 Durante a mensuração da pressão arterial, o primeiro som
ouvido (primeiro som de Korotkoff) refere-se à pressão arterial
diastólica ou pressão máxima e corresponde à abertura das
válvulas cardíacas. 

Com referência à utilização de técnicas e equipamentos de
segurança em saúde, julgue os próximos itens.

65 A máscara PFF2 ou N95 é utilizada para proteção contra
gotículas no atendimento de pacientes com suspeita de 
meningite.

66 As precauções-padrão devem ser utilizadas para todos os tipos
de paciente, independentemente da suspeita de infecções.

67 Materiais perfurocortantes devem ser descartados em
recipientes rígidos de material plástico, e agulhas e seringas
devem ser desconectadas e reencapadas após o uso para serem
descartadas, a fim de prevenir acidentes.

Com relação ao tipo de estrutura e à função de alguns tecidos
humanos, julgue os itens subsecutivos.

68 As células-tronco hematopoiéticas, cuja função é produzir
células de defesa, como os macrófagos, estão presentes no
tecido liso.

69 As células presentes nas mucosas dos intestinos delgado e
grosso são denominadas eritrócitos.

70 Os neurônios são as unidades celulares básicas de formação
dos sistemas nervosos central e periférico.

A especificidade da enfermagem é o cuidado com o ser humano
mediante a promoção de atividades para a prevenção de doenças,
bem como para a recuperação e reabilitação da saúde. Com relação
à organização do trabalho em saúde e enfermagem, julgue os
próximos itens. 

71 Na organização dos serviços de saúde no Brasil, a estratégia
Saúde da Família e as unidades e centros de saúde são
considerados serviços de atenção primária, e os hospitais
especializados, os gerais e os de reabilitação são considerados
serviços de atenção secundária.

72 A Associação Brasileira de Enfermagem é um órgão de
fiscalização profissional, cujos objetivos básicos são fiscalizar
o cumprimento da Lei do Exercício Profissional e o
acatamento ao Código de Ética em Saúde.

 – 5 –



||POAL13_015_21N797326|| CESPE/UnB – PO/AL – 2013

No que concerne à Política Nacional de Humanização (PNH), que

se fundamenta em princípios norteadores, diretrizes, dispositivos e

estratégias, julgue os itens que se seguem.

73 Os grupos de trabalho de humanização, dispositivos da PNH

com espaços coletivos organizados, participativos e

democráticos, funcionam como órgãos colegiados e

destinam-se a empreender uma política institucional de

democratização na gestão em benefício dos usuários e dos

trabalhadores de saúde.

74 A implementação da PNH pressupõe diversos eixos de ação

que visam à institucionalização, à difusão dessa estratégia e,

sobretudo, à apropriação dos resultados pela sociedade.

75 O princípio da inseparabilidade norteia a relação entre a

atenção e a gestão do processo de produção de saúde.

76 Gestão compartilhada e participativa representa a cogestão do

processo de produção de saúde, em que as construções dos

espaços coletivos de análise das informações e de tomada de

decisões incluem a sociedade civil e o Ministério da Saúde,

diretamente.

Com referência aos princípios aplicados à administração de

medicação a recém-nascido, julgue os itens subsecutivos.

77 Com a finalidade de administrar medicação com segurança,

vem sendo muito difundida a utilização do cateter venoso

percutâneo central em recém-nascidos.

78 A incidência de erros na administração de medicamentos que

levam a lesões importantes ou à morte é maior em pacientes

pediátricos que em pacientes adultos.

79 A medicação administrada ao recém-nascido por via enteral

deve ser introduzida no trato gastrointestinal por via parenteral

ou jejunal.

Acerca do Programa Nacional de Imunização (PNI), que oferece

um conjunto ampliado de imunológicos, julgue os seguintes itens.

80 A vacina DPT, indicada para a prevenção da difteria, da

coqueluche e do tétano, é preparada com toxoides tetânicos e

diftéricos e com componente pertussis, e não deve ser

congelada.

81 A vacina tríplice viral (MMR), preparada com vírus vivos

atenuados, é indicada para a prevenção do sarampo, da varíola

e da caxumba.

82 É proibida a guarda de vacinas nas portas das geladeiras e nas

gavetas, para evitar deterioração e contaminação.

83 A vacina antirrábica, que deve ser aplicada em pessoas

agredidas por animal possivelmente transmissor do vírus da

raiva, é também utilizada na profilaxia pré-exposição dos

técnicos de biotérios, laboratórios, treinadores ou médicos

veterinários.

84 A vacina BCG - ID não requer proteção da ação direta da luz

solar, podendo ser usada no prazo máximo de 24 h após a sua

reconstituição.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência de enfermagem em
situação de trauma.

85 O principal objetivo da assistência em casos de entorse é
controlar o processo inflamatório para reduzir o edema e a dor
e para diminuir os danos à articulação.

86 No caso de paciente em procedimento de toracocentese, ou
seja, punção da cavidade pleural para drenar um derrame, além
das exigências próprias de assepsia na manipulação do frasco
de drenagem, é fundamental ter cuidado de não elevá-lo acima
do nível do tórax do paciente, salvo quando isso for exigido
em situação de transporte, durante o qual se deve fazer o
pinçamento do tubo.

87 No caso de politraumatismo, a equipe de enfermagem deve
acompanhar rigorosamente a evolução dos sinais e sintomas,
com atenção para nível de resposta, calor da pele, enchimento
capilar, queixa de dor abdominal, rigidez muscular, alterações
dos sinais vitais, hematúria e oligúria.

No que tange à assistência de enfermagem a pacientes com
disfunções endócrinas, renais e reprodutoras, julgue os itens a
seguir.

88 A vasectomia ou esterilização masculina, que consiste na
laqueadura e transeção de parte do canal deferente, com ou
sem remoção de um segmento desse canal, exige, como
cuidado pós-cirúrgico, a aplicação intermitente de bolsas
quentes na região escrotal, por várias horas, para reduzir o
inchaço e aliviar o desconforto.

89 A mastectomia profilática consiste na remoção da mama para
reduzir o risco de câncer de mama ou evitar o seu
desenvolvimento em mulheres com predisposição genética.

90 O paciente com hipertireoidismo frequentemente sente a
temperatura ambiente normal como muito fria devido à taxa
metabólica lenta e à produção diminuída de calor.

91 No pós-operatório de tireoidectomia, a dificuldade na
respiração ocorre em consequência de edema de glote,
formação de hematoma ou lesão do nervo laríngeo recorrente.

92 Os pacientes com infecção do trato urinário decorrente do uso
de cateteres urinários têm risco aumentado de sepse por
microrganismos gram-positivos, razão pela qual os cateteres
devem ser irrigados a cada quatro horas.

A respeito da assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico,
julgue os itens seguintes.

93 As cirurgias cardíacas apresentam como complicações críticas
o tamponamento cardíaco e a insuficiência renal aguda,
principalmente em pacientes que permanecem muito tempo em
perfusão extracorpórea.

94 As complicações respiratórias durante o transoperatório
ocorrem, sobretudo, devido à ventilação inadequada, à
obstrução das vias aéreas e à intubação inadvertida do esôfago.

95 Um dos principais cuidados de enfermagem na sala de
recuperação pós-anestésica é a hipertensão, que resulta de
perda de sangue, hipoventilação, acúmulo de sangue nas
extremidades ou efeito dos analgésicos.

96 Na estase venosa devido à desnutrição, a imobilidade sobre as
veias dos membros superiores durante a cirurgia expõe o
paciente a risco de trombose venosa profunda.

 – 6 –



||POAL13_015_21N797326|| CESPE/UnB – PO/AL – 2013

Com relação ao Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras
Drogas (CAPS AD III), julgue os itens a seguir.

97 No CAPS AD III, o acolhimento de usuários novos e já
vinculados deve ocorrer em todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, no horário de 7 h às 19 h.

98 O atendimento do CAPS AD III deve ser realizado por uma
equipe multiprofissional, sob a ótica da interdisciplinaridade.

99 O atendimento psicossocial a crianças e adolescentes deve ser
realizado nas unidades básicas de saúde, visto que o
atendimento no CAPS AD III é destinado somente a adultos.

100 O funcionamento do CAPS AD III deve ser articulado com a
rede de atenção às urgências e emergências, especialmente no
resgate dos usuários com necessidades relacionadas ao
consumo de álcool e outras drogas.

Com relação a ações e programas do Sistema Único de Saúde
(SUS), julgue os itens a seguir.

101 A avaliação do desempenho das equipes de atenção básica é
responsabilidade do respectivo governo estadual.

102 A assistência farmacêutica é um campo de execução de ações
do SUS, sendo um elemento que compõe a assistência
terapêutica integral.

103 A promoção de cooperação nacional e internacional relativa às
experiências na atenção à saúde da pessoa idosa é uma diretriz
para a atenção integral à saúde do idoso descrita como
prioridade no pacto pela vida.

104 A missão das unidades hospitalares de atendimento às
urgências e emergências é descentralizar o atendimento de
pacientes com quadros agudos de média complexidade.

105 Os locais que realizam os exames anatomopatológicos
necessários ao controle e auditoria do princípio legal da lista
única para transplante de órgãos e tecidos devem ser indicados
pela central de notificação, captação e distribuição de órgãos
estadual.

106 A unidade de suporte básico de vida terrestre deve ser
tripulada por, no mínimo, três profissionais, sendo um
condutor de veículo de urgência e dois técnicos ou auxiliares
de enfermagem.

Julgue os itens subsequentes, que se referem à legislação em
enfermagem. 

107 É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a
desenvolver atividades profissionais na falta de material ou
equipamentos de proteção. 

108 A censura é uma penalidade que consiste em repreensão que
será divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal de
Enfermagem e dos conselhos regionais de enfermagem e em
jornais de grande circulação.

109 Compete ao Conselho Federal de Enfermagem disciplinar e
fiscalizar o exercício profissional, em cada unidade da
Federação.

110 O técnico de enfermagem pode realizar a classificação de
risco, desde que esteja sob a supervisão de um enfermeiro.

No que diz respeito à segurança no trabalho, julgue os itens

seguintes. Nesse sentido, considere que as siglas CIPA e EPI,

sempre que empregadas, referem-se a comissão interna de

prevenção de acidentes e equipamento de proteção individual,

respectivamente.

111 Conforme prevê a norma regulamentadora pertinente, o

programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)

exige a realização de anamnese ocupacional e exame físico e

mental para a avaliação clínica do empregado em seu retorno

ao trabalho.

112 Nos casos em que a divulgação dos resultados dos exames

médicos realizados pelo trabalhador possa gerar outros

problemas para a saúde, tais como estresse e depressão, o

empregador poderá omitir do trabalhador os resultados desses

exames, em conformidade com o que dispõe a norma

regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego.

113 Os órgãos da administração direta e indireta devem constituir

CIPA, a fim de promover permanentemente a saúde de seus

trabalhadores, por meio de ações de prevenção de acidentes e

de doenças decorrentes do trabalho.

114 Em caso de acidente grave ou fatal, a CIPA deve promover, na

sua primeira reunião ordinária após o acidente, medidas

corretivas e ações que visem à prevenção de ocorrências de

mesma natureza.

115 Ao receber o EPI fornecido pelo empregador, o empregado

será responsável pela conservação desse equipamento e terá a

obrigação de comunicar ao empregador qualquer alteração que

inviabilize sua utilização.

116 Compete exclusivamente ao SESMT analisar os riscos

existentes e recomendar ao empregador o EPI adequado a cada

atividade que o trabalhador irá realizar.

Acerca das principais doenças de interesse para a saúde pública,

julgue os itens seguintes.

117 Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são

protozoários tripanossomatídeos do gênero Treponema,

parasitas intracelulares que, dentro do tubo digestivo do vetor,

assumem formas amastigotas ou flageladas.

118 O fígado, em geral, é o principal órgão comprometido na fase

crônica da esquistossomose, contudo essa fase da doença pode

apresentar outras formas clínicas, como intestinal,

hepatointestinal e hepatoesplênica.

119 Mycobacterium leprae é um bacilo álcool-ácido resistente,

intracelular, gram-positivo, que é a única espécie de

micobactéria que infecta os nervos periféricos, especificamente

as células de Schwann.

120 A difteria, também denominada febre tifoide, causada pela

bactéria Salmonella typhi, caracteriza-se por febre alta,

diarreia, cefaleia e dores abdominais.
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