
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO FOR

C
O

N
C

U
R

S
O

 P
Ú

B
L
IC

O
ESTADO DE GOIÁS

ÍPIO GOIANÉSIAMUNIC DE
EDITAL N. 001/2013

19/01/2014

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
50 questões.

2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta julgada
correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação doquatro horas
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas de prova. Oduas horas
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas de prova.três horas

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no
recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo
seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas.

7. AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.

PROVAS QUESTÕES

01 a 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

11 a 50

ENFERMEIRO



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar do aumento da gravidade dos casos de dengue no
Brasil,  o  diagnóstico continua incluindo a prova do laço.
Ela deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em
todo paciente com suspeita da doença e que não apresen-
te sinal de alarme e/ou choque e nem sangramento espon-
tâneo. O passo a passo do atendimento inclui

(A) verificar a pressão arterial  e calcular  o valor  médio
pela fórmula (sistólica + diastólica)/3, que será utiliza-
do na etapa subsequente da prova. 

(B) insuflar o manguito até o valor médio da pressão arte-
rial obtida anteriormente e manter durante cinco mi-
nutos nos adultos e três minutos em crianças. 

(C) desenhar um quadrado com 5 cm no local de maior
concentração de petéquias, considerando positiva a
prova, se houver 30 ou mais petéquias em adultos. 

(D) continuar a prova do laço, mesmo que ela se apre-
sente positiva antes do tempo preconizado, que é de
dez minutos  para  adultos  e  de  cinco  minutos para
crianças. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 1.498, de 19 de julho de 2013, do Ministério
da Saúde, redefiniu o calendário de vacinação no âmbito
do Programa Nacional de Imunizações. O enfermeiro deve
conhecer o conteúdo das vacinas para orientar os usuá-
rios de que

(A) a VIP e o VOP imunizam para poliomielite e pneumo-
nia, respectivamente.

(B) a tríplice viral objetiva imunizar para difteria, tétano e
meningite. 

(C) a dupla viral imuniza para sarampo e caxumba. 

(D) a pentavalente imuniza para difteria,  tétano, pertus-
sis, hepatite B e gripe.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A participação da população leiga no atendimento da para-
da cardiorrespiratória é de fundamental importância, uma
vez que grande parte delas ocorre em ambiente extra-hos-
pitalar. Assim sendo, um leigo pode ser ensinado sobre a
sequência simplificada do atendimento de um adulto que
se encontra caído, o que inclui, como primeira etapa,

(A) realizar  aproximadamente  100  compressões  toráci-
cas e 12 ventilações / minuto, ou seja, na proporção
de 30 compressões para duas ventilações.

(B) verificar se a vítima respira e, em caso negativo, fazer
ventilação boca a boca enquanto aguarda chegada
do socorro, pois o corpo ainda dispõe de oxigênio. 

(C) pedir  ajuda  ao  serviço  de  emergência  assim  que
identificar ausência de resposta da vítima, solicitando
que tragam um desfibrilador externo automático. 

(D) observar o tórax e abdome da vítima para avaliar se
respira e verificar presença de pulso na artéria radial
ou femoral, que são mais fáceis de palpar. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre todos os eventos adversos ocorridos na prestação
de cuidados aos pacientes, os erros de medicação têm re-
cebido papel de destaque. Em recente publicação, a Anvi-
sa (2013) recomenda que, para garantir a correta adminis-
tração de medicamentos,

(A) o paciente e os familiares sejam informados quanto
aos medicamentos, vias de administração, horários,
efeitos adversos e procedimentos de segurança ne-
cessários, como nome e número de prontuário. 

(B) o enfermeiro verifique se todas as informações rela-
cionadas ao procedimento estão corretas e de acordo
com os "três certos" recomendados, que são via cer-
ta, medicamento certo, dose certa. 

(C) o enfermeiro garanta sala exclusiva para preparo, nú-
mero adequado de profissionais, armazenamento de
medicamentos semelhantes no mesmo lugar e cen-
tralização da guarda de medicamentos na unidade. 

(D) o profissional de enfermagem consulte bulas e proto-
colos institucionais,  confirmando se cada prescrição
está correta, bem como as indicações, contraindica-
ções, precauções de uso, preparo e administração. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  estabelece  o  Programa  Nacional  de  Triagem
Neonatal, o teste do pezinho deve ser realizado na criança
logo após o seu nascimento, para a detecção de doenças
que incluem:

(A) hemoglobinopatias e hipertireoidismo. 

(B) fibrose cística e doença da suprarrenal. 

(C) anemia falciforme e lúpus congênito. 

(D) fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. 

conhecimentos_específicos_enfermeiro
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a capacitação dos profissionais do Serviço de Limpe-
za e Desinfecção de Superfícies em serviços de saúde, o
enfermeiro  deve  orientá-los  quanto  ao  uso  dos  equipa-
mentos  de  proteção  individual  (EPI).  Nessa  orientação,
eles devem ser informados de que

(A) os óculos de proteção devem ser usados durante o
preparo de diluição não automática, quando da limpe-
za de áreas que estejam localizadas acima do nível
da cabeça, nas quais haja risco de respingos, poeira
ou impacto de partículas, e devem ser descartados
após o uso. 

(B) o avental deve ser impermeável e pode ser usado por
cima do uniforme, sendo recomendado na realização
de atividades com risco de respingos; após o uso, ele
deve ser retirado com técnica correta, sendo proibido
o seu processamento pela lavanderia, mesmo após
realizar sua limpeza e desinfecção. 

(C) a máscara cirúrgica deve ser usada quando houver
possibilidade de respingos de material  biológico ou
produtos químicos em mucosas do nariz e da boca;
ao entrar  em  quarto  de  paciente  com patologia  de
transmissão respiratória por gotículas, em ambientes
fétidos e em construção ou em reformas, para evitar
a inalação do pó. 

(D) as luvas de cor clara devem ser usadas nos locais
onde a sujidade é maior e as luvas de cor escura em
mobiliários; após o uso, devem ser retiradas seguran-
do-as pela face interna sem tocar a pele, devendo ser
descartadas em seguida; as mãos devem ser lavadas
após o uso das luvas. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para orientação ao portador de hipertensão arterial sistê-
mica sobre eventos indesejáveis que são causa frequente
de falta de adesão ao tratamento, na consulta de enferma-
gem, o enfermeiro deve lembrar que

(A) a queixa de tontura é frequente e atribuída ao exces-
sivo efeito hipotensor do tratamento; a pesquisa de
hipotensão postural (queda > 20 mmHg na pressão
sistólica ao levantar da posição deitada) deve ser fei-
ta nesses casos e raramente confirma essa hipótese. 

(B) a indução de disfunção sexual é referida por 50% dos
pacientes que usam anti-hipertensivos, porque existe
conhecimento leigo de que podem influenciar a po-
tência sexual e, em caso de ocorrência desse fato, o
medicamento deve ser substituído. 

(C) as interações medicamentosas clinicamente relevan-
tes dos anti-hipertensivos são de grande importância,
pois ocorrem com fármacos que, muitas vezes, são
empregados simultaneamente, destacando-se as in-
terações com anti-inflamatórios não esteróides. 

(D) os níveis séricos de potássio devem ser aferidos  de
um a três meses após o início do tratamento; a hiper-
potassemia reduz a eficácia da terapia, provavelmen-
te porque aumenta o risco de arritmias, sendo prová-
vel mecanismo de indução de hiperglicemia. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a administração de seis frascos de soro Ringer de
500 mL em 24 horas, o gotejamento por minuto deve ser
de, aproximadamente,

(A) 30 gotas. 

(B) 40 gotas. 

(C) 50 gotas. 

(D) 60 gotas. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cuidados com a saúde do bebê e de sua família devem
ser sempre individualizados. No entanto, são observações
extensivas a todos os recém-nascidos durante a sua pri-
meira consulta:

(A) o índice de Apgar entre 7 e 10 é considerado normal;
se for 4, 5 ou 6 significa risco para disfunção neuroló-
gica; índices de 0 a 3 relacionam-se a maior risco de
mortalidade e  leve  aumento de  risco para paralisia
cerebral; um baixo índice de Apgar prediz disfunção
neurológica tardia. 

(B) a fontanela anterior deve estar aberta no momento do
nascimento, medir de 1cm a 4 cm, ter forma losangu-
lar e fechar-se do 9º ao 18º mês; a fontanela poste-
rior é triangular, mede cerca de 0,5 cm e fecha-se até
o  segundo  mês;  ambas não  devem  estar  túrgidas,
abauladas ou deprimidas.

(C) a bolsa escrotal deve ser palpada para identificar a
presença dos testículos, pois sua ausência é sinal de
gravidade, especialmente em prematuros; já o acú-
mulo de líquido peritoneal ao redor do testículo  cara-
cteriza hidrocele, que em geral tem regressão rápida,
no primeiro mês de vida da criança. 

(D) a fimose é fisiológica ao nascimento e deve-se obser-
var a localização do meato urinário para excluir a hi-
pospádia ou epispádia; na genitália feminina, os pe-
quenos lábios e o clitóris estão mais proeminentes e,
se houver  secreção esbranquiçada,  a criança deve
ser medicada. 

conhecimentos_específicos_enfermeiro



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a recente publicação do Ministério da Saú-
de (2013), as pessoas com fatores de risco para Diabetes
mellitus (DM) deverão ser encaminhadas para consulta de
rastreamento e solicitação do exame de glicemia,  a ser
realizada pelo enfermeiro na Unidade Básica de Saúde.
Assim sendo, a consulta de enfermagem

(A) tem  por  objetivo  conhecer  a  história  pregressa  da
pessoa, realizar o exame físico e identificar os fatores
de risco para DM: idade ≥ 35 anos, risco cardiovascu-
lar alto, história de avós diabéticos, de doença renal,
de hipertensão arterial > 170/100 mmHg e uso de an-
ticoncepcional há mais de cinco anos. 

(B) pode ser realizada por meio da aplicação da Sistema-
tização da Assistência de Enfermagem (SAE), objeti-
va a educação em saúde para o autocuidado e pos-
sui quatro etapas: o histórico de enfermagem, o diag-
nóstico de enfermagem, o planejamento e a avalia-
ção; a família constrói o plano de autocuidado. 

(C) pode ser realizada por outros profissionais de enfer-
magem, já que todos os profissionais de saúde po-
dem orientar sobre mudanças de hábitos alimentares,
atividade física regular, redução do consumo de álco-
ol e abandono do tabagismo, de baixo custo e risco
mínimo, que ajudam no controle da glicemia. 

(D) tem o objetivo de conhecer a história pregressa do
paciente, seu contexto social e econômico, grau de
escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e
avaliar as condições de saúde; deve abordar fatores
de risco, estratificação do risco cardiovascular e ori-
entar sobre mudanças no estilo de vida. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que o momento do parto representa eleva-
do risco de transmissão vertical do HIV, os testes rápidos
devem ser realizados na admissão para o parto e, em últi-
mo caso, no puerpério, em gestantes que

(A) tenham mais de quarenta anos e sejam de grupo de
risco. 

(B) informem não fazer uso regular de preservativo. 

(C) deixaram de fazer pré-natal e nem foram testadas du-
rante esse período. 

(D) estão em trabalho de parto, embora prematuramente.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame dos pulsos arteriais dos membros inferiores tem
por objetivo comparar a amplitude de dois pulsos homólo-
gos e avaliar o fluxo sanguíneo naquele segmento. O en-
fermeiro deve realizar esse exame, considerando que

(A) o pulso da artéria pediosa é palpado no terço distal
da perna, entre os músculos extensor no hálux e ex-
tensor ao longo dos dedos, firmando-se o pé em dor-
siflexão com uma das mãos  e  os  dedos indicador,
médio e anular da mão contralateral sobre a artéria.

(B) a pulsação da artéria  poplítea é mais  difícil  de ser
realizada, mas pode ser facilitada, colocando-se o pa-
ciente em decúbito dorsal com o joelho fletido e posi-
cionando as polpas digitais das mãos na linha média
por trás do joelho na fossa poplítea. 

(C) o  pulso  da  artéria  tibial  posterior  direito  é  palpado
com a mão esquerda, fixando-se o polegar direito na
planta do pé, enquanto as polpas dos dedos indica-
dor, médio e anular esquerdos procuram a artéria no
dorso do pé. 

(D) a pulsação da artéria tibial anterior localiza-se imedia-
tamente atrás do maléolo interno e pode ser percebi-
da com auxílio das polpas digitais do polegar, indica-
dor e médio, enquanto os outros dedos se fixam no
maléolo lateral. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atenção básica, em particular a Estratégia de Saúde da
Família, é a grande porta de entrada do paciente com tu-
berculose (TB) no sistema de saúde. Barreiras que se re-
ferem  à  biossegurança  são  apontadas,  algumas  vezes,
como limitadoras dessa integração. Sobre esse aspecto,
cabe ressaltar que

(A) as unidades básicas têm necessidade de ambientes
especiais  para  atendimento  dos  pacientes  de  TB,
pois o número de atendimentos/ano superará o limite
previsto. 

(B) as medidas de biossegurança são secundárias antes
do diagnóstico em unidades que não tratam TB, por-
que a chance de receber um portador de TB é menor
do que em unidades especializadas. 

(C) os pacientes, mesmo com boa evolução clínica e ba-
ciloscopias de controle negativas, mas ainda com a
doença, podem contaminar outros após duas ou três
semanas. 

(D) o trabalho do agente comunitário de saúde na identifi-
cação do sintomático respiratório no domicílio diminui
a circulação do bacilífero pela unidade, sem sua pré-
via identificação. 

conhecimentos_específicos_enfermeiro



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fim de atender aos dez passos propostos pelo Ministério
da Saúde para a boa alimentação infantil,

(A) a mãe deve dar somente leite materno à criança até
os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer
outro alimento. 

(B) outros alimentos devem ser introduzidos na dieta da
criança,  após seis meses, de forma  lenta e gradual,
mantendo-se o leite materno até os doze meses.

(C) cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, frutas e le-
gumes devem se introduzidas na dieta da criança aos
seis meses, em substituição ao leite materno. 

(D) a alimentação complementar deve ser  oferecida de
acordo com os horários de refeição da criança, em in-
tervalos regulares e de forma a respeitar seu apetite. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No documento “Política Nacional de Atenção Integral à Sa-
úde da Mulher”,  há informações que demonstram que a
saúde da mulher é prioridade governamental, incluindo o
fato de que

(A) a menopausa é evidenciada pela presença de sinto-
mas de intensidade variável e significa, além do fim
do período de fecundidade, também o final da capaci-
dade produtiva e da sexualidade. 

(B) as mulheres lésbicas ainda consideram que o câncer
de colo de útero só afeta mulheres heterossexuais e
deixam de se mobilizar em favor de sua prevenção e
da prevenção do câncer de mama. 

(C) a maioria das mulheres negras encontra-se abaixo da
linha de pobreza, e a taxa de analfabetismo é o dobro
da das mulheres brancas, mas têm menor risco de
contrair e morrer de determinadas doenças. 

(D) a maioria das mulheres em situação de prisão relata
algum problema relacionado à saúde sexual, mas o
número de soropositivas entre mulheres presas é a
metade do número dos homens na mesma situação. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A administração do tempo no trabalho é parte do planeja-
mento, pois reflete a capacidade de organizar-se. São prin-
cípios úteis no planejamento do trabalho dos enfermeiros:

(A) documentar suas intervenções de enfermagem ao fi-
nal do dia de trabalho, pois a concentração facilita o
registro. 

(B) considerar o trabalho total sem fragmentá-lo mental-
mente, pois isso facilita a identificação dos suprimen-
tos necessários. 

(C) agrupar as atividades que serão realizadas num mes-
mo local,  pois  minimiza  tempo  de  deslocamento  e
maximiza tempo com usuários. 

(D) estabelecer horário certo para terminar o dia de tra-
balho com limite de duas horas, pois na maioria das
vezes é impossível terminar na hora certa. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que o processamento de produtos para a
saúde tem se tornado cada vez mais difícil e complexo, o
enfermeiro precisa estar atento a questões, como:

(A) a  limpeza  é  a  etapa  fundamental  desse  processa-
mento e nenhum produto para saúde pode ser desin-
fetado ou esterilizado antes de ser adequadamente
limpo. 

(B) os produtos usados no procedimento de limpeza dos
produtos para a saúde devem ser capazes de induzir
a formação de biofilme para impedir a adesão de mi-
cro-organismos. 

(C) os procedimentos de limpeza de materiais críticos e
semicríticos devem ser realizados nas unidades as-
sistenciais antes de eles serem encaminhados à cen-
tral de esterilização. 

(D) o uso de detergentes enzimáticos dispensa a etapa
de enxágue na limpeza de produtos para a saúde,
uma vez que ele se neutraliza em presença de maté-
ria orgânica. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Saúde Mental preconiza a redução
gradual  e planejada de leitos  em hospitais  psiquiátricos,
priorizando serviços e ações de saúde mental de base co-
munitária. Por isso, 

(A) os profissionais de saúde esperam que a família acei-
te e cuide da pessoa em sofrimento psíquico intenso,
porque lhe oferecem suporte e orientações, sempre
que precisam. 

(B) a  família  é  requisitada  como parceira  e  reafirmada
como um dos possíveis espaços do provimento de cui-
dado, passando a ser concebida como necessária e
aliada no cuidado de seu familiar em sofrimento psí-
quico. 

(C) os profissionais de saúde deixam de perceber o fami-
liar como simples informante das alterações apresen-
tadas pela pessoa em tratamento, e sim como ativo
nas prescrições de tratamento. 

(D) o provimento de cuidado doméstico à pessoa com so-
frimento psíquico é considerado um trabalho simples,
pois os familiares já estão acostumados a lidar com
frustrações e sentimentos de impotência e culpa.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da
criança na atenção básica objetiva a promoção de sua sa-
úde, proteção contra os agravos e a detecção precoce de
alterações passíveis de modificação, que possam repercu-
tir em sua vida futura. Assim, em relação aos aspectos re-
lacionados ao crescimento e desenvolvimento da criança
até os 10 anos, é essencial saber que,

(A) a partir dos dois anos, a criança desenvolve seu sen-
so de identidade, reconhecendo-se como uma pes-
soa, atribuindo conceitos a si mesma e começa a rei-
vindicar maior autonomia.

(B) dos dois aos quatro anos, o aspecto mais importante
do desenvolvimento da criança é o desenvolvimento
afetivo, caracterizado pelo apego e estabelecimento
de  vínculo  afetivo  com  as  pessoas  que  interagem
com ela. 

(C) a partir dos quatro anos, a criança passa a pensar com
lógica, embora esta seja predominantemente concreta;
sua memória e sua habilidade com a linguagem au-
mentam e há enormes ganhos cognitivos.

(D) dos quatro aos seis anos, a criança começa a desen-
volver  o  julgamento  global  de  autovalor,  integrando
sua autopercepção,  fechando algumas ideias sobre
quem ela é e como deve ser, momento em que a in-
fluência dos amigos se torna mais importante.  

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Decreto nº  94.406,  de 8 de junho de
1987, do Conselho Federal  de Enfermagem, que dispõe
sobre o exercício da enfermagem, algumas ações são pri-
vativas do enfermeiro e outras são realizadas como inte-
grante da equipe de saúde. Ele desempenha,

(A) privativamente,  a  prescrição de medicamentos  pre-
viamente estabelecidos em programas de saúde pú-
blica e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
acompanhamento da evolução e do trabalho de par-
to. 

(B) como integrante da equipe de saúde, o planejamento,
a organização, a coordenação, a execução e a ava-
liação dos serviços da assistência de enfermagem; a
assistência à gestante e ao recém-nascido. 

(C) como integrante da equipe de saúde, os cuidados di-
retos de enfermagem a pacientes graves com risco
de vida; a consulta de enfermagem; participação nos
programas de vigilância epidemiológica. 

(D) privativamente, a direção ou a chefia de serviço e de
unidade de enfermagem; a prescrição da assistência
de enfermagem; a consultoria, auditoria e emissão de
parecer sobre matéria de enfermagem. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sistematização da assistência de enfermagem é um mé-
todo que ajuda a organizar o trabalho do enfermeiro e, de
acordo com o Conselho Federal de Enfermagem,

(A) o  processo  de  enfermagem organiza-se  em  quatro
etapas inter-relacionadas,  interdependentes e recor-
rentes. 

(B) o processo de saúde de enfermagem deve estar bas-
eado  em  um  suporte teórico que oriente a escolha
das prescrições de enfermagem e, posteriormente, o
estabelecimento dos diagnósticos . 

(C) o  processo de enfermagem deve ser  realizado,  de
modo deliberado e sistemático, em todos os ambien-
tes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado
profissional de enfermagem. 

(D) o processo de saúde de enfermagem, quando reali-
zado em prisões, escolas e na Estratégia Saúde da
Família é denominado “consulta e diagnóstico de en-
fermagem”. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linha do cuidado do acidente vascular cerebral, instituída
pela Portaria MS/GM n. 665, de 12 de abril de 2012, esta-
belece como fluxograma de atendimento:

(A) no tempo zero, são identificados os sintomas de aler-
ta, como a perda súbita da força e da sensibilidade; a
dificuldade visual e de fala; a cefaleia e a tontura. 

(B) em 20 minutos, o enfermeiro verifica os sinais vitais,
aciona coleta de exames, punciona via venosa  cali-
brosa, faz eletrocardiograma e verifica glicemia. 

(C) em 60 minutos, é solicitada a tomografia computado-
rizada de crânio, bem como a avaliação do neurolo-
gista. 

(D) em 120 minutos, é iniciada a terapia trombolítica en-
dovenosa e administrados 300 mg de ácido acetilsali-
cílico. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pneumonia  relacionada  à  assistência  à  saúde  ocorre
principalmente  associada  à  ventilação  mecânica  (VM),
sendo que sua incidência aumenta com a duração da VM.
Entre as medidas específicas recomendadas pela Anvisa
para prevenção da pneumonia associada à ventilação, in-
clui-se:

(A) evitar fazer aspiração da região subglótica durante as
aspirações de secreções traqueais, para prevenir le-
são da mucosa orofaríngea. 

(B) evitar o uso de clorexedina na realização de higiene
oral,  para  evitar  que os  micro-organismos  orais  se
tornem resistentes aos antimicrobianos. 

(C) manter os pacientes sedados, sempre que possível,
para evitar  que,  em caso de agitação motora,  eles
possam aspirar conteúdo gástrico para os pulmões.

(D) manter os pacientes com a cabeceira da cama eleva-
da entre trinta e quarenta e cinco graus, para prevenir
aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) são
uma das  mais  comumente  relacionadas  à  assistência  à
saúde, e os fatores de risco abrangem o uso de cateteres
vasculares centrais, principalmente os de curta permanên-
cia. Para a prevenção das IPCS, a Anvisa recomenda

(A) o preparo da pele do local de punção de cateteres
centrais de inserção periférica, usando a Iodopovido-
na alcoólica a 10% como antisséptico de escolha. 

(B) a cobertura do sítio de punção do cateter periférico
com gaze estéril  ou  membrana transparente e  sua
troca a cada 24 horas. 

(C) o preparo da pele para instalação de cateter central
de curta permanência com solução de clorexedina al-
coólica de 0,5% a 2%. 

(D) a manutenção dos cateteres arteriais periféricos por
no máximo dois dias, após o que devem ser transferi-
dos para outro local. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A transmissão vertical do HIV no puerpério requer atenção
especial  dos profissionais  de saúde,  que devem atentar
para o fato de que

(A) o seguimento obstétrico da mulher com HIV no puer-
pério é igual ao de qualquer outra mulher, devendo
retornar entre o 5º e o 8º dia e no 42º dia pós-parto. 

(B) a presença do vírus no leite materno e seu potencial
infectante ainda são dúvidas e,  portanto,  toda mãe
soropositiva para o HIV pode amamentar. 

(C) a puérpera e seu recém-nascido devem ser isolados,
sendo proibido seu encaminhamento para alojamento
conjunto. 

(D) a amamentação da criança por outra nutriz e a ali-
mentação mista alternando o leite humano com fór-
mula infantil podem fortalecer a imunidade do bebê. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cuidados de  enfermagem na administração de dieta
por sonda nasogástrica ou nasoentérica incluem

(A) medir o nível de glicose do líquido traqueal aspirado
pelo menos uma vez ao dia e suspender a dieta, caso
ele seja maior que 90 mg/dL, o que indica broncoas-
piração de alimentos. 

(B) manter o paciente com a cabeceira da cama elevada
de trinta a quarenta e cinco graus durante todo o tem-
po de administração da dieta, mantendo-o na mesma
posição por uma hora após o término da infusão.

(C) interromper a administração da dieta pelo menos no-
venta minutos antes da realização de procedimentos
durante os quais o paciente deve ficar em decúbito
dorsal horizontal, para evitar broncoaspiração de ali-
mentos. 

(D) usar método de infusão intermitente por gotejamento
com sondas posicionadas no duodeno ou jejuno e de
infusão contínua, quando a extremidade da sonda es-
tiver localizada no estômago. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política  Nacional  de  Atenção  Básica  estabelece  que,
além de seguir as disposições legais que regulamentam o
exercício de cada uma das profissões, cada profissional
das equipes tem atribuições específicas, cabendo ao en-
fermeiro

(A) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas
pelos  agentes  comunitários  de  saúde  em  conjunto
com os outros membros da equipe. 

(B) cadastrar todas as pessoas de sua microárea e man-
ter os cadastros atualizados e orientar as famílias so-
bre o uso dos serviços de saúde. 

(C) realizar  pequenos  procedimentos  cirúrgicos  quando
indicados ou necessários, no domicílio ou na unida-
de. 

(D) estar em contato permanente com as famílias, desen-
volvendo  ações  educativas  e  acompanhando  pes-
soas com problemas de saúde. 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o atendimento de vítimas de trauma em serviço
de emergência, o exame do nível de consciência deve ser
realizado, preferencialmente, usando um método sistema-
tizado que possibilite avaliação objetiva, fácil, rápida e  use
linguagem uniforme, como a escala de coma de Glasgow
(ECG). A correta aplicação e uso da avaliação obtida pela
ECG inclui saber que

(A) os parâmetros avaliados são a abertura dos olhos, a
resposta verbal, a resposta motora e as reações pupi-
lares. 

(B) o  escore  total  varia  de  três  a  quinze,  sendo  que,
quanto maior a pontuação, mais grave o comprometi-
mento cerebral. 

(C) a pontuação atribuída a cada parâmetro deve consi-
derar sempre a melhor resposta apresentada pelo pa-
ciente. 

(D) a avaliação da resposta motora deve levar em conta
que a reação em flexão ou decorticação recebe es-
core menor do que a reação em extensão ou desce-
rebração. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que uma liderança seja eficiente, deve existir certa
quantidade de poder, apoiando-a. Está na base ou origem
do exercício do poder, o 

(A) por recompensa, que é decorrente do cargo, consegui-
do por um título ou cargo oficial numa organização. 

(B) da informação,  aquele conseguido por  meio de co-
nhecimento, habilidades e experiência. 

(C) legítimo, conseguido mediante a capacidade de asse-
gurar favores ou recompensas a outros, independen-
te do seu valor. 

(D) referencial, aquele que o líder possui porque outros
se identificam com ele ou com o que ele simboliza. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a adequada atuação no processamento de produtos
para saúde, o enfermeiro deve conhecer as indicações e
recomendações de cada processo, considerando que

(A) a desinfecção de alto nível elimina todos os vírus lipí-
dicos e alguns não lipídicos, todas as bactérias vege-
tativas, bacilo da tuberculose e fungos, mas nenhum
esporo. 

(B) a esterilização destrói todos os micro-organismos, a
tal ponto que seja impossível detectá-los no meio de
cultura-padrão, onde previamente haviam proliferado.

(C) a desinfecção é indicada para o processamento dos
produtos semicríticos e críticos, após o uso em um
paciente e antes de seu uso em outro paciente. 

(D) a esterilização por vapor sob pressão é recomendada
para artigos críticos que podem ser danificados com
temperatura elevada por muito tempo.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A úlcera por pressão (UPP) tem sido alvo de grande preo-
cupação para os serviços de saúde. As etapas essenciais
da estratégia de prevenção de UPP incluem a higienização
e a hidratação da pele, sendo recomendado

(A) realizar hidratação da pele massageando as áreas de
proeminências  ósseas  e  hiperemiadas,  sempre  no
sentido do retorno venoso. 

(B) realizar  massagem  da  pele  suavemente  nos  locais
que apresentam sinais  de  inflamação aguda ou de
vasos sanguíneos danificados e onde a pele estiver
mais frágil. 

(C) aplicar hidratante na pele seca e em áreas resseca-
das, principalmente após o banho e pelo menos uma
vez ao dia, em movimentos suaves e circulares.

(D) lavar a pele pelo menos três vezes ao dia e sempre
que estiver suja, com sabão e água fria e com movi-
mentos firmes no sentido do retorno venoso, para evi-
tar edemas.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipoglicemia é uma complicação bem reconhecida entre
os pacientes com diabetes tipo I e frequentemente aconte-
ce na metade do dia, geralmente manifestada por sinto-
mas de intensidade leve a grave, que incluem:

(A) poliúria, polidpsia, polifagia, turvação visual. 

(B) tonteira, fraqueza e dificuldade para se concentrar.

(C) cefaleia ou cabeça pesada, turvação visual, polifagia. 

(D) poliúria, polidipsia, tremores, fraqueza. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É fundamental  que  os  serviços  de  atenção  primária  no
SUS se responsabilizem pela realização de pequenos pro-
cedimentos clínicos e cirúrgicos. Um desses procedimen-
tos é a lavagem gástrica nos casos de ingestão de subs-
tâncias tóxicas, a qual

(A) pode ser feita com sonda oro ou nasogástrica, a mais
calibrosa possível, com o paciente em decúbito late-
ral esquerdo, com a cabeça mais baixa que o corpo. 

(B) necessita de meio a um litro de líquido em média, po-
dendo ser soro fisiológico ou água gelada, para ser
bem-sucedida em adultos.

(C) exige confirmação radiológica do posicionamento da
sonda,  já  que a introdução de ar  pela  sonda pode
acelerar o processo de absorção da droga ingerida. 

(D) deve ser realizada com o paciente em decúbito dor-
sal, com a cabeça mais elevada do que o tronco e o
volume retornado deve ser sempre próximo ao volu-
me infundido. 
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A profilaxia do tétano deve ser medida de rotina no trata-
mento das feridas em unidades básicas de saúde, espe-
cialmente  em portadores  de  feridas  profundas,  sede de
corpos estranhos, com grande quantidade de tecido desvi-
talizado e naqueles que foram à procura de cuidados tar-
diamente. Assim, a administração do toxoide tetânico deve
ser realizada em todos eles no momento do atendimento,
observando-se  a  via  de  aplicação  e  o  tempo  decorrido
após completarem o esquema vacinal ou receberem dose
de reforço, conforme se segue:

(A) subcutânea, após seis meses. 

(B) intramuscular, após seis meses.

(C) subcutânea, após doze meses. 

(D) intramuscular, após doze meses. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, as
unidades de saúde devem dispor de coberturas para trata-
mento de feridas agudas e crônicas. De acordo com essas
recomendações,

(A) o hidrocoloide é indicado para prevenção e tratamen-
to de feridas abertas não infectadas. 

(B) a sulfadiazina de prata é indicada para tratamento de
úlceras por pressão e de feridas abertas não infecta-
das. 

(C) os ácidos graxos essenciais são indicados para feri-
das exudativas, com ou sem sangramento, infectadas
ou não. 

(D) o  alginato  de  cálcio  é  indicado em  queimaduras  e
lesões infectadas ou com tecido necrótico. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao pré-natal de baixo risco, o Ministério da Sa-
úde ressalta a importância das atribuições dos diferentes
profissionais  em  todo  o  processo,  realizando  ações  de
atenção integral  e de promoção à  saúde,  prevenção de
agravos e escuta qualificada das necessidades das usuá-
rias. Nesse contexto, ele estabelece que compete ao en-
fermeiro

(A) avaliar e tratar as gestantes que apresentarem algum
sinal de alarme. 

(B) verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados
no cartão da gestante. 

(C) aplicar vacinas antitetânica e contra a hepatite B em
usuárias com atraso no calendário de vacinação. 

(D) realizar consulta pré-natal de gestação de baixo risco,
intercalada com a do médico.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação de risco vem sendo usada em diversos paí-
ses como dispositivo de melhoria da qualidade dos servi-
ços de urgência,  definindo a  ordem do atendimento em
função do potencial de gravidade ou de agravamento da
queixa apresentada. Nessa classificação são usados  pro-
tocolos específicos disponíveis na literatura, adaptados ao
perfil de cada serviço. Nesse processo, o Ministério da Sa-
úde recomenda que

(A) o protocolo tenha no mínimo cinco níveis de classifi-
cação de risco, explicitando com clareza qual o enca-
minhamento a ser dado em cada situação. 

(B) o protocolo seja construído usando preferencialmente
números e não cores, que podem ser diferentes em
cada setor e provocar confusão. 

(C) a identificação da classificação seja feita diretamente
no usuário, por meio de pulseira ou tornozeleira, de
modo a acompanhar o paciente aonde ele for. 

(D) a classificação de risco seja realizada por profissio-
nais de enfermagem de nível superior,  preferencial-
mente com experiência em serviço de urgência. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preparo e a administração de insulina requerem conhe-
cimento e cuidado do enfermeiro e incluem

(A) mudar o local de aplicação sistematicamente, evitan-
do reaplicar em um mesmo local em menos de trinta
dias, para não produzir lipodistrofia.

(B) evitar aplicação intramuscular em crianças e adultos
muito magros, inserindo agulha própria para insulina
em ângulo de quarenta e cinco graus. 

(C) administrar todo o conteúdo da seringa e esperar 20
segundos antes de retirar  a agulha do subcutâneo,
para garantir injeção de toda a dose de insulina. 

(D) agitar  fortemente o frasco de insulina por  cerca de
cinco segundos antes de aspirar seu conteúdo, para
assegurar que ele foi homogeneizado. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para orientar as pessoas na coleta de material para exa-
mes laboratoriais, o enfermeiro precisa ter conhecimento
sobre os cuidados que cada um requer. Assim,

(A) a pesquisa de sangue oculto nas fezes exige que a
amostra seja colhida na primeira evacuação do dia,
preferencialmente pela manhã, em recipiente estéril e
a pessoa é proibida de ingerir dieta rica em resíduos
por 72 horas antes da coleta. 

(B) os exames de sangue exigem jejum prévio de pelo
menos  oito  horas,  considerando  que  alimentos  e
água absorvidos pelo trato gastrintestinal  alteram a
composição química do sangue e podem produzir re-
sultados falsos no exame. 

(C) o exame de urina de 24 horas começa com o comple-
to esvaziamento da bexiga, desprezando-se esse vo-
lume e colhendo todas as demais micções, inclusive
a última, que deve ser no mesmo horário em que ele
desprezou a primeira amostra.

(D) o exame de cultura da urina requer a coleta do pri-
meiro jato da primeira urina da manhã, em recipiente
estéril e a pessoa deve ser instruída a realizar a higi-
ene dos órgãos genitais com água e sabão antes da
coleta. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aconselhamento  consiste  em  um  processo  educativo
com um importante papel na promoção da saúde, propor-
cionando à pessoa condições para avaliar os próprios ris-
cos  e  tomar  decisões  realistas  quanto  à  prevenção  de
doenças e problemas relacionados a elas. Para o correto
aconselhamento em relação às hepatites virais,  o enfer-
meiro deve saber que

(A) a principal via de contágio da hepatite A é a fecal-oral,
por  contato  inter-humano  ou por  água e  alimentos
contaminados, mas  esse agravo pode ser prevenida
pela utilização da vacina específica contra o vírus A. 

(B) a hepatite C é transmitida por meio da ingestão de
alimentos e/ou água contaminados com matéria fecal
de portadores do vírus; porém, ela pode ser preveni-
da pelo uso de vacina específica contra o vírus C. 

(C) a transmissão da hepatite D é feita por via fecal-oral,
pelo compartilhamento de agulhas e seringas e pelas
relações  sexuais  desprotegidas,  inexistindo  vacina
que proteja contra esse tipo de hepatite. 

(D) a hepatite E é transmitida pelo sangue, e a principal
forma de prevenção é evitar o compartilhamento de
seringas e agulhas, transfusões sanguíneas e doação
de órgãos e tecidos, pois inexiste vacina específica. 
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