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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA
C A D E R N O
CADERNO

P R O V A S

CARGO:

14.1
PROVAS:

D E

ENFERMEIRO

•

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 10 (dez) questões objetivas
de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 1 h 30 min (uma
hora e trinta minutos), incluído o tempo destinado à transcrição de suas
respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
7. As questões da Prova Objetiva e o gabarito serão publicados no quadro
de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, nº
50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 1º
(primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01
O Acolhimento com Classificação de Risco foi implantado como ferramenta reorganizadora dos processos de trabalho nas portas de entrada de urgência/emergência, a fim de gerar atendimento resolutivo e humanizado, contribuindo para a
reestruturação das práticas assistenciais com a construção de novos sentidos e
valores, uma vez que é um trabalho coletivo e cooperativo.
São objetivos da classificação de risco, EXCETO:
(A) Avaliar o paciente logo na sua chegada ao Pronto-Socorro, humanizando o
atendimento.
(B) Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades, conforme protocolo.
(C) Possuir dimensão espacial de triagem administrativa com repasse de encaminhamentos para níveis mais complexos.
(D) Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja
visto, precocemente, de acordo com a sua gravidade.
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QUESTÃO 02
O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem (CEPE), aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007, apresenta normas e princípios, direitos e deveres
pertinentes à conduta ética do profissional e deverá ser assumido por todos. Por
ter formação humanista, o profissional de enfermagem atua na promoção da saúde
tanto em nível individual quanto coletivo. Dessa forma, é imprescindível o conhecimento tanto dos aspectos técnicos da profissão, quanto das questões de ética,
cidadania, trabalho em equipe, humanização e produção do conhecimento, preservando uma postura de respeito tanto com os demais membros da equipe de
saúde quanto com pacientes familiares e sociedade. Dessa forma, o CEPE postula
deveres e responsabilidades nas relações com os trabalhadores de enfermagem
e das demais categorias que compõem as equipes de saúde, EXCETO:
(A) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por
imperícia, imprudência ou negligência.
(B) Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias
para assegurar a continuidade da assistência.
(C) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou
de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento,
conforto e bem-estar.
(D) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
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QUESTÃO 03
Os protocolos de classificação de risco são instrumentos que sistematizam a avaliação realizada pelos enfermeiros nos serviços de pronto atendimento e devem
ter sempre respaldo de toda a equipe de saúde.
São características dos protocolos assistenciais, EXCETO:
(A) O protocolo deve levar em conta a área física, o conhecimento do perfil epidemiológico local, o tipo de demanda prevalente, os picos de atendimento, entre
outros aspectos.
(B) O protocolo é o instrumento definidor para a classificação da avaliação da gravidade e do risco de agravamento, mantendo-se sempre a classificação inicial.
(C) O protocolo não substitui a interação, o diálogo, a escuta, o respeito, enfim, o
acolhimento do cidadão e de sua queixa para a avaliação do seu potencial de
agravamento.
(D) Um protocolo de classificação de risco deve ser elaborado a partir de parâmetros já existentes e regulamentados, porém adaptado ao perfil de cada serviço
e ao contexto de sua inserção na rede de saúde.

QUESTÃO 04
Nos serviços de urgência, grande parte dos procedimentos tem como objetivo salvar vidas, de forma rápida e objetiva, até que a terapia definitiva seja aplicada.
São possíveis complicações tardias de uma intubação orotraqueal, EXCETO:
(A) Infecções pulmonares.
(B) Lesão da traqueia, disfonia e rouquidão.
(C) Mudança de via em que o paciente está entubado, devido a edema de glote e
pressão do cuff.
(D) Reflexos laringovagais, laringossimpáticos ou laringoespinhais.
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QUESTÃO 05
O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como a clientela usuária
responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção do Enfermeiro.
O Processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
Para as afirmativas abaixo, que conceituam cada etapa do Processo de Enfermagem, assinale V se for verdadeira e F se for falsa.
( )

( )

( )

( )
( )

Coleta de dados de enfermagem (Histórico de Enfermagem) é processo
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e
técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre suas respostas
em um dado momento do processo saúde e doença.
Diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada
de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem.
Planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se
espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão
realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana
em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na
etapa de diagnóstico de enfermagem.
Implementação do processo é a realização das ações ou intervenções
determinadas.
Avaliação de enfermagem é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença,
a fim de verificar os resultados alcançados e a necessidade de mudanças
e adaptações

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F–V–F–V–V
V–F–F–F–V
V–F–V–F–V
V–V–V–V–V
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QUESTÃO 06
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o componente pré-hospitalar móvel previsto na Política Nacional de Atenção às Urgências no Brasil. É regulado por leis federais que estimulam a implantação e a organização desses serviços nos municípios e nas regiões do país, de forma a impactar na mortalidade e
na busca de um acesso equânime do cidadão em situação de risco de morte.
São elementos imprescindíveis para o pleno funcionamento desse serviço, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acesso telefônico gratuito.
Garantia de custeio exclusivo do município.
Pessoal habilitado e capacitado.
Rede de referência e contrarreferência.

QUESTÃO 07
Uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS é a gestão do trabalho e a educação na saúde como política de recursos humanos para o SUS.
São diretrizes para o trabalho da Educação na Saúde:
(A) A implementação da educação continuada como ferramenta institucional de
melhoria técnica das equipes de saúde no SUS.
(B) Compromisso de manter permanentemente um processo de avaliação e discussão dos processos de formação de recursos humanos para o SUS.
(C) Educação Permanente como política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS.
(D) Pacto entre instituições de ensino superior, outras instituições de ensino, serviços e controle social no sentido de formação e desenvolvimento de profissionais de saúde para atender às necessidades do SUS.
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QUESTÃO 08
Caio, 11 meses, vive com sua mãe em uma área de grande vulnerabilidade social.
Compareceu à Unidade Básica de Saúde para vacinar-se, por recomendação da
equipe de saúde da família, pois está fazendo puericultura de forma irregular. Sua
mãe apresentou a seguinte caderneta de vacinação:

Penta
valente
BR

Hepatite B

BCG

19/12/
16
22/02/
17

19/12/16

24/10/
16
Tomou c/
Penta

24/10/
16

Dose

VIP

1ª
2ª

22/02/17

Vacinas
Pneumo
10

Meningo
C

Rotavírus

19/12/16

20/01/17

19/12/16

Febre
Amarela

22/02/17

3ª
1º
Ref
2º
Ref

Que esquema vacinal a enfermeira deve recomendar para a criança?
(A) Aplicar a 3ª dose de Pentavalente Br, 3ª dose de VIP, 2ª dose de Meningo C
e dose única de vacina contra a Febre Amarela. Não aplicar a 2ª dose da vacina contra o Rotavírus.
(B) Aplicar a 3ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de Sabin, 3ª dose de Pneumo
10, 2ª dose de vacina contra o Rotavírus e dose única de vacina contra a Febre
Amarela.
(C) Reiniciar o esquema básico com a 1ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de VIP,
1ª dose de Pneumococos 10, 1ª dose de Meningo C e 1ª dose de vacina contra
o Rotavírus. Agendar o retorno para 2 meses.
(D) Reiniciar o esquema básico com a 1ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de
Hepatite B, 1ª dose de VIP, 1ª dose de Pneumococos 10, 1ª dose de Meningo
C e 1ª dose de vacina contra o Rotavírus. Agendar o retorno para 1 mês.
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QUESTÃO 09
A quimioprofilaxia da Tuberculose (TBC) consiste na administração de Isoniazida
em pessoas infectadas pelo bacilo, diariamente, por um período variável. As condições socioeconômicas são fatores importantes na avaliação dos contatos. Em
uma família moradora de área de risco de uma grande metrópole brasileira, ao
examinar a caderneta de vacinação de 4 crianças, contatos intradomiciliares de
TBC, observou-se que nenhuma delas havia sido vacinada com a vacina BCG
intradérmica. Foram realizados testes tuberculínicos que apresentaram os seguintes resultados:
I-

Letícia, 4 anos, apresentou forte reação ao PPD (15 mm), RX normal
e sem sintomas, sendo indicada a quimioprofilaxia.
II- Juliano, 3 anos, não apresentou reação ao PPD (não reator), RX normal e sem sintomas. Administrada a vacina BCG.
III- Helena, 12 dias, sem alterações. Não foi realizado o teste PPD, iniciando imediatamente a quimioprofilaxia.
IV- Giovana, 5 anos, com tosse produtiva, RX com condensações no
ápice do pulmão direito, exame BAAR de escarro duvidoso. Iniciado o
tratamento Esquema I.
Em relação a essas ações, está CORRETA a afirmação:
(A) Helena não necessita fazer o PPD, pois, provavelmente, foi infectada e somente realizará o teste PPD após 3 meses de medicação, sendo avaliada aí a
sua vacinação ou a continuidade do tratamento.
(B) Juliano e Helena não sofreram a primo infecção.
(C) Letícia e Juliano sofreram a primo infecção.
(D) Todas as crianças já foram infectadas, pois são contatos intradomiciliares de
caso índice de TBC.
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QUESTÃO 10
Após estabilização de uma paciente vítima de acidente automobilístico pelo SAMU,
a mesma foi transferida para um hospital de politraumas onde foram observados
outros sinais: Escala de Glasgow 9, hipotensão arterial. Foi prescrita uma solução
1500 ml de soro fisiológico 0,9%, a ser administrada em 6 horas.
Qual será o gotejamento, uma vez que a unidade possui apenas equipo de microgotas?
(A)
(B)
(C)
(D)

40 microgotas/minuto.
83 microgotas/minuto.
120 microgotas/minuto.
250 microgotas/minuto.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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