
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
Vista Cansada 
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Otto Lara Resende 

 

 Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. 

Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última 

vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro 

brutal. 

 Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 

ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o 

que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 

_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

 Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 

caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo 

hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 

lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

 Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 

Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode 

ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 

o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos. 

 Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz 

de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu 

a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala 

no coração o monstro da indiferença. 

 

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992. 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) dezespero – banalisa – curiozidadi. 

b) dizespero – banaliza – curiozidade. 

c) desespero – banaliza – curiosidade. 

d) dizespero – banalisa – curiosidadi. 

 

02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são  terminadas em ditongo. 

b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação. 

c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 

d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o. 
 

03 - Analise as afirmações: 
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido. 
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas. 
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são 
antônimos. 
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas: 
a) apenas I e II. 

b) apenas I e III. 

c) apenas II e III. 

d) I, II e III. 
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...”  (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição. 

b) explicação. 

c) adição. 

d) causa. 

 

05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino. 

b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta. 

c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea. 

d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa. 

 

06 - Atente para as afirmações: 
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas. 
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida 
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas. 
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no 
campo visual nossa rotina não existe. 
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas: 
a) apenas I e II. 

b) apenas I e III. 

c) apenas II e III. 

d) I, II e III. 

 

07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais 
próximo da medida do comprimento do fio é de: 

 
a) 34,5 cm 

b) 35,05 cm 

c) 36,05 cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo 
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem? 
a) 12 m e 40 m 

b) 18 m e 34 m 

c) 16 m e 36 m 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365. 
a) -13 e -14 

b) -15 e 16 

c) -17 e -18 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, 
calcule o valor de x. 

 
a) 1,5 






 4 

b) 3 

c) 4,5 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é: 
a) Hermas Brandão 

b) Nelson Justus 

c) Nelson Garcia 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

12 - São símbolos do Município de Arapongas: 
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal 

b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município 

c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País? 
a) Espanha 

b) Alemanha 

c) Itália 

d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 

14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são: 
a) azul, amarela e com pombinhas brancas 

b) verde, amarela e com pombinhas brancas 

c) marrom, amarela e com pombinhas brancas 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
15 - Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (Falsa): 
(  ) O bloco da atenção básica um dos cinco blocos de financiamento que, a partir da definição do Pacto pela 
Saúde, passaram a compor os recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços da Saúde. É formado 
por dois componentes: o Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) e o Piso da Atenção Básica Variável (PAB 
Variável).  
(  ) As conferências nacionais são construídas de maneira descentralizada, iniciando-se nas conferências 
municipais de saúde. As conferências nacionais de saúde devem ocorrer a cada cinco anos, com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de Saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde.  
(  ) Os conselhos de gestão participativa são criados por lei municipal ou por ato do executivo e devem ter 
composição tripartite (50% de representantes de usuários, 25% de representantes dos trabalhadores da unidade 
e 25% de representantes da direção da respectiva unidade). Devem reunir-se regularmente (pelo menos a cada 
dois meses) e extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou coordenador(a) ou por, no mínimo, 
1/3 (um terço) de seus membros, devendo ser suas reuniões públicas e abertas. 
(  ) Conselhos e conferências são garantidos nas três esferas de gestão do SUS pela Lei n° 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.  
(  ) Os municípios recebem os recursos do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS), sendo que na 
programação pactuada integrada de vigilância em Saúde (PPI-VS) são pactuadas as ações relativas à prevenção 
e ao controle da dengue a serem executadas. Os insumos destinados ao controle do mosquito são repassados pelo 
gestor municipal (Secretário de Saúde), conforme acordado na Política de Gestão de Insumos Estratégicos.  
(  ) O SUS, pressupõe doutrinas e princípio a serem seguidos, universalidade, eqüidade, Integralidade e 
regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação dos cidadãos e 
complementariedade do setor privado. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima pra baixo: 
a) V- F- V- V- F- V. 

b) F- V- F- V- F- F. 

c) V- V- F- F- V- V. 

d)  Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

16 - Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS: 
1 - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
2 - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
3 - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
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4 - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano. 
5 - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) 1- 2- 3- 4 apenas. 

b) 1- 2- 3 apenas. 

c) 1- 2- 3- 4- 5 apenas. 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17 - Nos últimos anos, principalmente após o início da epidemia de AIDS, as DST readquiriram importância 
como problemas de saúde pública. Entretanto, alguns fatos negativos têm sido percebidos no contexto da atenção 
às DST em nosso País. Assinale V se for (verdadeiro) ou F (Falso) para as seguintes afirmativas: 
(   ) São escassos os dados epidemiológicos relativos às DST; apenas a AIDS e a sífilis congênita são de notificação 
compulsória. Entretanto, raros são os serviços onde a notificação é realizada de forma sistemática. 
(   ) Os portadores de DST continuam sendo discriminados nos vários níveis do sistema de saúde. O atendimento 
é muitas vezes inadequado, resultando em segregação e exposição a situações de constrangimento. Tal se dá, por 
exemplo, quando os pacientes têm que expor seus problemas em locais sem privacidade ou a funcionários 
despreparados que, muitas vezes, demonstram seus próprios preconceitos ao emitirem juízos de valor. Essas 
situações ferem a confidencialidade, discriminam as pessoas com DST e contribuem para afastá-las dos serviços 
de saúde. 
(   ) A regularidade na disponibilização de medicamentos específicos é mais uma das causas de afastamento dos 
indivíduos com DST dos serviços de saúde. Isso ocorre por provisão insuficiente ou pelo uso para tratamento de 
outras enfermidades. 
(  ) Para muitas das DST, as técnicas laboratoriais existentes não apresentam a sensibilidade e/ ou a 
especificidade satisfatórias. Nenhuma das unidades são capazes de oferecer resultados de testes conclusivos no 
momento da consulta.  
(  ) São quatro os critérios para a priorização de agravos em saúde pública: magnitude, transcendência, 
vulnerabilidade e factibilidade. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V- F- V- V- F. 

b) V- V- F- V- V. 

c) V- V- V- F- V.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18 - Na medida que, no processo de aconselhamento, a “demanda” do paciente, entendida como suas 
necessidades, dúvidas, preocupações, medos, angústias, etc., relacionadas ao seu problema de saúde, é 
identificada e acolhida, torna-se possível o desenvolvimento de uma relação de confiança e a promoção de apoio 
emocional. Dessa forma, o nível de estresse do paciente é reduzido, propiciando as condições para o alcance dos 
seguintes objetivos EXCETO: 
a) Trocar informações sobre DST, HIV e aids, suas formas de transmissão, prevenção e tratamento. 

b) Realizar avaliação de riscos, permitindo a compreensão/consciência a respeito dos riscos pessoais de infecção para a 

DST atual e para o HIV. 

c) Identificar os limites e as possibilidades existentes para a adoção de medidas preventivas, estimulando o cuidado de 

si e dos parceiros  

d) Promover a adesão ao tratamento apenas dos pacientes com risco de passarem de soropositivos para HIV à pacientes 

de AIDS. 

 

19 - Sobre o Calendário Básico de Vacinação da Criança é CORRETO afirmar: 
1 - A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas 
de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira 
para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. 
2 - O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços 
com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos. 
3 - É possível administar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 
meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida). 
4 - É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 
meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda 
dose é de 4 semanas. 
5 - A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que 
irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de 
transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns 
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municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 15 (quinze) 
dias antes da viagem.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 

b) Somente as afirmativas 2 e 5 estão corretas. 

c) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20 - Em relação aos Calendários de Vacinação do Adolescente e Vacinação do Adulto e do Idoso é INCORRETO 
afirmar: 
1 - A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de 
vacinação anterior, seguir o esquema de primeira dose de 11 a 19 anos, segunda dois 2 meses após a primeira, 
terceira dose 4 meses após a primeira e posteriormente cada 10 anos. Apresentando documentação com esquema 
incompleto, completar o esquema já iniciado.  
2 - Adulto/idoso que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, 
AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de 
risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 20 (vinte) 
dias antes da viagem. 
3 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 
anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos. 
4 - Mulher grávida que esteja com a vacina ( dT) em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) 
anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do 
parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose. 
5 - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos 
que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com 
apenas um reforço cinco anos após a dose inicial. 
6 - Adolescente grávida, que esteja com a vacina dupla tipo adulto ( dT) em dia, mas recebeu sua última dose há 
mais de 5 (cinco) anos, não precisa receber uma dose de reforço.  A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias 
antes da data provável do parto.  
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo: 
a) Somente as afirmativas 1, 3, 5 e 6 estão corretas. 

b) Somente a afirmativas 2 e 6 estão corretas. 

c) Somente a alternativa 1, 3, 4 e 5 estão corretas. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

21 - A cirurgia de Tireóidectomia é conceituada como a exerese da glândula tireóide. Sobre a assistência de 
enfermagem pré operatória é correto afirmar EXCETO: 
a) Após a recuperação pós anestésica, manter o leito em semi-fowler, para favorecer a drenagem, regredir o edema e 

reduzir a dor. 

b) Estimular expirações profundas. 

c) Enteróclise na noite de véspera da cirurgia. 

d) Realizar tricotomia cervical anterior e facial, quando houver pêlos e verificar sinais vitais. 

 

22 - Sobre as fórmulas a serem utilizadas no preparo das doses medicamentosas é condição prioritária para que 
o paciente receba a dosagem certa e se produza o efeito desejado e volumes de soluções no tempo estimado, 
prevenindo danos. Sobre o exposto, assinale cada afirmativa com V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) Precisa-se administrar 1,5mg da droga X, e está disponível um frasco contendo a mesma droga na 
concentração de 2mg/ml. Neste caso, a técnica deverá aspirar 0,75ml da droga cuja proporção é 2mg/ml. 
(   ) Um adulto recebeu 0,50g de um determinado medicamento, uma criança receberá 0,03g. 
( ) A fórmula de cálculo para crianças de até 1 ano, a partir da dose de adulto é  
IDADE DA CRIANÇA   x      DOSE    =     DOSE CRIANÇA. 150 ADULTO 
(   ) Foi prescrito 500ml de solução fisiológica para correr em 6horas. Com equipo macro gotas 27,7 (ou 28 
gotas/min) e com o equipo micro gotas 83,3 mgt/min. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V- F- V- V- F. 

b) V- V- F- V-V. 

c) V- V- V- V- V.  

d)  Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

23 - Em relação ao TRM (Traumatismo Raquimedular), considere as seguintes afirmativas. São manifestações 
clínicas: perda da consciência, dor local aguda, perda das funções motoras, sensitivas e vesical: 
1 - O cuidado imediato com suspeita de lesão medular é imobilização cervical com colar cervical apropriado, não 
movimentar o pescoço e coluna vertebral alinhada na horizontal. 
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2 - Após ser examinado, retirar o colete cervical sem movimentos bruscos e curvaturas e passar o paciente da 
maca para o leito. 
3 - Verificar sinais vitais de 15/15 minutos, presença de lesões pelo corpo e punção arterial de grosso calibre. 
4 - Uma transecção completa da medula, torna o paciente paralisado a baixo do nível da lesão. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. 

b) Somente as afirmativas 2 e 5 estão corretas. 

c) Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

24 - O processo de assistir em enfermagem na saúde da mulher consiste das seguintes fases: 
a) Interação entre cliente e o enfermeiro, ações educativas e avaliação das metas terapêuticas. 

b) Diagnóstico de enfermagem, avaliação e ações de intervenções. 

c) Análise das condições de saúde da cliente, avaliação dos serviços de saúde e tomada de decisões. 

d) Avaliação da cliente e análise da intervenção de enfermagem.  

 

25 - A ação hipoglicemiante da insulina é diferenciada  de acordo com cada tipo de insulina. Sobre os tipos de 
insulina relacione: 
(1) Insulina simples (cristalina- normal- regular). 
(2) NPH (zinco + protamina). 
(3) Insulina Protamina cinco (PZI ou IPZ). 
(   ) Ação rápida (30 minutos) e duração de 6 a 8 horas.Sua ação é regulada no tecido subcutâneo para corrente 
sanguínea.  
(   ) Indicada no tratamento e manutenção do diabetes. Ação regular ou intermediária (2 a 4 horas e duração de 
16 a 24 horas).    
(   ) Indicada quando o uso da NPH fica sem atividade hipoglicemiante a norte. Ação ultra lenta (seis a oito horas 
e duração de 24 a 30 horas ). 
Assinale a seqüência correta de cima para baixo: 
a) 1- 3- 2 

b) 2- 1- 3 

c) 1- 2- 3 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

26 - O esquema de vacinação antitetânica, segundo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, 
recomenda: 
1 - A vacinação antitetânica da gestante deverá ser feita no 3º, no 6º e 8º mês de gestação. 
2 - A gestante que não sabe informar passado vacinal ou não é vacinada deve receber esquema completo de 3 
doses. 
3 - Gestante com vacinação completa, sendo que a última dose foi feita há mais de cinco anos, aplicar uma dose 
reforço, tão logo seja possível. 
4 - Gestante atendida em fase avançada de gestação, o intervalo entre as doses poderá ser diminuído para o 
mínimo de 4 semanas e completar o esquema no puerpério. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. 

b) Somente a afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 

c) Somente a afirmativas 1 e 2 estão  corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

27 - Em relação a verificação da presença de edema e verificado no tornozelo, na perna, na região sacral 
pressionando-se com o polegar por alguns segundos, logo após passa-se o dedo para verificar se apareceu 
depressão no local. A intensidade dessa depressão marca-se em cruzes da seguinte maneira: 
a) (-) ausência de edema, (+) edema de tornozelo, (++) edema de membros inferiores (pernas), (+++) edema 

generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda. 

b) ( 0 ) ausência de edema, (++) edema de tornozelo, (+++) edema de membros inferiores (pernas), (++++) edema 

generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda. 

c) ( 0 ) ausência de edema, ( -) edema de tornozelo, (+) edema de membros inferiores (pernas), (++) edema generalizada 

(face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda. 

d) (-) ausência de edema, (+) edema de tornozelo, (++) edema de membros inferiores (pernas), (++++) edema 

generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda. 

 

28 - Os (TCE) Traumatismos Crânio Encefálicos estão incluídos entre as mais freqüentes e mais graves 
alterações neurológicas decorrentes de acidentes de trânsito, de quedas acidentais domésticas ou no trabalho. 
Sobre o TCE é INCORRETO afirmar: 
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a) O mais importante a se considerar em TCE é a lesão local ou não do encéfalo. 

b) As manifestações clínicas, além daquelas da lesão local, dependem da intensidade e da distribuição da lesão cerebral. 

c) Deitar o paciente em superfície rígida, tendo cuidado de não realizar movimentos bruscos é um cuidado necessário. 

d) Todo paciente com TCE, mesmo que se apresente aparentemente bem, deverá ser observado rigorosamente por 

vários dias se esteve em coma. 

 

29 - A Enfermagem Brasileira, face às transformações sócio-culturais, científicas e legais, entendeu ter chegado o 
momento de reformular o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Frente ao exposto é 
CORRETO afirmar: 
1) No Art. 42 - Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional é permitido, desde que seja devidamente justificado pela administração do 
hospital ou outro tipo de unidade de saúde. 
2) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, 
função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do 
exercício profissional não é permitido. 
3) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja 
solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em 
que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. 
4) No Art. 31 Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e 
em situação de emergência é proibido. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas  

b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas 

c) Somente as afirmativas  1 e 2 estão corretas 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

30 - Sobre assistência de enfermagem em cirurgias específicas, coloque V (verdadeiro) e F (falso): 
(  ) Na Assistência de Enfermagem no pré operatório de cirurgia de histerectomia, realizar tricotomia da região 
abdominal, pubiana, perianal e sinais vitais. 
(  ) A Tração e a aplicação de uma forma externa é contínua sobre um segmento corporal diminuindo a 
dor,restaurar o comprimento de membros,reduzir luxações e corrigir deformidades e atua como 
complementação cirúrgica. 
(  ) Tração transesqueléticas refere-se sobre (força aplicada sobre os ossos) a tração cutânea (força  aplicada 
sobre a pele e ossos). 
(  ) Assistência de enfermagem no pós operatório imediato pela enfermagem na toracotomia  (abertura da caixa 
torácica) é recomendada mudanças de decúbito apenas cada 12 horas e estimular a deambulação após 24 horas. 
(  ) Na assistência de enfermagem pós operatória em cirurgia de craniotomia, manter o leito em Fowler, 
lateralizando a cabeça do paciente e mudanças de decúbito de 2/2 horas. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima pra baixo: 
a) V-F-F-V-F 

b) V-V-F-F-V  

c) F-V-F-V-F 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

 

 





