Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opçãocorreta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
37'561
1

37'561

Em quase dois anos de existência, o Serviço de

1

Emergência do Ministério da Saúde: “o atendimento rápido

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) alcançou a
cobertura de 67,9 milhões de brasileiros, ou 36,8% da
4

prestado pelo SAMU é fundamental para salvar vidas de
4

trânsito, que têm infarto ou estão em outra situação grave”.

2003, pelo governo federal, o serviço multiplicou por quase

Ela explica também que o SAMU trouxe a organização do
7

Para ser atendido por um profissional, que vai prestar
10

à população, reduzindo o número de mortes, diminuindo as

não se constata uma urgência maior, o profissional encaminha
13

a pessoa a uma unidade de saúde. Nas outras situações, define
se é necessário o envio de uma ambulância básica — com

Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da
Presidência da República. Em Questão, n.º 348, 24/8/2005.

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

as primeiras orientações, o interessado só precisa realizar
uma ligação gratuita para o número 192. Nos casos em que

internações hospitalares e as possíveis seqüelas que um
paciente possa ter na ausência de um atendimento imediato.

atendimento a urgências a vários municípios onde esse serviço
funcionava de maneira precária.

presente em 307 municípios, em 20 estados e no Distrito
Federal. O SAMU tem a função de prestar socorro médico

10

pessoas que sofreram traumas por causa de acidente de

população do país. Desde que foi lançado, em setembro de

sete vezes a sua capacidade de atendimento e hoje está
7

Conforme a coordenadora-geral de Urgência e

auxiliar de enfermagem — ou avançada, com enfermeiro e
16

médico. O serviço funciona 24 horas.
Idem, ibidem (com adaptações).

A A vírgula logo após “existência” (R.1) isola adjunto adverbial

Considerando o texto acima, assinale a opção correta.

anteposto à oração.
B A palavra “serviço” (R.5) retoma o antecedente “Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)” (R.1-2).
C Infere-se do texto que o SAMU reduz o número de mortes, as
internações hospitalares e as possíveis seqüelas porque presta
serviço médico imediato.
D O emprego do sinal indicativo de crase em “à população”
(R.9) justifica-se pela regência de “função” (R.8).

A Na linha 2, o emprego do sinal de dois-pontos e de aspas
indica a citação da fala de uma pessoa.
B Subentende-se do texto que, nos municípios em que o
atendimento de urgência era mais precário, o SAMU era
dispensável.
C Quem liga para o número 192 é atendido por um profissional
que envia imediatamente uma ambulância avançada.
D Na linha 13, o sujeito de “define” é “a pessoa”.
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37'561
1

4

7

10

13

37'561

Além do ganho na qualidade do atendimento, o SAMU
estimula a adoção de ações intersetoriais. Assim, por
exemplo, caso receba uma quantidade grande de chamadas
por atropelamento em uma determinada esquina, o SAMU
notifica as autoridades de trânsito para tomar providências,
como melhorar a sinalização e a fiscalização. O mesmo ocorre
nas situações em que se verifica o aumento da ocorrência de
uma doença transmissível, como a meningite ou um surto de
diarréia. A central de regulação aciona a vigilância
epidemiológica. O serviço ainda contribui para a melhoria da
notificação de acidentes de trabalho, de violência contra a
mulher, crianças e idosos bem como permite a ampliação da
identificação de doadores potenciais de órgãos para
transplantes.
Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção correta.
A A expressão “caso receba” (R.3) pode, sem prejudicar a
correção gramatical do texto, ser substituída por se recebia.
B A substituição de “em que” (R.7) por na qual mantém a
correção gramatical do período.
C À afirmação inicial do primeiro período do texto, seguem-se
argumentos que a comprovam.
D As vírgulas logo após “trabalho” (R.11) e “mulher” (R.12)
isolam expressão explicativa.
37'561

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na
ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um
texto, adaptado de Em Questão (n.º 348, de 24/8/2005 – op. cit.),
assinale a opção gramaticalmente incorreta.
A O SAMU funciona com ambulâncias de suporte básico e
avançado, helicópteros equipados para o transporte de
pacientes, lanchas, unidades de suporte avançado e centrais de
regulação médica para a distribuição dos atendimentos,
conforme as necessidades das urgências.
B Por meio de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal
e com as Forças Armadas, o serviço também contam com a
frota de ambulâncias e helicópteros dessas instituições para
garantir o atendimento e o transporte em locais de difícil
acesso para os profissionais do SAMU.
C Para que um município disponha do SAMU, a secretaria de
saúde local precisa apresentar um projeto de implantação do
serviço que cumpra as exigências do Ministério da Saúde.
D Entre essas exigências, está a disponibilidade de serviços de
urgência de pequena e média complexidade no município,
bem como a destinação de local para a instalação da central
de regulação médica.

1

4

7

10

As ações da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
estão focadas na ampliação do abastecimento de água potável,
na realização de campanhas de vacinação e na ampliação da
assistência médico-hospitalar aos 430 mil índios que vivem
no Brasil. A maior preocupação atual está no combate
à desnutrição infantil presente em aldeias do Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso. A atuação de amparo aos índios envolve
também avaliação e atendimento médico, abertura de uma
nova unidade pediátrica, reforço na distribuição de cestas
básicas e da multimistura (composto feito a partir de folhas de
legumes, sementes, casca de ovo etc.), orientação nutricional
e reforço na suplementação de vitamina A.
Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
A O segmento “estão focadas na” (R.2) pode, sem outras
alterações e sem prejudicar a correção do texto, ser
substituído por focam a.
B A expressão “que vivem no Brasil” (R.4-5) tem natureza
restritiva.
C O sinal indicativo de crase em “à desnutrição” (R.6)
justifica-se pela presença de artigo definido feminino plural
e pela regência de “combate” (R.5).
D Os parênteses no último período podem, sem prejudicar a
correção do texto, ser substituídos por travessões.
37'561

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na
ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um
texto, adaptado de Em Questão (n.º 348, de 24/8/2005 – op. cit.),
assinale a opção em que há erro de grafia de palavras.
A Desde 2003, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) atua de forma diferenciada junto às
populações indígenas.
B A Carteira Indígena, por exemplo, financia projetos
apresentados por associações indígenas que vão desde a
implantação de lavouras comunitárias até o artesanato e as
atividades de agroextrativismo.
C Outra ação do MDS que envolve populações indígenas é o
Programa de Enrradicação do Trabalho Infantil (PETI).
Os benenficiários são atendidos por meio de duas ações
socioeducativas: Bolsa Criança Cidadã e Jornada Ampliada
— ambas desenvolvidas no turno inverso ao escolar.
D O programa vem sendo implementado, principalmente, em
municípios com maior concentração de povos indígenas,
como Dourados – MS, São Gabriel da Cachoeira – AM e
Oiapoque – AP, entre outros.
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37'561

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na
ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um
texto, adaptado de Em Questão (n.º 348, de 24/8/2005 – op. cit.),
assinale a opção gramaticalmente incorreta.

1

Sorridente são compostas por um dentista, um auxiliar de
consultório e um técnico em higiene bucal. Esses profissionais
4

A A melhoria da qualidade de vida da população indígena está
presente em programas desenvolvidos pela ELETRONORTE,
em parceria com a FUNAI, há 17 anos. Esses programas
beneficiam etnias atingidas pela diminuição de seus territórios
com a construção das hidrelétricas de Tucuruí e Balbina.
B No Amazonas, em 1988, a hidrelétrica de Balbina inundou
30 mil hectares de terra Waimiri Atroari. Com uma população
de 374 pessoas, o grupo estava próximo da extinção.
C Os programas têm garantido assistência médica e educação,
por meio de 12 postos de saúde e do ensino das línguas
portuguesa e tribal. Além disso, com o apoio da
ELETRONORTE, os Waimiri Atroari criam animais
silvestres e desenvolvem projetos agropecuários e de
piscicultura.
D Atualmente, a etnia compõem-se de 1.066 pessoas, com taxa
anual de crescimento populacional de 6,5%, quatro vezes
maior que o índice nacional. As iniciativas também levam
assistência médica, sistema escolar diferenciado, apoio as
atividades produtivas e valorização da cultura aos índios
Awaete Parakanã.
37'561
1

4

7

10

13

As equipes de saúde bucal do Programa Brasil

prestam serviços como atividades preventivas e educativas,
extração dentária, restauração, próteses e aplicação de flúor.
Também estão habilitados a diagnosticar o câncer de boca,

7

um dos principais problemas da saúde bucal no país. Dados
do Ministério da Saúde, levantados em 2004, mostram que
65% dos diagnósticos são feitos nas fases mais avançadas

10

desse tipo de câncer, resultando na morte, em média, de
três mil pessoas por ano em decorrência da doença.
Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
A O emprego de vírgulas após “educativas” (R.4), “dentária”
(R.5), “restauração” (R.5) tem justificativa semelhante.
B A forma verbal “estão” (R.6) está no plural para concordar
com “serviços” (R.4).
C As palavras “próteses” e “diagnósticos” recebem acento
gráfico com base na mesma regra gramatical.
D Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir
“resultando” (R.10) por o que resulta.

O volume de investimentos no Programa de Saúde
Bucal vem crescendo desde 2002. Esses recursos propiciaram
um aumento significativo no quantitativo da população que
está recebendo atendimento odontológico pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). A cobertura saltou de 26 milhões de pessoas
que recebiam esse tipo de tratamento para 59 milhões, um
terço da população brasileira.
Para aumentar a cobertura populacional com
atendimento odontológico, o governo proporcionou o
crescimento de 175% no número de equipes de saúde bucal
implantadas em todo o país. Desde dezembro de 2002,
foram criadas 7.772 novas equipes que atuam junto ao
Programa Saúde da Família. São 12.033 equipes atuando em
3.785 municípios, o correspondente a 67,19% do total das
cidades do país.

37'561
1

O Programa Brasil Sorridente atua na prevenção da
cárie com investimentos também na fluoretação da água de
abastecimento público. Já foram implantados 157 novos

4

sistemas de fluoretação em seis estados, beneficiando 650 mil
pessoas. Conforme o Ministério da Saúde, a presença de flúor
na água de abastecimento público pode diminuir a incidência

7

de cárie em torno de 49%. Essa ação é uma parceria entre a
FUNASA e as secretarias estaduais de saúde.
Idem, ibidem (com adaptações).

Assinale a opção correta com referência ao texto acima.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A O tipo de linguagem empregado no texto é inadequado
para correspondências oficiais, em decorrência de sua

A A substituição de “está recebendo” (R.4) por recebe mantém
a correção gramatical do período.
B A inserção de ou seja, entre vírgulas, logo após “milhões”
(R.6) prejudicaria a correção gramatical do período.
C O termo “implantadas” (R.11) está no feminino plural para
concordar com “equipes” (R.10).
D A substituição de “foram criadas” (R.12) por criaram-se
mantém a correção gramatical do período.

subjetividade.
B A substituição de “foram implantados” (R.3) por implantou-se
mantém a correção gramatical do período.
C A palavra “incidência” (R.6) está sendo empregada com o
sentido de proliferação.
D A expressão “Essa ação” (R.7) retoma a idéia anterior de
implantar sistemas de fluoretação.
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Com relação ao SUS, sistema que é formado por várias
instituições públicas e, complementarmente, pelo setor privado,
assinale a opção incorreta.
A Esse sistema deve atuar de forma integral, com ações de saúde
dirigidas para o indivíduo e para a comunidade.
B Embora deva promover a atenção à saúde a todos, o SUS
deve priorizar os contribuintes do Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS).
C O sistema deve assegurar direito de participação a todos os
segmentos a ele pertencentes.
D O SUS deve ser organizado de forma que as ações e os
serviços prestados estejam em consonância com as
necessidades da população.
37'561

Com relação aos conselhos municipais de saúde do SUS, assinale
a opção correta.

37'561

No âmbito das equipes dos serviços de atendimento préhospitalar móvel do SUS, as atribuições do técnico de
enfermagem que integre uma dessas equipes não incluem

A a realização de partos sem complicações.
B a prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado
grave, sob supervisão direta ou à distância do enfermeiro.
C o auxílio ao enfermeiro no planejamento e na programação
das atividades de assistência de enfermagem.
D a realização de manobras de extração manual de vítimas.
37'561

A Lei n.º 8.080/1990 não dispõe a respeito da
A Emitem pareceres acerca do funcionamento do SUS, sem
tomar decisões, porque são consultivos.
B Funcionam de forma transitória, apenas quando convocados
pelo prefeito.
C Entre outras atividades, atuam na elaboração de estratégias e
no controle da execução da política de saúde do município.
D São compostos unicamente por representantes do governo
municipal e por trabalhadores dos serviços de saúde.
37'561

O atendimento às urgências e às emergências no Brasil ainda
apresenta graves e crônicos problemas. Constitui objetivo da
atual Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da
Saúde
I

estruturar e capacitar as unidades básicas de saúde e o
Programa de Saúde da Família para atendimento das
urgências de menor complexidade.
II capacitar, por meio de educação continuada, as equipes de
saúde em todos os níveis de atenção.
III instalar e fazer funcionar as centrais de regulação médica de
urgências.
IV contratar ou conveniar, junto à iniciativa privada, ambulâncias
bem equipadas para integrar os SAMUs.

A instituição das instâncias colegiadas do SUS (conferência de
saúde e conselho de saúde).
B definição de diretrizes para gerenciamento e descentralização
das ações de saúde.
C permissão para a participação da iniciativa privada no SUS,
de forma complementar.
D definição da vigilância sanitária como uma das áreas de
atuação do SUS.
37'561

A Lei n.º 8.142/1990 regulamenta o(a)

A repasse regular e automático de recursos para municípios,
estados e Distrito Federal.
B gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos
e privados contratados e conveniados.

Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e III.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.

C exercício de cargo de chefia ou de função de confiança no
SUS aos proprietários, administradores ou dirigentes de
entidades filantrópicas e privadas com fins lucrativos.
D saúde do trabalhador como uma das áreas de atuação do SUS.
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37'561

A Norma Operacional de Assistência do SUS (NOAS-SUS) de
janeiro de 2001 estabelece

37'561

Os equipamentos de proteção individual (EPI) são dispositivos
destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a

A a criação do sistema de informação hospitalar (SIH).

segurança e a saúde do trabalhador da área da saúde. Essa

B a formação das comissões intergestores.

categoria de equipamentos não inclui

C a criação de mecanismos de aperfeiçoamento das gestões
municipais — gestão plena da atenção básica e gestão plena
do sistema municipal.
D a criação de instrumentos que regulam a relação entre os
gestores do SUS.
37'561

A os óculos de segurança.
B as luvas de látex.
C as cabines de segurança biológica.
D as máscaras cirúrgicas.
37'561

Com o aumento e o aparecimento de novas doenças
infectocontagiosas, os conceitos de biossegurança têm crescido

As atividades de educação em saúde exercem importante papel na

em importância. Somente a partir da epidemia da AIDS nos anos
80 do século passado foram mais bem estabelecidas normas para

busca pelo controle das doenças infecciosas e crônico-

as questões de segurança no ambiente de trabalho. Com

degenerativas. Nesse sentido, as intervenções de educação em

referência à adoção das chamadas precauções-padrão, que

saúde direcionadas para uma comunidade ou para indivíduos

constituem uma estratégia para evitar infecções hospitalares,

portadores de hanseníase incluem o fornecimento

julgue os itens que se seguem.

I

Essa estratégia deve ser aplicada ao cuidado de todos os
pacientes hospitalizados.

II Em profissionais da saúde que apresentam reação alérgica à

I

de informações à comunidade a respeito de sinais e sintomas
que surgem precocemente nessa doença, bem como a respeito
de alternativas disponíveis na área para o seu tratamento.

exposição ao látex, recomenda-se o uso de duas luvas de
algodão com vistas a proporcionar barreira efetiva para as
mãos contra a microflora do paciente.

II à comunidade de informações relativas à eficácia do
tratamento e ao combate ao estigma causado pela doença.

III A lavagem/desinfecção das mãos reduz a quantidade da flora

III de orientação aos pacientes com relação ao tratamento da

normal benigna e as bactérias transitórias, reduzindo o risco

doença e quanto à importância de que o sigam regularmente,

de transmissão para outros pacientes.

até sua conclusão.

IV Agulhas usadas devem sempre ser reencapadas antes de ser
desprezadas nos recipientes rígidos apropriados.

IV aos pacientes de informações relativas a sinais e sintomas
associados a complicações da doença e ao que é necessário

Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e III.

fazer nessas situações.

A quantidade de itens certos é igual a

C II e III.
D II e IV.

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37'561

Atualmente, as condições ambientais em muitos locais de
trabalho apresentam índices de poluição cada vez mais altos, o
que pode gerar doenças respiratórias ocupacionais. Acerca desse
tema, assinale a opção correta.
A A asma não é considerada uma doença ocupacional devido às
dificuldades de realização de exames comprobatórios de sua
relação com o ambiente de trabalho.
B As pneumoconioses provocam doença obstrutiva pulmonar e
foliculite de exposição e são comuns entre trabalhadores que
utilizam substâncias à base de óleos e graxas.
C Trabalhadores expostos à sílica, como os que lidam com
jateamento de areia ou acabamento de pedras, como granito,
estão sujeitos a desenvolverem a silicose.
D Os solventes podem causar doenças, como a siderose, que
provoca uma reação pulmonar tecidual do tipo colagênico.
Texto para as questões de 22 a 24
Um jovem de 16 anos de idade iniciou quadro de náuseas,
vômitos, dor abdominal aguda e febre há dois dias, quando
decidiu procurar atendimento médico. Após 24 horas de
internação, apresentou piora do quadro, hipersensibilidade e
distensão abdominal associadas ao aumento da temperatura
corporal (38 ºC), sintomatologia compatível com peritonite.
Foi submetido a uma apendicectomia com anestesia geral.
37'561

Em face do caso descrito no texto, assinale a opção que indica a
intervenção mais adequada a ser instituída durante o préoperatório imediato.
A Preparo da pele por meio do banho pré-operatório com água
e sabão.
B Administração de laxativos e lavagem intestinal com solução
morna.
C Reposição hídrica em grandes volumes e reposição eletrolítica
por via oral, para prevenção de desidratação ou de distúrbio
eletrolítico.
D Tricotomia, na véspera da cirurgia, da região mamária até a
região pubiana.
37'561

Assinale a opção correta com relação ao transoperatório do caso
relatado no texto.
A O posicionamento do braço do paciente sob o suporte junto à
mesa cirúrgica deve ser mantido acima do ângulo de 90 graus
em relação ao corpo.
B É necessário observar o gotejamento das infusões venosas,
controlar o volume infundido e evitar extravasamento dessas
soluções para fora da veia.
C Será indicado colocar o paciente em posição de decúbito
lateral fetal, com os joelhos próximos ao abdome e o queixo
encostado no tórax, para se proceder à anestesia.
D Não será necessário dispensar nenhum cuidado especial ao se
utilizar o bisturi elétrico por se tratar de uma cirurgia de
abdome.

37'561

Assinale a opção que indica a intervenção mais adequada a ser
instituída durante o pós-operatório imediato do caso descrito no
texto.
A Verificar os sinais vitais, atentando para hipertermia e sinais
de choque.
B Oferecer dieta por via oral e líquidos, a fim de repor as
perdas.
C Manter o paciente na posição de Sims, para melhor drenagem
das secreções.
D Orientar quanto à retirada dos pontos e à retomada das
atividades rotineiras.
37'561

Uma técnica de enfermagem, trabalhando em uma unidade de
clínica médica, ao chegar para o trabalho no início da manhã, foi
abordada por vários pacientes e acompanhantes que se queixavam
de não ter sido realizada a glicemia capilar do horário das 7 horas
pelo profissional do plantão noturno. Nas prescrições médicas,
haviam sido checadas todas as glicemias e ainda estavam
registrados os valores correspondentes. A técnica de enfermagem
percebeu que o colega não havia feito o procedimento que se
encontrava registrado e resolveu realizar as glicemias sem
comentar o fato com ninguém, para não prejudicar o colega.
Nessa situação hipotética, a conduta da técnica de enfermagem
foi
A ética, porque não prejudicou o colega.
B ética, porque o profissional demonstrou ter mais competência
que o colega.
C não-ética, pois foi conivente com uma pessoa que
desrespeitou os princípios éticos de enfermagem.
D não-ética, pois deixou de comunicar o fato ao médico.
37'561

Com relação à higiene individual e coletiva, julgue os itens.
I

Atualmente, o conceito de higiene tem incorporado não
apenas a dimensão individual, mas também a dimensão
social, em que fatores econômicos e políticos devem ser
considerados.
II Há uma forte relação entre a saúde e o meio ambiente, de
modo que mudanças no meio ambiente podem determinar, por
exemplo, mudanças no padrão de saúde.
III O governo, nas diferentes esferas, federal, estadual e
municipal, tem responsabilidades na garantia de uma boa
higiene social.
IV A desinformação prejudica a qualidade de vida e a saúde do
homem.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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37'561

Os nutrientes estão distribuídos nos diferentes alimentos e devem
ser consumidos de maneira equilibrada. A inadequação no
consumo de um importante nutriente em crianças pode causar
uma doença que provoca sinais de inchaço, lesões na pele e
alterações no cabelo (que se torna quebradiço e mais claro),
conhecida por kwashiorkor. Essa doença é causada pela falta de
A
B
C
D

proteína.
lipídio.
carboidrato.
água.

37'561

A dieta mais adequada para o controle da constipação intestinal
deverá ser
A de consistência branda, com alimentos como mandioca,
banana e batata.
B rica em vegetais, como alface, couve e agrião e algumas
frutas, como laranja, mamão e manga.
C com pouco resíduo, de consistência líquida completa.
D de consistência pastosa, na forma de papa, carne moída e
suflês.
37'561

Um homem de 48 anos de idade, que trabalha há 15 anos
no corte de pedras em uma marmoraria, procurou um ambulatório
de enfermagem, apresentando queixas de dores no peito. Relata
que há um mês surgiu forte dor no peito, acompanhada de tosse
e fraqueza progressiva. Diz que as dores ocorrem várias vezes
ao dia e que não estão associadas a esforço físico. A tosse é
bastante produtiva, com expectoração amarelada. Apresenta-se
emagrecido, dispnéico e fraco. Tem dificuldades de audição.
Refere não utilizar equipamento de proteção individual em seu
trabalho. O médico diagnosticou silicose.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Os sinais e os sintomas poderão ser tratados a partir da
instituição de medidas terapêuticas simples, como inalações
e oxigenoterapia.
B A doença tem bom prognóstico e o paciente deve retornar às
suas atividades normais em poucos dias após o início do
tratamento.
C A doença apresentada está relacionada ao trabalho e é uma
pneumoconiose colagênica, comum no Brasil, causada pela
sílica.
D O principal equipamento de proteção individual que deixou
de ser utilizado pelo paciente foi o do ouvido.
37'561

A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego
que trata das questões ligadas aos limites de tolerância para
poeiras minerais, nas atividades e operações insalubres, é a
A
B
C
D

NR-5.
NR-15.
NR-17.
NR-23.

Texto para as questões de 31 a 35
Um homem de 62 anos de idade deu entrada em um
hospital com queixas de polifagia, poliúria, polidipsia e perda de
peso. Apresenta obesidade e hipertensão e tem história de
diabetes na família. É fumante e não pratica exercícios. Foram
solicitados exames complementares que confirmaram a existência
de diabetes melito. Após tratamento adequado, na alta hospitalar,
o paciente recebeu orientações gerais quanto à educação do
diabético, aos exercícios, à dieta e ao uso da medicação
(insulina). Decorridos dois meses da primeira internação, o
paciente deu entrada no pronto-socorro com quadro de tremores,
sudorese intensa, palidez, palpitações e visão embaçada. Segundo
o relato da esposa, a glicemia capilar feita em casa foi de
59 mg/dL. A esposa relatou ainda que o próprio paciente tem
aplicado as injeções de insulina NPH diárias como prescrita, que
vem seguindo uma dieta rigorosa e vem cumprindo uma rotina de
exercícios físicos.
37'561

Na situação em pauta, os sintomas de polifagia, poliúria e
polidipsia apresentados correspondem, respectivamente, a
A aumento da quantidade de alimentos ingeridos, aumento da
quantidade de ácido úrico e aumento da gordura abdominal.
B apetite exagerado, aumento de diurese e aumento do
peristaltismo.
C apetite exagerado, aumento da diurese e sede excessiva.
D aumento da quantidade de líquidos ingeridos, aumento da
quantidade de ácido úrico e aumento da gordura abdominal.
37'561

No caso descrito, entre os possíveis exames complementares
realizados pelo paciente que serviram para o diagnóstico de
diabetes, não estará incluído o
A
B
C
D

exame da glicemia plasmática em jejum.
exame da glicemia capilar.
teste de tolerância à glicose oral.
teste ergométrico em esteira.

37'561

Considerando as orientações que o paciente recebeu para o
controle do diabetes, estão adequadas as que consideram
A a adequação dos hábitos de vida, restringindo os açúcares
puros e as gorduras, a fim de manter os níveis adequados de
glicose no sangue.
B a prática de atividade física intensa, a fim de perder peso em
curto período de tempo.
C o aumento do consumo de carboidratos e de proteínas, a fim
de garantir suporte energético.
D a adequação da dieta, com diminuição do número de refeições
ao dia, limitadas a três grandes refeições, para reduzir o
consumo de alimentos.
37'561

No quadro descrito, a situação de emergência que levou o
paciente à internação no pronto-socorro é uma complicação
aguda do diabetes conhecida por
A
B
C
D

neuropatia diabética.
hiperglicemia.
hipoglicemia.
cetoacidose diabética.
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37'561

37'561

Na situação relatada no texto, vários fatores podem ter sido
responsáveis pela complicação aguda que o paciente apresentou.
Assinale a opção que não poderia ter sido a causa da complicação
que o paciente apresentou.

Atualmente, a dengue tem sido considerada um dos mais
importantes problemas de saúde pública. Acerca dessa doença,
assinale a opção correta.

A falta de cumprimento da dieta, com aumento da ingestão de
açúcares
B aplicação de insulina maior que a quantidade prescrita
C ingestão insuficiente de alimentos
D realização de exercícios físicos em excesso ou maior que a
habitual

A O agente infeccioso atua multiplicando-se nos eritrócitos e
aumentando a produção periférica de plaquetas.
B Tem como agente infeccioso o mosquito Aedes aegypti.
C Seu tratamento consiste na administração de medicamentos
antitérmicos e analgésicos derivados do ácido acetilsalicílico.
D A dengue hemorrágica é sua forma mais grave e manifesta-se
com hemorragias intensas, hepatomegalia e insuficiência
circulatória, exigindo internação hospitalar.

37'561

A orientação relativa ao preparo psicológico de um paciente
significa que o profissional de enfermagem deve
A conversar com o paciente, manter, a distância e mostrar quem
comandará a relação.
B construir uma relação humana e de confiança com o paciente,
valorizando a pessoa e não somente o diagnóstico.
C tratar de modo impessoal o paciente, pois as tarefas são as
mesmas, embora mude o sujeito assistido.
D sentar-se com o paciente, trocar telefones e tornar-se seu
grande amigo.
37'561

Considerando a flexibilização do papel do profissional de
enfermagem, é correto afirmar que ele deve ser
I apenas o executor de tarefas estabelecidas.
II crítico, consciente e capaz de refletir acerca dos limites de sua
atuação.
III capaz de intervir em prol do cliente, de acordo com sua
competência e com os recursos existentes.
IV co-responsável social, porque atua na interação com as
pessoas e pode modificar a realidade por meio das ações de
saúde.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

37'561

A garantia de segurança no trabalho vem com a adoção de
medidas individuais e coletivas de proteção e com o cumprimento
de regras gerais de segurança. A respeito desse assunto, assinale
a opção correta.
A As condições insalubres favorecem o aparecimento de
doenças, mas, isoladamente, não são capazes de causar
doenças ocupacionais.
B O custo com os acidentes é menor que os gastos das empresas
em adquirir materiais de proteção coletiva e individual.
C O uso dos equipamentos de proteção individual é muitas
vezes negligenciado por dificuldades de aceitação pelos
empregados e por não ser obrigatória a distribuição gratuita
desses equipamentos.
D Muitas causas de acidentes decorrem de atos inseguros por
fatores pessoais de insegurança, como a distração, a fadiga ou
a negligência.
37'561

A unidade funcional do rim é denominada
A
B
C
D

alça de Henle.
néfron.
dura-máter.
aracnóide.

37'561

Se forem prescritos 80 mg de metronidazol para um paciente, e
estiverem disponíveis frascos da medicação de 100 mL a 0,5%,
o volume correto a ser aspirado do frasco original será igual a

Na doação de córnea, é necessário que seja feita a enucleação,
isto é, a retirada do globo ocular de sua cavidade óssea. Nesse
processo, o conhecimento da anatomia do olho é fundamental.
A esse respeito, assinale a opção que contém o nome das três
membranas distintas que constituem o globo ocular.

A
B
C
D

A
B
C
D

37'561

1,6 mL.
16 mL.
80 mL.
160 mL.

esclerótica, coróide e retina
íris, esclerótica e pupila
esclerótica, córnea e retina
pupila, íris e cristalino
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37'561

37'561

Entre as opções abaixo, assinale a que apresenta o cuidado de
enfermagem menos adequado na assistência ao paciente com
depressão severa.
A Dar instruções simples de serem seguidas pelo paciente.
B Elaborar objetivos de curta duração e fáceis de serem
alcançados pelo paciente.
C Auxiliar em atividades de cuidado pessoal e estimular o
paciente a fazê-las sozinho, sem impor-lhe responsabilidades.
D Deixar o paciente planejar as próprias atividades.

A toxoplasmose é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii.
As medidas que podem ser tomadas para evitar essa doença
incluem
I não se alimentar de carne crua ou mal cozida.
II manter boa higiene e lavar as mãos sempre que manipular
carnes ou entrar em contato com o solo ou com caixas de
areia.
III alimentar gatos domésticos com ração ou com alimentos
previamente cozidos.
IV combater os mosquitos e utilizar protetores, como
mosquiteiros ou repelentes.
A quantidade de itens certos é igual a

desses hormônios é o(a)
A paratormônio.
B tiroxina.
C hormônio somatotrófico.

B 2.

C 3.

37'561

Assinale a opção que apresenta doença transmitida por vírus.
A febre amarela
B meningite
C tuberculose
D difteria
37'561

Em relação à epidemiologia descritiva, assinale a opção correta.
D 4.

37'561

Durante as atividades de trabalho, um técnico de enfermagem, ao
entrar na enfermaria pediátrica, notou que uma criança de 3 anos
de idade, deitada no berço, com a mandíbula cerrada, estava
tendo uma convulsão. Nesse momento, a ação de enfermagem
prioritária é
A
B
C
D

da laringe, e produz hormônios sob o controle da hipófise. Um

D cortisona.

37'561

A 1.

A tireóide é uma glândula que se localiza no pescoço, na frente

proteger a criança de lesões no meio ambiente.
iniciar oxigênio com máscara facial.
inserir um protetor para que a criança não morda a língua.
conter a criança para prevenir injúrias.

37'561

A Tem como objetivo básico analisar uma relação específica
entre dois eventos: a causa e o efeito.
B Usa como fontes de dados prontuários médicos e
comunicações de acidentes de trabalho, por exemplo.
C Utiliza estudos epidemiológicos controlados, isto é, que têm
um grupo de controle criado no desenrolar da pesquisa.
D Utiliza como estudos descritivos o de coorte e o de ensaio
clínico randomizado, por exemplo.
37'561

Um profissional de enfermagem, durante o plantão noturno, foi
agressivo com as parturientes internadas no seu setor de trabalho,
tratando-as com indiferença e rispidez. Ao ser questionado pelo
colega a respeito do motivo da agressividade, o profissional
continuou constrangendo as pacientes, dirigindo-se a elas em
linguagem vulgar e desrespeitosa. O colega alertou esse
profissional de que sua conduta não era adequada e resolveu
denunciá-lo. A atitude do profissional que fez a denúncia foi

A estatística descritiva coleta, analisa e interpreta dados e pode

A ética, pois agradou às pacientes.
B ética, pois não foi conivente com os maus tratos.
C não-ética, pois acusou um colega de trabalho, o que é
proibido.
D não-ética, pois expôs o colega diante das parturientes.

C Média e mediana são termos sinônimos que se referem ao

ser aplicada a estudos realizados acerca da saúde do trabalhador.
Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.
A A média aritmética é uma medida de variabilidade.
B O desvio-padrão representa uma medida de tendência central.

mesmo tipo de cálculo.
D A estatística descritiva consiste em números ou gráficos que
resumem os dados analisados.
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