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I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o

fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
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VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal

contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no

próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no

caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de

notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de

ações de combate à fome e distribuição de renda.
b) A ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando a inserção dos serviços de enfermagemno Sistema Único de Saúde (SUS), leia as frases abaixoe assinale a alternativa que corresponde à respostacorreta.
I. No âmbito do SUS, o processo de trabalho do profissionalda Enfermagem tem conquistado visibilidade eimportância social e política, tendo em vista odesenvolvimento de ações próximas aos usuários e porrepresentar o maior quantitativo de profissionais dentrodas instituições.
II. Em âmbito nacional, os enfermeiros não têm tido aoportunidade de assumir cargos de direção e de gerêncianas instituições de saúde, em diferentes níveisgovernamentais, pois ainda o modelo do SUS é médico-cêntrico.
III. Com a presença integral dos profissionais de Enfermagemem todas as unidades hospitalares e ambulatoriais;realização das atividades assistenciais e gerenciais deforma a desenvolver um trabalho multidisciplinar ehumanizado; capacitação dos profissionais em todos osníveis; desenvolvimento de pesquisas com vistas aresponder os problemas oriundos da realidade de saúdeda população observada; contribuem para que osobjetivos do SUS sejam atingidos.
a) As frases I e II estão corretas.
b) As frases I e III estão corretas.
c) I,II e III estão corretas.
d) Apenas a frase I está correta.
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27) Na unidade de Terapia Intensiva (UTI), estava internadaa paciente VVC, sexo feminino, de 35 anos, comdiagnóstico de Trauma Abdominal. O médico prescreveuuma unidade de concentrado de hemácias para seradministrado nessa paciente. O enfermeiro assistencialda UTI precisava finalizar as prescrições de enfermagemdos pacientes sob seus cuidados e coletar o sangue dapaciente para posterior transfusão sanguínea. Oprofissional coletou o sangue da paciente certa e deixouo tubo sem identificação em cima do balcão central daUTI e foi finalizar as prescrições de enfermagem dosoutros pacientes. Após 40 minutos, o profissional pegouo tubo de sangue que estava em cima do balcão,identificou e encaminhou ao Setor de Hemocentro.Posteriormente, o Setor do Hemocentro preparou eentregou o hemocomponente ao enfermeiro assistencialpara administrá-lo na paciente. O profissional instaloue, após 10 minutos de infusão do hemocomponente, apaciente apresentou reação transfusional (RT). Apósatendimento da paciente com RT, foi coletada amostrade sangue e encaminhada ao Setor de Hemocentro, queconstatou que o tipo de sangue dessa amostra eradiferente da amostra de sangue encaminhadaanteriormente. Assim, constatou-se que houve a trocade amostras mediante a atitude do enfermeiro em deixaro tubo de sangue para posterior identificação em cimado balcão. Analisando os fatos e considerando osaspectos éticos, o Enfermeiro, com sua atitude, praticou:
a) Negligência.
b) Homicídio doloso.
c) Imperícia.
d) Imprudência.

28) De acordo com o calendário nacional de vacinação, umacriança ao nascer deve receber: 
a) Vacina tetravalente (DTP e hepatite B).
b) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada).
c) Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada).
d) Vacina contra a hepatite B.

29) De acordo com a Política Nacional de Humanização, aHumanização é “um conjunto de estratégias paraalcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúdeno SUS”, que define diretrizes gerais e específicas paraimplementação da PNH nos diferentes níveis de atenção.De acordo com as diretrizes específicas na atençãohospitalar, leia as frases abaixo e assinale a alternativaque corresponde à resposta correta.
I. É obrigatória a visita aberta por meio da presença doacompanhante e de sua rede social, em todas asunidades hospitalares (incluindo Unidade de TerapiaIntensiva), independente da dinâmica de cada unidadee suas as peculiaridades.
II. Deve ser mantida uma equipe multiprofissional de atençãoà saúde, no mínimo com médico e enfermeiro, paraseguimento dos pacientes internados e com horáriopactuado para atendimento à família e/ou à sua rede social.
III. Deve ser garantida a existência de mecanismos dehospitalização, visando as práticas hospitalares, comoas de cuidados de terapia intensiva.
IV. Deve ser garantida a continuidade de assistência comsistema de referência e contrarreferência.
a) I,II,III e IV estão corretas.
b) As frases II e IV estão corretas.
c) As frases II, III e IV estão corretas.
d) Apenas a frase IV está correta.

30) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é umgrande problema de saúde pública, sendo uma doençade alta gravidade e considerada uma pandemia. Assinalea alternativa correta.
a) Considera-se o período médio de janela imunológica de90 dias.  
b) O HIV é transmitido exclusivamente pelo sangue (viaparenteral) e leite materno.
c) A doença é causada pelo vírus da imunodeficiência humana(HIV), um retrovírus da  família Lentiviridae. O indivíduoinfectado evolui para uma grave disfunção do sistemaimunológico, a medida que ocorre a destruição dos linfócitosT CD4+, uma das principais células-alvo do vírus.
d) Para redução da transmissão vertical do HIV, deve serutilizado protocolo de tratamento da gestante/parturientecom quimioprofilaxia com os antirretrovirais; e a criançaexposta deve ser alimentada com fórmula infantil apósa confirmação sorológica.

31) Considerando os cuidados de enfermagemfrequentemente prescritos para o paciente grave,assinale a alternativa incorreta.
a) Manter a cabeceira elevada em 35º a 40º para todos ospacientes, independentemente do diagnóstico e indicação.
b) Comunicar ao paciente os procedimentos que serãorealizados, bem como orientá-lo no tempo e no espaço,mesmo sob sedação.
c) Monitorar o padrão respiratório, expansão e simetriatorácica e realizar ausculta pulmonar.
d) Realizar higiene oral, utilizando solução antisséptica, depreferência à base de cloroexidina, em pacientes sobventilação mecânica) a cada seis horas ou sempre quenecessário.

32) A aspiração de vias respiratórias consiste na remoçãoda secreção por meio de sonda de aspiração.Considerando a técnica de aspiração das viasrespiratórias, leia as frases abaixo e assinale a alternativaque corresponde à resposta correta.
I. O procedimento deve ser realizado com movimentoscirculares na sonda de aspiração.
II. Não é um procedimento estéril. Entretanto, deve serutilizado material descartável para cada aspiração.
III. Não aspirar por um período maior do que 45 segundos.
IV. Repetir a aspiração, se necessário, mantendo umintervalo pequeno entre cada aspiração para que opaciente possa ventilar.
a) As frases I, II e III estão corretas.
b) As frases I e IV estão corretas.
c) As frases II, III e IV estão corretas.
d) Apenas a frase III está correta.

33) O puerpério é um período em que ocorre asmanifestações involutivas e de recuperação doorganismo da mulher após o parto. Em relação àassistência de enfermagem no puerpério, leia as frasesabaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se forverdadeira. Em seguida, assinale a alternativa quecontém a sequência correta.
(  ) Orientar a mulher a eliminar diurese de 6 a 8 horas apóso parto, pois a distensão vesical é uma das causas dehemorragia nesse período.
(  ) Avaliar a quantidade de lóquios quanto à cor, odor epresença de coágulos.
(  ) Incentivar o aleitamento materno exclusivo, incluindo asmães portadoras do vírus da imunodeficiência humana(HIV).
(  ) Evitar a deambulação nas primeiras 48 horas parafavorecer a involução uterina e evitar o risco detromboflebite.
a) F,V,V,F.
b) V,V,V,V.
c) V,V,V,F.
d) V,V,F,F.



5IBFC_108 - ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA

34) Considerando os cuidados de enfermagem ao recém-nascido, leia as frases abaixo e assinale a alternativaque corresponde à resposta correta.
I. Orientar sobre os cuidados com o coto umbilical, quedeve ser limpo com álcool 70% quatro vezes ao dia ousempre que necessário.
II. Incentivar o aleitamento materno exclusivo, fixando oshorários das mamadas a cada 3 em 3 horas,independentemente se o recém-nascido estiver dormindoou não.
III. Para os recém-nascidos de baixo peso, é recomendadoo Método Canguru, que consiste em manter o recém-nascido vestido em decúbito prono, na posição horizontale contra o abdome da mãe.
a) Apenas a frase III está correta.
b) As frases I e III estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) Apenas a frase II está correta.

35) A pressão intracraniana (PIC) é determinada pelo equilíbrioentre os três componentes do volume intracraniano:parênquima cerebral, líquido cerebroespinal e sangue.Considerando os conhecimentos de fisiopatologia,tratamento das disfunções neurológicas e cuidados deenfermagem, leia as frases abaixo e assinale a alternativaque corresponde à resposta correta.
I. O volume intracraniano varia de 1400 a 1700 ml e, pelosfluidos estarem localizados em uma estrutura fechada,rígida e não elástica, geram uma pressão que pode variarde 10 a 15 mmHg em adultos.
II. A hipertensão intracraniana (HIC) ocorre quando háaumento de um ou mais volumes intracranianos e aconduta terapêutica é realizada quando a PIC for maiordo que 30 mmHg.
III. O ciclo da HIC é composto por: hipóxia tecidual, aumentode PCO2 e diminuição do pH, vasodilatação e edemacerebral. Esse ciclo eleva ainda mais a PIC, resultandoem isquemia, herniações cerebrais e morte encefálica.
IV. Com o aumento da PIC, ocorre elevação da pressão deperfusão cerebral (PPC) e do fluxo sanguíneo cerebral(FSC), gerando aumento do PCO2 e do pH,vasoconstrição e edema cerebral.
a) As frases I e III estão corretas.
b) As frases II e IV estão corretas.
c) As frases I e IV estão corretas.
d) As frases II e III estão corretas.

36) Em unidades hospitalares, são recomendadas asprecauções baseadas na transmissão por aerossóispara as seguintes doenças
a) Tuberculose Pulmonar e Sarampo.
b) Meningite Bacteriana e Tuberculose Pulmonar.
c) Rubéola e Varicela.
d) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Rubéola. 

37) Para a realização de exames, os pacientes devem serposicionados adequadamente, respeitando aprivacidade. Considerando a posição de litotomia,assinale a alternativa correta.
a) O paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal,com o corpo inclinado, de forma que a cabeça esteja emnível mais baixo que o corpo. É indicada para cirurgiasda região pélvica e exames neurológicos.
b) O paciente deve ser mantido ajoelhado sobre a camacom os joelhos afastados, as pernas estendidas e o tóraxpróximo à cama. É indicada para exames vaginais eretais.
c) O paciente deve ser colocado em decúbito lateralesquerdo com a cabeça apoiada no travesseiro. Éindicada para exames vaginais e retais.
d) Deve-se colocar o paciente em decúbito dorsal, e ascoxas devem estar flexionadas sobre o abdome,afastadas uma da outra, mantendo as pernas sobre ascoxas. É indicada para cirurgia ou exames de períneo,reto, vagina e bexiga.

38) A Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, dispõesobre os requisitos mínimos para funcionamento deUnidades de Terapia Intensiva e dá outras providências.Considerando essa resolução, deve ser designada umaequipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qualdeve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente,de acordo com o perfil assistencial, a demanda daunidade e legislação vigente. Os profissionais deenfermagem com atuação exclusiva na unidade devemser, no mínimo, de
a) Um enfermeiro assistencial para cada 10 (dez) leitos oufração, em cada turno; e um técnico de enfermagem paracada 01 (um) leito em cada turno, além de 3 (três) técnicosde enfermagem por UTI para serviços de apoioassistencial em cada turno.
b) Um enfermeiro assistencial para cada 08 (oito) leitos oufração, em cada turno; e um técnico de enfermagem paracada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um)técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoioassistencial em cada turno.
c) Um enfermeiro assistencial para cada 05 (cinco) leitosou fração, em cada turno; e um técnico de enfermagempara cada 05 (cinco) leitos em cada turno, além de 2(dois) auxiliares ou técnicos de enfermagem por UTI paraserviços de apoio assistencial em cada turno.
d) Um enfermeiro assistencial para cada 06 (seis) leitos oufração, em cada turno; um técnico de enfermagem paracada 02 (dois) leitos em cada turno; além de 2 (dois)auxiliares de enfermagem por UTI para serviços de apoioassistencial em cada turno.

39) Considerando a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de2010,  que dispõe sobre os requisitos mínimos parafuncionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI)e dá outras providências, sobre Gerenciamento deRiscos e Notificação de Eventos Adversos, leia as frasesabaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O gerenciamento dos riscos da UTI deve ser realizadoexclusivamente para produtos submetidos ao controle efiscalização sanitária. Portanto, o evento adverso comuso de sangue e hemocomponentes não faz parte domonitoramento da gerência de risco.
II. O estabelecimento de saúde deve buscar a redução eminimização da ocorrência dos eventos adversosrelacionados a procedimentos de prevenção, diagnóstico,tratamento ou reabilitação do paciente; medicamentose insumos farmacêuticos; produtos para saúde, incluindoequipamentos; uso de sangue e hemocomponentes;saneantes; outros produtos submetidos ao controle efiscalização sanitária utilizados na unidade.
III. Na monitorização e no gerenciamento de risco, a equipeda UTI deve coletar, analisar, estabelecer ações corretivase notificar eventos adversos e queixas técnicas, conformedeterminado pelo órgão sanitário competente, à gerênciade risco ou outro setor definido pela instituição.
a) As frases II e III estão corretas.
b) As frases I e III estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) Apenas a frase III está correta.
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40) Um paciente, vítima de acidente automobilístico, sofreutraumatismo cranioencefálico (TCE) e, após atendimentode emergência, foi encaminhado à Unidade de TerapiaIntensiva. Os cuidados de enfermagem necessários sãoespecíficos e determinados pelo grau de comprometimentodo nível de consciência, valores de pressão intracraniana(PIC) e cuidados pós-operatórios de craniotomia. Dentreos cuidados de enfermagem para o TCE, assinale aalternativa correta.
a) Diante do dreno subgaleal, a bolsa de drenagem, se empressão negativa, deve ser mantida obrigatoriamenteabaixo do nível da cama. E caso a bolsa coletora dedrenagem não apresente pressão negativa, deve sermantido acima do nível da cama, pois sua drenagemocorrerá por osmose.
b) Na presença de drenagem lombar externa, para otratamento de fístula liquórica ou na diminuição de PIC,manter a cabeceira elevada do leito de 30 a 450 e mantera bolsa de drenagem ao nível da cabeça do paciente ouao nível de inserção do cateter.
c) Avaliar perda de líquor pelas narinas (rinoliquorreica) oupelo ouvido externo (otorreia) e avaliar sintomas demeningite (febre, rigidez de nuca, fotofobia e vômito).
d) Em casos de hipertensão intracraniana (HIC), osprocedimentos de enfermagem como higiene oral, banho,mudança de decúbito, curativos, aspiração, entre outros,devem ser realizados em bloco, isto é, não fracionadopara evitar o aumento da PIC em diversos períodos.

41) O acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) écaracterizado por perda súbita da função cerebral devidoà interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinadaregião do encéfalo. Considerando o AVEI, leia as frasesabaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se forverdadeira. Em seguida, assinale a alternativa quecontém a sequência correta.
(  ) As causas mais comuns são hipertensão arterial, uso deanticoagulantes e trombolíticos, angiopatia amiloidecerebral, malformações arteriovenosas e aterosclerosedas artérias cerebrais.
(  ) Um dos diagnósticos de enfermagem pode ser a“Capacidade adaptativa intracraniana diminuída”.
(  ) O quadro neurológico quando ocorre comprometimentoem artéria carótida interna é déficit motor ou sensitivocontralateral, afasia (hemisfério dominante), negligência(hemisfério não dominante), hemianopsia e desvio ocularcontralateral.
(  ) Após a terapia trombolítica, realizar avaliação neurológicarigorosa, controlar sinais vitais (a cada 15 minutos nasprimeiras duas após, a cada 30 minutos nas próximasseis horas e a cada uma até completar as 24 horas) emanter repouso absoluto no leito.
a) V,V,V,V.
b) F,V,V,V.
c) F,F,V,V.
d) V,V,F,F.

42) Considerando a pele e anexos, leia as frases abaixo ea seguir assinale a alternativa correta.
I. A pele é o maior órgão do corpo. O indivíduo de portemédio possui cerca de 2 m2 de pele, com espessuramédia de 2mm.
II. A pele possui a função de proteção, imunidade,termorregulação e participa do metabolismo do cálciopor meio do efeito de ativação da vitamina D pela luzsolar.
III. No tecido cicatricial, o colágeno é basicamente do tipoIV, que é mais rígido que o do tipo I; o ácido hialurônicodiminui e sulfato de condroitina aumenta até proporçõessemelhantes as apresentadas pelos tendões e ossos.
IV. As fibras de colágeno são as principais fibras da epiderme,o que proporciona resistência a tensão a muitos tecidos.
a) As frases I, II e III estão corretas.
b) I,II,III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
d) Apenas as frases I e IV estão corretas.

43) A ventilação mecânica (VM) consiste na utilização deum ventilador pulmonar artificial para pacientes cominsuficiência respiratória aguda ou crônica, leia as frasesabaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A VM tem a finalidade de promover ventilação eoxigenação adequadas às necessidades dos tecidos,melhorando a troca gasosa pulmonar e corrigindo ahipóxia e/ou hipercapnia.
II. A diferença fundamental entre a ventilação espontânea(VE) e a VM é que a entrada dos gases por meio doventilador gera uma pressão intratorácica negativa.
III. O enfermeiro pode detectar precocemente falhas nofuncionamento do ventilador e sinais de desconfortorespiratório; e corrigir situações como vazamento pordesconexão em alguma parte do sistema ou pelo cuffda cânula, aumento da resistência de vias aéreas devidoa presença de secreções e aumentar a FiO2temporariamente em casos de diminuição de saturaçãode oxigênio.
IV. Pneumonia, edema pulmonar, pneumotórax e enfisemasão condições patológicas que reduzem a complacênciapulmonar.
a) Apenas a frase I está correta.
b) As frases II e IV estão corretas.
c) I,II,III e IV estão corretas.
d) As frases I e III estão corretas. 

44) Considerando a Prevenção e Controle de InfecçõesRelacionadas à Assistência à Saúde na Unidade deTerapia intensiva (UTI), leia as frases abaixo e marque(F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Emseguida, assinale a alternativa que contém a sequênciacorreta.
(  ) Devem ser cumpridas as medidas de prevenção econtrole de infecções relacionadas à assistência à saúde(IRAS) definidas pelo Programa de Controle de Infecçãodo hospital.
(  ) A responsabilidade pelas ações de prevenção e controlede IRAS na UTI é exclusivamente da Comissão deControle de Infecção Hospitalar da instituição. 
(  ) A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativadas infecções relacionadas a dispositivos invasivos, dosmicrorganismos multirresistentes e outros microrganismosde importância clínico-epidemiológica, além deidentificação precoce de surtos.
(  ) Os resultados da vigilância das infecções e perfil desensibilidade dos microrganismos à equipemultiprofissional da UTI, visando a avaliação periódicadas medidas de prevenção e controle das IRAS sãodados sigilosos e não devem ser divulgados à equipeda UTI.
(  ) Cabe privativamente à equipe da UTI determinar àsmedidas de precaução padrão e às medidas deprecaução baseadas na transmissão (contato, gotículase aerossóis) e à CCIH apenas monitorar as taxas deinfecções hospitalares.
a) F,V,V,V,F.
b) V,V,V,V,V.
c) V,F,F,F,V.
d) V,F,V,F,F.
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45) O homem possui um sistema imunológico, que destróios corpos estranhos ao seu organismo, comomicrorganismos e suas toxinas, sendo esse processochamado de estado de imunidade (imunização). O estadode imunidade pode ser permanente ou provisório, e éadquirido por meio de ____________________, queacontece pela reação do próprio organismo decorrentede ___________________(imunidade naturalmenteadquirida) ou ____________________(imunidadeartificialmente adquirida); ou de________________________, quando o indivíduo recebeos anticorpos prontos, sendo elaborados em outroorganismo como __________________(imunidadenaturalmente adquirida) ou administração de_________________ (imunidade artificialmenteadquirida). Preencha as lacunas e assinale a alternativacorreta respectivamente.a) imunização ativa; vacinação; doença espontânea;imunização passiva; soro com anticorpos; vasosplacentários ou do colostro.b) imunização passiva; doença espontânea; vacinação;imunização ativa; vasos placentários ou do colostro; sorocom anticorpos.c) imunização ativa; doença espontânea; vacinação;imunização passiva; vasos placentários ou do colostro;soro com anticorpos.d) imunização passiva; vacinação; doença espontânea;imunização ativa; soro com anticorpos; vasos placentáriosou do colostro.
46) São características gerais farmacológicas do medicamentoclopidogrel na Síndrome Coronariana Aguda (SCA) a) Atua na redução da ativação plaquetária pela via dodifosfato de adenosina, reduzindo a progressão do eventotrombótico.b) Atua inibindo o tromboxano A2, impedindo a agregaçãoplaquetária.c) Impede a conversão dos fatores de coagulação e,consequentemente, a formação de fibrina.d) Bloqueia os receptores B1 do coração, resultando nadiminuição da frequência cardíaca, com consequenteredução no consumo de oxigênio pelo miocárdio.
47) A prescrição médica do paciente DFR, sexo masculino,55 anos, consta para administrar Penicilina Cristalina3.000.000 UI em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, por viaendovenosa, para ser administrado em 60 minutos. Oserviço de farmácia tem frasco ampola de PC contendo10.000.000 UI. Para preparar o medicamento, deve serinjetado ____ml de diluente, o que totalizará um volumede ______ml dentro do frasco-ampola. Para administrara dose prescrita, deve ser aspirado ___ ml do frasco-ampola.  O gotejamento do soro, em macrogotas, seráde ____ gotas/minuto. Preencha as lacunas e assinalea alternativa correta respectivamente.a) 10; 12; 0,60; 68.b) 10; 10; 3; 34.c) 8; 10; 6; 102.d) 6; 10; 3; 34.
48) Na prevenção de lesões perineais durante o parto, doisfatores são importantes: a posição materna e avelocidade de desprendimento do polo cefálico. Parareduzir a velocidade de desprendimento, recomenda-se a realização da manobra de:a) Rotação.b) Ritgen.c) Kristeller.d) Valsalva.

49) Considerando os cuidados pós-cateterismo/angioplastiatransluminal percutânea, assinale a alternativa correta.
a) O enfermeiro ou técnico de enfermagem não pode realizara retirada do introdutor, pois é uma atribuição do médicocardiologista.
b) O paciente deve ser orientado para permanecer emrepouso , por no mínimo 1 hora, após a retirada dointrodutor. 
c) Deve ser avaliado cuidadosamente o nível de consciênciado paciente, pois há risco de desenvolvimento de AcidenteVascular Cerebral (AVC).
d) No paciente que realizou angioplastia e colocação destent farmacológico, é facultativo o uso de antitrombóticos.

50) Segundo a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010,que dispõe sobre os requisitos mínimos parafuncionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) edá outras providências, os materiais e equipamentosdevem estar disponíveis, para uso exclusivo da UTI Adulto,de acordo com a faixa etária e biotipo do paciente. Leiaas frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
(  ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, umacama hospitalar com ajuste de posição, grades lateraise rodízios.
(  ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo,equipamento para ressuscitação manual do tipo balãoauto-inflável, com reservatório e máscara facial: um paracada dois leitos. 
(  ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, quatro(04) equipamentos para infusão contínua e controladade fluidos ("bomba de infusão"), com reserva operacionalde 01 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos.
(  ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo,ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um)para cada leito, com reserva operacional de 01 (um)equipamento para cada 10 (dez) leitos, devendo dispor,cada equipamento de, no mínimo, um circuito completo.
a) V,F,F,F.
b) V,V,V,V.
c) V,F,V,F.
d) F,V,F,V.
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