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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Sabendo que a organização e a gestão dos processos de trabalho em
saúde, em especial do trabalho de uma equipe na atenção básica,
constituem um dos eixos centrais da reordenação da atenção à saúde
no Sistema Único de Saúde, julgue os itens a seguir.
51

52

53

A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a
prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às
atividades que possam interferir na qualidade de vida, na saúde
humana e no meio ambiente. Acerca desse assunto, julgue os
próximos itens.

Os critérios e parâmetros para a realização de determinado
processo de trabalho são estabelecidos de acordo com a
finalidade desse processo de trabalho.

62

Em um processo de trabalho, os objetivos são projeções de
resultados destinadas a satisfazer necessidades e expectativas
dos seres humanos, conforme sua organização social.

A flora bacteriana transitória presente nas mãos, composta por
microrganismos frequentemente responsáveis pelas infecções
hospitalares, é eliminada com água e sabão neutro.

63

Dada a volatilidade do hipoclorito de sódio, composto clorado
de uso comum, a solução que o contenha em sua fórmula deve
ser trocada a cada doze horas, sendo recomendado, para
desinfecção de alto nível, o uso de solução a 1% de
concentração, por dez minutos.

Para garantir maior participação social, os processos de
trabalho, individuais ou em equipe, devem-se realizar fora de
organizações sociais ou instituições especialmente constituídas
para determinado fim.

No que se refere ao sistema digestório, julgue os próximos itens.
54

É no estomago que a bile, enzima que emulsifica as moléculas
de gordura, possibilitando a ação da lípase, atua no bolo
alimentar.

55

No duodeno, o quimo, massa muscular ácida, é neutralizado
pelo bicarbonato de sódio liberado pela mucosa intestinal em
decorrência da ação da secretina.

Julgue os itens seguintes, relativos às hemácias.
56

As células que se formam nas medulas vermelhas dos ossos
longos contêm os aglutinógenos, classificados em A e B, cuja
presença define o tipo sanguíneo.

57

A parte sólida do sangue é composta majoritariamente pelas
hemácias, células que apresentam núcleo e hemoglobina,
pigmento rico em ferro e responsável pelo transporte de
oxigênio no sangue.

No que concerne à infecção hospitalar, jugue os itens a seguir.
64

A desinfecção de alto nível, indicada para a desinfecção de
itens semicríticos, inclui a eliminação de alguns poros, do
bacilo da tuberculose, de todas as bactérias vegetativas e de
todos os vírus.

65

O uso de glutaraldeído e hipoclorito de sódio é eficiente para
a descontaminação, pois reduz o número de microrganismos
presentes nos artigos sujos.

RASCUNHO

A um paciente com tumor cerebral não sensível aos
benzodiazepínicos, que apresentava crises convulsivas
generalizadas, de longa duração e que se repetiam a pequenos
intervalos, o médico prescreveu cinco ampolas de fenitoína em
250 mL de solução fisiológica a 0,9%, para ser infundidas a
100 mL/h. Na unidade de saúde onde o paciente se encontrava,
havia apenas ampolas de fenitoína de 5 mL a 5%.
Com base nas informações apresentadas acima, julgue os itens que
se seguem.
58

Para atender à prescrição, a medicação deve ser administrada
a um gotejamento de aproximadamente 33 gotas/min.

59

Para atender à prescrição, deve ser administrado 1g da
medicação disponível, em um total de 25 mL.

No que se refere aos agentes infecciosos e ectoparasitas e às
doenças por eles transmitidas, julgue os itens subsequentes.
60

As bactérias, seres unicelulares de formas diversas, estão
presentes na flora normal humana. A sua presença desempenha
importante papel na defesa do organismo, por competição.

61

Os vírus, formados apenas por material genético (DNA ou
RNA) e uma membrana proteica e incapazes de se reproduzir
fora de uma célula, podem causar doenças no homem, animais
e plantas.
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Julgue os itens seguintes, relativos à administração de medicação
por nebulização/inalação e à oferta de oxigênio.
66

Para prevenir a irritação das narinas causada pelo cateter nasal,
que leva o oxigênio para dentro da orofaringe, deve-se alternar
o seu uso entre uma narina e outra a cada duas horas.

67

A nebulização tem como finalidade fluidificar secreção da
mucosa do trato respiratório, facilitando sua expulsão. Durante
a realização da nebulização, deve-se manter o paciente em
posição de Fowler e, terminado o procedimento, deve-se
estimular a tosse. A nebulização é contraindicada para
pacientes com queimadura no rosto.

Os indicadores de saúde coletiva, entre outros aspectos, são
relevantes para o planejamento de ações de prevenção e controle de
doenças e agravos. A respeito desse assunto, julgue os itens que se
seguem.
68

Epidemia refere-se ao aumento de casos de determinada
doença, em índice muito acima do esperado, em uma região
delimitada.

69

Em se tratando do indicador morbidade, que se refere ao
comportamento das doenças em uma população exposta ao
adoecimento, define-se surto como o aumento repentino do
número de casos de determinada doença dentro de determinado
limite territorial. No Brasil, um único caso de poliomielite seria
suficiente para configurar um surto.

No que se refere à assistência em saúde mental, julgue o item
abaixo.
70

O paciente com depressão, um distúrbio de humor que pode ser
mascarado por ansiedade e queixas somáticas, nunca deve ficar
sozinho, dado o risco de suicídio associado a sua condição.

Acerca dos cuidados gerais de enfermagem na assistência
pós-operatória imediata na sala de recuperação, julgue os itens
subsequentes.
71

72

Após avaliação inicial da função respiratória e cardiovascular,
da coloração cutânea, do nível de consciência e da capacidade
de responder a comandos, deve-se monitorar os sinais vitais e
o estado físico do paciente, registrando-se os dados a cada
trinta minutos.
Durante a transferência do paciente da sala de operação para
a sala de recuperação, de responsabilidade do anestesista,
deve-se dar especial atenção à incisão cirúrgica e a eventuais
alterações vasculares, movimentando-se o paciente lentamente
para evitar hipotensão ortostática.
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Acerca da hipertensão arterial, julgue os itens que se seguem.
76

A restrição de ingestão de sal constitui uma das medidas não
farmacológicas para controle da pressão arterial, porém a
atividade física é contraindicada devido ao risco de aumento
dos níveis pressóricos.
77 A monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA)
permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial por
um período de vinte e quatro horas.
No que concerne à assistência de enfermagem em unidade de
terapia intensiva (UTI), julgue os itens subsecutivos.
78
79

80

Julgue os itens a seguir quanto à assistência de enfermagem em
emergência.
81

Os prontos-socorros são considerados suficientes para atender
a demanda gerada em uma situação de desastre, haja vista que
dispõem de grande quantidade de recursos para o atendimento
de emergência.
82 Indivíduos com hemorragias apresentam sinais e sintomas
como pele pálida, úmida e viscosa, hipotermia, pulso lento,
sede, respiração lenta e profunda, tonturas e desmaios, além de
pressão arterial alta.
83 Procedimentos como toracotomia, pequena cirurgia,
traqueostomia, dissecção venosa, punção de subclávia, punção
lombar e drenagem torácica demandam a presença do técnico
de enfermagem no pronto-socorro.
84 No pronto-socorro, a primeira etapa de atendimento do
paciente é a triagem, cujo objetivo é o de determinar o melhor
encaminhamento para cada caso.
A respeito da assistência de enfermagem em situação de trauma,
julgue os próximos itens.
85

86

87

A respeito da assistência a pacientes com disfunções endócrinas
associadas à glicose, julgue os itens seguintes.
73

As insulinas regular e NPH podem ser administradas por via
endovenosa ou subcutânea.

74

A cetoacidose diabética, complicação aguda do diabetes
melito, caracteriza-se por hiperglicemia, cetonúria, acidose e
desidratação. As manifestações clínicas tardias da cetoacidose
diabética são hálito adocicado e respiração de Kussnaul.

75

A insulina, hormônio secretado pelo pâncreas, é essencial para
a utilização da glicose no metabolismo celular, estando
associada ao correto metabolismo da proteína e do lipídio.

Deve ser evitada a contenção física nos pacientes com delírio
em UTI.
Cuidados com o tubo traqueal, o dreno, a traqueostomia, a
nebulização, a aspiração traqueal e a dieta enteral são
atribuições rotineiras do técnico de enfermagem em UTI.
As arritmias cardíacas raramente são eventos isolados em UTI,
estando associadas a patologias como infarto agudo do
miocárdio, doença cardíaca congênita ou valvular,
cardiomiopatias, doenças pulmonares, intoxicação por drogas
ou alterações eletrolíticas.

88
89

90

Em regiões metropolitanas, o armamento bélico utilizado por
criminosos pode originar casos emergenciais que demandem
do profissional de enfermagem preparação para atender
pessoas vítimas de explosões de dinamites, granadas e minas.
No atendimento inicial ao paciente traumatizado, o quadro
neurológico deve ser avaliado por meio da observação do nível
hemorrágico, da manutenção da respiração e das respostas
normais a estímulos táteis.
Dado que o traumatismo raquimedular compromete a
inervação do corpo abaixo do nível de sua localização, no caso
de lesão cervical alta, o comprometimento motor poderá levar
à parada respiratória em decorrência de paralisia dos músculos
responsáveis por essa função.
Ferimentos por arma de fogo são considerados estéreis, em
razão da penetração do projétil com grande velocidade e calor.
Se o paciente estiver inconsciente e apresentar dificuldade para
respirar ou períodos de apneia, o enfermeiro deverá utilizar um
tubo endotraqueal para estabilizá-lo.
No choque hipovolêmico provocado por hemorragia, deve-se
realizar a imediata reposição de líquidos por meio de punção
de acesso venoso, seguida de coleta de amostra de sangue para
verificar tipagem, hematócrito e hemoglobina e para realizar
teste de compatibilidade sanguínea.
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No que se refere a doenças de interesse para a saúde pública,
especialmente as transmissíveis causadas por bactérias, julgue os
seguintes itens.

Acerca da estratégia Saúde da Família (ESF), do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e das unidades básicas de
saúde (UBS), julgue os itens subsequentes.

91

106

Doença infecciosa intestinal aguda, a cólera é causada pela
enterotoxina produzida pelo Vibrio cholerae e apresenta como
sintomas, na sua forma grave, diarreia aquosa e profusa, com
ou sem vômitos, com depleção hídrica e eletrolítica, dor
abdominal e cãibras.
92 Em caso de suspeita de tétano, devem ser considerados os
seguintes sintomas apresentados pelos pacientes: dificuldade
para deglutir, diarreia, contraturas musculares, localizadas ou
generalizadas, e ascite.
93 A febre tifoide apresenta as características de sazonalidade e
de distribuição geográfica definida.
94 A tuberculose apresenta-se nas formas pulmonar e
extrapulmonar e em diversos tipos: pleural, ganglionar,
osteoarticular, entérica, de vias urinárias, cutânea e ameníngea,
que é considerada a forma mais grave, haja vista que atinge o
sistema nervoso central.
95 A hanseníase ou mal de Hansen é causada pelo Mycobacterium
leprae e afeta os nervos, o sistema digestório e a pele.
Acerca de doenças infectoparasitárias e sua forma de transmissão,
julgue os itens subsequentes.
96

Na esquistossomose mansônica, a transmissão da doença
depende da existência de hospedeiros intermediários.
97 A dengue tem como agente etiológico o mosquito do gênero
Aedes, e a espécie Aedes aegypti é a mais importante no
processo de transmissão da doença.
98 A transmissão da raiva ocorre pela penetração do vírus contido
na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura
e mais raramente pela arranhadura e lambedura de mucosas.
99 No Brasil, a forma de transmissão da leishmaniose visceral
ocorre durante banhos de rios e açudes que tenham caramujos
infectados.
100 A transmissão natural da doença de Chagas é vetorial e ocorre
por meio das fezes dos triatomíneos, vulgarmente conhecidos
por barbeiros, entre outros nomes.
Julgue os itens seguintes, relativos à rede de atenção à saúde.
101

102

103

104

105

A governança solidária nas regiões de saúde implica o
compartilhamento de estruturas administrativas, de recursos, de
sistema logístico e apoio, além de um processo contínuo de
monitoramento e avaliação da rede de atenção à saúde.
Na rede de atenção às condições crônicas, a atenção primária
à saúde funciona como centro de comunicação, mas, na rede de
atenção às urgências e emergências, ela é um dos pontos de
atenção, não desempenhando o papel de coordenação dos
fluxos e contrafluxos dessa rede.
Observa-se, no Brasil, a necessidade de ampliação da atenção
para o manejo das condições agudas, dado o atual perfil
epidemiológico país, caracterizado por uma tripla carga de
doença que envolve a persistência de doenças parasitárias,
infecciosas e desnutrição; problemas de saúde reprodutiva,
com mortes maternas e óbitos infantis por causas consideradas
evitáveis; e o crescimento das mortes por causas externas em
decorrência do aumento da violência e dos acidentes de
trânsito.
Com a implantação da rede de atenção à saúde, a denominada
lista de espera foi extinta no sistema de saúde, com o fim de
acelerar o atendimento e humanizar a assistência.
A atenção primária à saúde desempenha um papel
preponderante na estruturação da rede de atenção à saúde, pois
se refere aos cuidados longitudinais, normalmente são
ofertados de forma fragmentada pelo sistema de saúde
convencional.

107

108

109

110

As unidades hospitalares e maternidades não participam
diretamente na implementação dos programas de
suplementação de micronutrientes, devendo as puérperas
procurar as UBS se necessitarem de suplementação de
vitamina A.
São da responsabilidade da esfera municipal de governo o
estímulo e o apoio para a adoção da estratégia Saúde da
Família (ESF) como tática prioritária de expansão,
consolidação e qualificação da atenção básica à saúde.
Em grandes centros urbanos, recomenda-se o uma UBS, se a
unidade contemplar a Saúde da Família, para, no máximo, 12
mil habitantes, localizada dentro do território determinado, de
modo a garantir os princípios e as diretrizes da atenção básica.
É atribuição específica do enfermeiro a realização do cuidado
da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da
unidade de saúde e, se necessário, no domicílio e em espaços
comunitários como escolas e associações.
É permitido ao agente comunitário de saúde desenvolver
atividades na UBS.

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH),
implementada pelo Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir.
111

A PNH não prevê a garantia de referência e contrarreferência,
embora preveja explicitamente o acesso à estrutura hospitalar
e a transferência segura dos usuários.
112 Com a humanização da saúde, busca-se, entre outros objetivos,
valorizar diretamente o trabalho e o trabalhador.
113 Entre os princípios norteadores da PNH inclui-se o
fortalecimento do controle social com caráter participativo em
todas as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS).
Com base na legislação relativa à enfermagem, julgue os itens
subsequentes.
114

115

116

117

118

119

Cabe privativamente ao enfermeiro registrar, no prontuário do
paciente, o resumo dos dados coletados, em dado momento do
processo saúde e doença, referentes ao paciente, a sua família
ou à coletividade humana.
É proibido ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer
referência a casos, situações ou fatos de forma que os
envolvidos possam ser identificados.
A aplicação da pena de cassação do direito ao exercício
profissional é de competência do Conselho Federal de
Enfermagem.
São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem
perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou
função em qualquer pessoa e as que causem danos patrimoniais
ou financeiros.
Ainda que não seja prevista, no Código de Ética de
Enfermagem, punição para o ato de anunciar prestação de
serviços gratuitos ou para a proposição de honorários que
caracterizem concorrência desleal, essas condutas constituem
falta moral.
O técnico de enfermagem exerce, em grau de auxiliar,
atividade de orientação e acompanhamento do trabalho de
enfermagem, participando de todas as etapas do processo de
enfermagem, incluindo-se a de diagnóstico.

Acerca do primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna
comprovada e do prazo para o início do seu tratamento no SUS,
julgue o item abaixo.
120

Somente será considerado efetivamente iniciado o primeiro
tratamento da neoplasia maligna a partir da primeira sessão de
radioterapia ou de quimioterapia.
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