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EnfErmEiro – nEfrologiA 

Concurso Público – SESPA/PA 

CONhECImENTOs
BásICOs

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado 
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele 
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca 
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em 
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de 
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, 
quando aceitava resignado as decisões do seu médico, 
e começado a atuar como um adolescente questionador, 
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para 
o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É 
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e 
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme 
consultório informal.
 As buscas por dados sobre doenças específicas são 
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem 
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de 
marcar consulta com um especialista, e também depois de 
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo 
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a 
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado 
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer 
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a 
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um 
sem-número de dados errados sobre doenças circulando 
pela internet. A demanda por informações médicas levou 
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não 
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por 
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam 
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta 
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O 
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, 
nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para 
digeri-los.
 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa 
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão 
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede 
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido 
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos 
que se comportam dessa forma podem ser acusados de 
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e 
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece 
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem 
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem 
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar 
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com 
o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis 
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
 Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um 
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há 
informação colhida na rede que substitua a palavra final 
de um bom especialista. Palavra final que não significa, 
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação 
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de 
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo 
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento 
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a 
seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

Questão 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao 
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso 
a um volume maior de informações sobre seu quadro 
clínico, o que o tem tornado mais questionador.

(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, 
após pesquisar sobre sua doença na internet, os 
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e 
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca 
vai mudar.

(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus 
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação 
entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no 
quarto parágrafo.

(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto 
os médicos que não conversam com seus pacientes 
como os pacientes que falam demasiadamente nos 
consultórios devem procurar a justiça para resolverem 
esse problema de mau relacionamento.

Questão 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas 
por dados sobre doenças específicas são as mais 
numerosas” significa dizer que sites sobre dieta e 
nutrição não são acessados por internautas.

(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de 
informações sobre doenças em geral, nem tudo o 
que se encontra pode ser devidamente aproveitado, 
pois existem muitos dados imprecisos e informações 
equivocadas circulando na rede.

(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), 
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar 
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos 
esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.

(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, 
mais as pessoas deixam de procurar médicos e 
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao 
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

Questão 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está 
relacionada à pequena quantidade de informações 
sobre doenças circulando na internet.

II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao 
paciente, segundo os médicos.

III – Infere-se do trecho “Palavra final que não significa, 
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas 
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do 
médico ser questionada.

IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre 
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por 
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, 
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente 
para que tomem juntos a decisão mais acertada para 
cada tipo de tratamento.

V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” 
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, 
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios 
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes 
adolescentes e jovens.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.
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Questão 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas 
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” 
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) 
estão empregadas em sentido conotativo.

II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o 
mesmo significado de facilidade excepcional.

III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem 
à mesma norma de acentuação gráfica, assim como 
ocorre com “páginas” e “propósitos”.

IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o 
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas 
ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à 
mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 5

herminio macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as 

pessoas com pouca instrução não são capazes de 
compreender o que os médicos dizem.

III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente 
revela que não mantém refeições regulares.

IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente 
sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda 

do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, 

um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, 

terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 

quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele 

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, 

ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de 

manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar 

o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 

onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver 

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve 

ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 

assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo 

começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. 

Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças 

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

 Medicina que tem seus postulados como a das 

faculdades.

 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há 

doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que 

arde cura, o que aperta segura”.

 Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá 

que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 

doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de 

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados 

(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado 

por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de 

dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 

da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante 

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo 

de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. 

Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, 

depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 

o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, 

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. 

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. 

Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 

descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 

sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos 

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho 

do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das 

pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 

é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as 

histórias populares.

 O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada 

para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o 

dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 

bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, 

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos 

que as papilas da língua vão identificando com o uso.

manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: senhor, ano 2, n.º 16, 
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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Questão 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem 

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder 

curativo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” 

(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano 

médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas 

que receitava.

III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz 

efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a 

medicação só fará efeito se for usada juntamente com 

a medicina popular proposta.

IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu 

credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, V.

(C) F, F, F, F.

(D) V, F, V, F.

Questão 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as 

estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” 

(linha 17) está relacionada à medicina popular.

(B)  A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) 

refere-se à medicina das faculdades.

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como 

uma figura que gosta de sofrer.

(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a 

discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque 

pode ser substituída por piscadinha discreta, sem 

acarretar prejuízo ao texto.

Questão 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do sistema 

Único de saúde (sUs) estabelecidas no art. 198 da 

Constituição Federal.

(A) Descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

Questão 9

Em relação aos Indicadores de saúde, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – São usados para ajudar a descrever uma situação 

existente e para avaliar mudanças ou tendências 

durante um intervalo de tempo.

II – São produzidos com periodicidade definida e critérios 

constantes e revelam o comportamento de um 

fenômeno em dado período de tempo.

III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde 

estáveis em curto período de tempo.

IV – Não servem para descrever a freqüência de uma 

doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

Questão 10

No nível municipal, compete ao gestor do sUs:

(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.

(B) formular políticas de saúde para a população de 

adolescentes do país.

(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população local.

(D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS 

nacional.

Questão 11

Acerca dos sistemas de informação do sUs, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção correta.

I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos 

planos e programas de saúde.

II – Transformam as informações coletadas em dados, 

subsidiando o processo de tomada de decisões.

III – Podem ser informatizados ou manuais.

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente 

no setor saúde.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) V, F, V, F.
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Questão 12

Com base na Lei Orgânica de saúde, assinale a opção 
correta acerca da vigilância epidemiológica.

(A) É um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.

(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e 
degenerativas.

(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela 
porque são doenças cobertas pelo Regulamento 
Sanitário Internacional.

(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem 
a devida confirmação laboratorial da doença não deve 
ser notificado.

Questão 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança 
e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze 
a dezoito anos.

(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de 
quinze a dezoito anos.

(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a 
dezoito anos.

(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze 
a vinte e um anos.

Questão 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma 
pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto 
do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

(A) 70 anos
(B) 65 anos
(C) 75 anos
(D) 60 anos

Questão 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção 
correta.

(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em 
uma região.

(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo 
do tempo em uma região.

(C) Elevação estatisticamente significativa da incidência 
de uma doença ou agravo, acima da norma observada 
anteriormente, em uma região.

(D) Redução significativa do número de casos de uma 
doença ou agravo em uma região.
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CONhECImENTOs 
EsPECÍFICOs

Questão 16

Com relação à anatomia renal, assinale a opção correta.

(A) As pirâmides de Malpighi se localizam no córtex renal.
(B) Na parte medial côncava de cada rim, localiza-se o hilo 

renal (local onde se encontram a artéria e a veia renal, 
os vasos linfáticos, os plexos nervosos e o ureter), que 
se expande dentro do seio renal formando a pelve.

(C) Em recém-nascidos, o peso dos rins varia de 50 a 60 
gramas.

(D) O glomérulo possui cerca de 100nm de diâmetro, 
sendo que os glomérulos justamedulares possuem um 
diâmetro 40% maior em relação aos demais.

Questão 17

Assinale a opção que apresenta os elementos de 
formação da unidade funcional do rim.

(A) Pronefro, Mesonefro e Metanefro.
(B) Córtex, cálices maiores e cálices menores.
(C) Corpúsculo renal representado pelo glomérulo e pela 

cápsula de Bowman;  túbulo proximal; alça de Henle;  
túbulo distal; e uma porção do ducto coletor.

(D) Túbulos, que se dividem em duas regiões: zona 
Medular Interna e Externa.

Questão 18

Cerca de 180 litros de filtrado glomerular são formados 
a cada dia, porém menos de 1% dessa quantidade, cerca 
de 1,5 litro por dia, é eliminado como urina. Acerca da 
filtração glomerular, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os rins recebem normalmente 20% do débito cardíaco, 
o que representa um fluxo sangüíneo de 1.000 a 1.200 
mL/min para um homem de 70 – 75Kg.

(B) O filtrado glomerular sai da cápsula de Bowman por 
meio do túbulo renal.

(C) A pressão do sangue no interior do glomérulo é de 
cerca de 100mmHg.

(D) O filtrado glomerular tem composição iônica e de 
substâncias cristalóides (glicose, aminoácidos etc.).

Questão 19

A síndrome de Insuficiência Renal Aguda (IRA) engloba 
uma variedade de condições clínicas caracterizadas por 
retenção de compostos nitrogenados (uréia, creatinina 
etc.). Assinale a opção que corresponde à classificação 
clínica correta da IRA em pré-renal, renal e pós-renal, 
respectivamente.

(A) queimaduras, nefrite intersticial aguda e cálculo de 
uretra

(B) pancreatite, câncer de próstata e pielonefrite aguda
(C) queimaduras, estenose uretrais e direse excessiva
(D) hemorragias, ICC e oclusão de artéria renal por 

êmbolos

Questão 20

Em nefrologia, a síndrome em que ocorre a presença de 
proteinúria maciça, acompanhada de hipoalbuminemia, 
hiperlipidemia e edema é a

(A) síndrome nefrótica.
(B) nefrolítíase.
(C) síndrome nefrítica aguda.
(D) infecção urinária.

Questão 21

Considere o seguinte caso clínico.

 Carlos Luís será submetido a uma cirurgia cardíaca 
em um hospital da cidade de Santarém. Para que todas 
as etapas sejam realizadas dentro do esperado, a Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) deverá estar preparada para 
receber o paciente na fase pós-operatória. 

Nesse contexto, caberá ao enfermeiro da UTI verificar

(A) os estados neurológico, hidroeletrolítico, cardíaco, 
respiratório e vascular periférico do paciente; a 
função renal e o grau de sensibilidade à dor, além 
de realizar observações gerais (funcionamento dos 
equipamentos, tubos, da monitorização cardíaca, dos 
acessos intravenosos e arteriais).

(B) os carros de emergência e a lavagem das mãos.
(C) se o paciente apresenta próteses.
(D) se há um quarto próximo preparado para uma possível 

necessidade de realização de ventilação natural.

Questão 22

Considerando que um paciente foi submetido a um 
transplante renal, DVR (doador vivo relacionado), 
assinale a opção que apresenta as possíveis complicações 
clínicas que podem ocorrer durante o pós-operatório 
nesse caso.

(A) Complicações pulmonares, cardíacas e neurológicas.
(B) Complicações cirúrgicas: urológicas; vasculares; 

imunológicas.
(C) Alterações psicológicas com familiares.
(D) Dificuldades de adaptações do paciente a ambiente 

diferente.

Questão 23

Considere que, após realizar normalmente o seu tempo 
de diálise, um paciente renal crônico apresentou vômitos 
sangüíneos no dia seguinte ao tratamento dialítico, 
sendo encaminhado a um serviço de emergência. Nesse 
caso, o enfermeiro deve verificar

(A) a temperatura corporal e a freqüência respiratória.
(B) a pressão arterial e o pulso.
(C) a freqüência respiratória e a monitorização cardíaca.
(D) a cor da diurese.

Questão 24

Conforme a legislação vigente no Brasil, todo profissional 
de enfermagem que for ingressar no serviço de terapia 
renal substitutiva deverá ser vacinado contra

(A) febre amarela.
(B) tétano.
(C) hepatite B.
(D) BCG.
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Questão 25

Considere o seguinte caso clínico.

 Lúcia deu início ao seu tratamento de terapia de 
substituição renal há alguns dias em uma unidade pública do 
Pará que realiza procedimentos de diálise e tem confirmado 
um quadro de tuberculose pulmonar na fase bacilífera. 

A medida de isolamento mais indicada durante a 
internação hospitalar de Lúcia consiste em

(A) realizar as precauções básicas de biossegurança; 
destinar quarto privativo à paciente; estabelecer 
o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais que 
entrarem em contato com a paciente; higienizar as 
mãos ao entrar e ao sair do quarto; e realizar limpeza 
concorrente (diária) de superfícies e equipamentos 
próximos ao leito.

(B) realizar as precauções básicas de biossegurança; 
destinar quarto comunitário à paciente; estabelecer 
o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais que 
entrarem em contato com a paciente; e realizar limpeza 
concorrente (diária) de superfícies e equipamentos 
próximos ao leito.

(C) usar avental e calçar luvas; destinar quarto comunitário 
à paciente; estabelecer o uso de máscara cirúrgica 
pelos profissionais que entrarem em contato com a 
paciente;  e realizar limpeza concorrente (diária) de 
superfícies e equipamentos próximos ao leito.

(D) realizar as precauções básicas de biossegurança; 
destinar quarto privativo à paciente, de preferência com 
pressão negativa; estabelecer o uso de máscara com 
filtro especial (N95) pelos profissionais que entrarem 
em contato com a paciente; realizar higienização das 
mãos ao entrar e sair do quarto; realizar limpeza 
concorrente (diária) de superfícies e equipamentos 
próximos ao leito.

Questão 26

Após a utilização de um dialisador, pode-se enxagüá-lo 
para a retirada de todo o sangue e, em seguida, proceder-
se à limpeza química, à desinfecção e à reutilização. 
Assinale a opção que corresponde à esterilização 
empregada nos dialisadores novos, ou seja, de fábrica. 

(A) Raios gama, vapor ou óxido de etileno.
(B) Calor úmido.
(C) Peróxido de hidrogênio mais ácido peracético (2,0% 

ou menos).
(D) Glutaraldeído.

Questão 27

De acordo com o Regulamento Técnico para 
Gerenciamento de Resíduos nos serviços de saúde, 
assinale a opção correta em relação aos recipientes de 
acondicionamento de resíduos sólidos.

(A) Os resíduos devem ser descartados em caixas 
plásticas de fácil limpeza e identificados com o rótulo 
“INFECTANTE”.

(B) Os resíduos devem ser acondicionados em recipientes 
constituídos de material compatível com o líquido 
armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com 
tampa rosqueada e vedante.

(C) O recipiente pode ser de material lavável, bem fino, 
com furos ao fundo para se evitar mau cheiro.

(D) Os sacos devem ficar contidos em recipientes de 
material lavável, resistente à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura 
sem contato manual, com cantos arredondados e ser 
resistente ao tombamento.

Questão 28

Com relação à administração de medicamentos, julgue 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – Fatores que alteram a ação da droga: idade 
do paciente, formas de administração, vias de 
administração, armazenamento da droga, hora certa 
da administração, peso, altura e história do paciente.

II – Cefalosporinas são antibióticos de amplo espectro e 
derivados penicilínicos e inibem a síntese da parede da 
célula da bactéria, levando-a à morte.

III – 3 mL de heparina pura de um frasco de ampola 5000UI/mL 
correspondem a 3.000 unidades de heparina.

IV – Reação adversa é a administração de uma droga em 
combinação com outra que altera o efeito de uma 
delas ou de ambas.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, V.
(B) F, V, F, F.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, F, F.

Questão 29

Quanto às responsabilidades dos serviços geradores de 
Resíduos de serviços de saúde (Rss), assinale a opção 
correta.

(A) Compete ao responsável da limpeza elaborar um plano 
de ação para atender às exigências da norma.

(B) Compete aos serviços geradores de RSS a elaboração 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS), obedecendo a critérios técnicos, 
legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos 
serviços locais de limpeza urbana e outras orientações 
contidas no Regulamento.

(C) Compete ao líder da comunidade elaborar um plano de 
ação e encaminhá-lo à prefeitura local.

(D) Compete à instituição de saúde solicitar à Secretaria 
do Estado um plano de ação para atender a cada 
estabelecimento em funcionamento, obedecendo a 
critérios técnicos, legislação ambiental, normas de 
coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana 
e outras orientações contidas no Regulamento.

Questão 30

No que se refere ao curativo de cateter temporário ou 
permanente dentro dos centros de diálise, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) O paciente deverá ser orientado a não mexer no 
curativo e a não molhá-lo até o próximo retorno ao 
centro de diálise, para se evitar a contaminação no 
local de acesso.

(B) Deve-se orientar o paciente a não mexer no curativo 
e a não molhá-lo; lavar as mãos antes do curativo; 
utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
(gorro, máscara e luvas) e remover o curativo sujo.

(C) Após a realização do curativo, deve-se retirar as luvas 
e lavar as mãos.

(D) Ao término da diálise do paciente com Cateter de 
Duplo Lúmen (CDL), deve-se inspecionar o local, 
desprezar as agulhas Fístula Artério-Venosa (FAV) no 
recipiente destinado à coleta deste material e avaliar 
se o paciente apresenta sinais de infecção (dor, calor, 
edema, hiperemia).
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Questão 31

Para os pacientes com insuficiência renal aguda e 
crônica, com quadro de hipertensão arterial, deve-se 
indicar uma dieta

(A) hipocalórica.
(B) hiperprotéica.
(C) líquida.
(D) hipossódica.

Questão 32

Na insuficiência renal, a anemia, principal conseqüência 
hematológica, constitui o fator responsável pela limitação 
da capacidade física dos pacientes renais crônicos, 
prejudicando sua reabilitação social e profissional e 
acarretando uma qualidade de vida insatisfatória. A 
principal terapêutica para a correção da anemia consiste 
em ministrar ao paciente

(A) heparina.
(B) eritropoetina humana recombinante.
(C) vitamina E.
(D) enoxaparina sódica.

Questão 33

A prevenção e o controle da disseminação de patógenos no 
ambiente hospitalar exigem da instituição a manutenção 
de precauções para isolamento. Considerando os tipos de 
precauções de isolamento, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

C – contato
G – gotículas
A – aérea

(   ) bactérias multirresistentes (colonização/infecção)
(   ) sarampo
(   ) meningite – meningocócica (definida ou suspeita)
(   ) pneumonia – micoplasma

A seqüência correta é:

(A) G, A, G, C.
(B) C, A, G, G.
(C) C, G, G, G.
(D) G, A, C, A.

Questão 34

Para que o sucesso da prevenção e do controle das 
infecções hospitalares seja alcançado, é necessário que 
os profissionais de saúde tomem consciência de que a 
higienização das mãos é um procedimento essencial na 
redução das infecções em estabelecimentos de saúde. 
Com relação a esse assunto, assinale a opção que 
apresenta a conduta correta na lavagem das mãos do 
enfermeiro antes da realização de cateterismo vesical.

(A) Lavagem básica  com água e sabão de modo que toda 
a superfície das mãos.

(B) Lavagem das mãos empregando a mesma técnica 
da lavagem básica, substituindo o sabão por solução 
antisséptica degermante.

(C) Lavagem por antissepsia cirúrgica das mãos, ou seja, 
lavagem das mãos com antisséptico degermante ou 
fricção das mãos com antisséptico à base alcoólica.

(D) Lavagem das mãos com álcool a 95%.

Questão 35

 O dreno representa um corpo estranho e uma “porta 
de entrada” a tecidos e cavidades previamente estéreis, 
favorecendo a ocorrência de infecção. Sua utilização deve 
ser criteriosa e, caso necessário, ele deve ser usado em 
sistemas fechados a vácuo, colocado por meio de incisão 
afastada do sítio cirúrgico e mantido pelo menor tempo 
possível.

 
Acerca da utilização de dreno, assinale a opção que 
apresenta os cuidados que devem ser observados no 
pós-operatório em relação ao curativo.

(A) Lavar as mãos antes e após realizar a troca de curativo 
ou após realizar algum contato com a ferida operatória; 
usar técnica asséptica para a troca do curativo.

(B) Lavar as mãos antes e após a troca do curativo, 
troca esta que deve ser feita antes de 24 horas, 
independentemente do aspecto que ele apresente.

(C) Realizar avaliação do aspecto do curativo nas primeiras 
24 horas e realizar a troca apenas após 72 horas.

(D) Lavar as mãos antes e após realizar a troca de curativo 
e orientar o paciente a realizar os próximos.

Questão 36

Em relação aos desinfetantes hospitalares, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Superfícies externas de equipamentos metálicos 
podem ser submetidas à desinfecção com álcool a 
70%.

II – O álcool isopropílico tem maior atividade germicida 
que o álcool etílico.

III – O hipoclorito de sódio a 1% é indicado para desinfecção 
de nível médio de artigos e superfícies.

IV – O glutaraldeído a 2% é indicado para desinfecção de 
alto nível de artigos termossensíveis.

Estão certos apenas os itens

(A) I, III e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Questão 37

A respeito da equipe de enfermagem, julgue os itens a 
seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale e opção correta.

I – Cabe ao enfermeiro a direção do órgão de enfermagem 
integrante da estrutura básica da instituição de saúde 
pública e privada e a chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem.

II – Cabe ao técnico de enfermagem fazer consulta de 
enfermagem.

III – Cabe ao auxiliar de enfermagem o acompanhamento 
da evolução e do trabalho de parto.

IV – Cabe ao auxiliar de enfermagem executar ações de 
tratamento simples.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, V.
(B) F, V, V, V.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.
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Questão 38

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 O diagnóstico de enfermagem é a segunda fase do 
________, compreende a  __________ das necessidades do 
ser humano que precisa de atendimento e a determinação, 
pelo enfermeiro, do grau de dependência deste atendimento 
em natureza e extensão.

Horta, 1979 (com adaptações).

(A) processo de enfermagem / identificação
(B) relatório de enfermagem / observação
(C) conteúdo de enfermagem / iniciação
(D) arquivo da enfermagem / informação

Questão 39

Acerca dos custos da infecção hospitalar, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – As infecções hospitalares determinam um acréscimo 
de permanência no tempo de internação hospitalar.

II – Os custos sociais das infecções hospitalares podem 
ser subestimados, devido a sua pouca importância.

III – Os custos indiretos ou preventivos das infecções 
hospitalares referem-se ao investimento feito para 
evitar, reduzir ou controlar as infecções.

IV – Os custos intangíveis das infecções hospitalares não 
estão relacionados à qualidade de vida, à sobrevivência 
e aos sentimentos de perda do paciente.

Estão certos apenas os itens

(A) I, III e IV.
(B) I, II e III.
(C) I e III.
(D) II e IV.

Questão 40

Considerando as tarefas perioperatórias do enfermeiro 
circulante, relacione a primeira coluna à segunda e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Fase pré-operatória
II – Fase trans-operatória
III – Fase pós-operatória

(   ) Recebe o paciente quando ele chega à cirurgia e avalia 
seu nível de consciência.

(   ) Comunica ao cirurgião quaisquer irregularidades 
observadas no estado físico, fisiológico ou emocional 
do paciente.

(   ) Faz anotação na folha de gastos do paciente.
(   ) Relata qualquer deficiência resultante do procedimento 

operatório.

A seqüência correta é:

(A) I, II, III, I.
(B) I, III, II, III.
(C) II, I, II, III.
(D) I, I, II, III.

Questão 41

Em relação à manobra de heinilich, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – É um método que estimula artificialmente a tosse.

II – É a técnica mais indicada na liberação das vias 

aéreas de pacientes com suspeita de lesão na coluna 

cervical.

III – É a triagem realizada para salvar o maior número 

possível de vidas.

IV – Consiste na realização de quatro ou cinco compressões 

abdominais subdiafragmáticas, por meio das quais 

o ar residual existente nos pulmões expulsa o corpo 

estranho causador da obstrução.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) V, F, F, V. 

(C) V, V, F, F.

(D) F, F, V, V.

Questão 42

Assinale a opção que corresponde ao método de 

esterilização completamente abolido em hospitais.

(A) autoclave

(B) plasma de peróxido de hidrogênio

(C) paraformaldeído (Formalina)

(D) glutaraldeído – 2%

Questão 43

Em relação à utilização dos métodos de proteção 

antiinfecciosas no controle das infecções hospitalares, 

julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 

correta.

I – Nos procedimentos de limpeza das áreas hospitalares 

são utilizados álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 

1%.

II – O glutaraldeído a 2% pode ser utilizado como 

desinfetante e esterilizante.

III – As autoclaves utilizam o calor úmido no processo de 

esterilização.

IV – O álcool a 70% pode ser usado como desinfetante 

hospitalar.

Estão certos apenas os itens

(A) I, III e IV.

(B) II, III e IV.

(C) II e III.

(D) III e IV.
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Questão 44

A respeito da administração aplicada à assistência de 
enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Segundo a Lei n.º 7.498/1986, que regulamenta o 
exercício do profissional da enfermagem, é privativo 
ao enfermeiro o planejamento da assistência.

II – A qualidade da assistência de enfermagem prestada 
ao paciente não está relacionada com a função 
supervisão.

III – O processo de enfermagem fundamenta-se em 
métodos de resolução científica de problemas 
vinculados ou não à enfermagem.

IV – A sistematização da assistência de enfermagem não 
interfere na educação continuada.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 45

Em relação à administração de medicamentos, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A via parenteral é indicada em casos de pacientes 
inconscientes impossibilitados de deglutir ou com 
náuseas e vômito.

II – A insulina e a heparina devem ser administradas pela 
via subcutânea, também chamada hipodérmica.

III – A penicilina cristalina não pode ser administrada por 
via endovenosa.

IV – A quimioterapia antineoplásica é administrada 
exclusivamente por via oral.

Estão certos apenas os itens

(A) I, III, IV.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Questão 46

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 O conselho regional de enfermagem é uma autarquia 
de fiscalização profissional, órgão do poder executivo 
que tem como objetivos básicos __________________ 
o cumprimento da Lei do Exercício Profissional (Lei n.º 
7.498/1986), zelar pelo bom conceito da profissão, e dos que 
a exerçam, bem como pelo acatamento do ____________
dos Profissionais de Enfermagem.

(A) fiscalizar / Código de Ética
(B) observar / Regimento
(C) fiscalizar / Regulamento
(D) consultar / Código de Ética

Questão 47

O apoio legal à assistência de enfermagem unidade 
de emergência, no contexto brasileiro, encontra-se 
principalmente na Lei:

(A) n.º 8.112/1990.
(B) n.º 8.142/1990.
(C) n.º 8.080/1990.
(D) n.º 7.498/1986.

Questão 48

Com relação à verificação dos sinais vitais do paciente 
em situações de emergência, assinale a opção correta.

(A) O enfermeiro deverá priorizar a observação da 
respiração.

(B) A temperatura do paciente deverá ser superior a 
38ºC.

(C) A pressão arterial do paciente deverá estar normal.
(D) A pulsação do paciente deverá estar ausente.

Questão 49

Acerca do tratamento da asma brônquica em situações 
de emergência, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – No planejamento do tratamento, é importante sugerir 
uma abordagem generalista.

II – O uso de broncodilatadores, corticosteróides, anti-
histamínicos e anticolinérgicos é de intervenção 
médica.

III – Monitorar sinais vitais, avaliar o nível de consciência 
e atentar para a coloração da pele e o grau de 
agitação, que pode indicar hipóxia, são intervenções 
de enfermagem importantes.

IV – Nebulização e oxigenoterapia não influenciam no 
tratamento.

Estão certos apenas os itens

(A) I, III e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Questão 50

No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – O profissional de enfermagem é responsável por 
falta cometida em suas atividades profissionais, 
independentemente de ter sido praticada 
individualmente ou em equipe.

II – É facultativo ao profissional de enfermagem colocar 
seus serviços à disposição da comunidade em casos 
de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando, 
quando necessário, vantagens pessoais.

III – É proibido ministrar medicamentos sem certificar-se da 
natureza das drogas que os compõem e da existência 
de risco para o cliente.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) V, F, F.
(C) F, V, V.
(D) F, V, F.


