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EDITAL N. 057/2017

CADERNO DE PROVAS
ENFERMEIRO

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES
ABAIXO:

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

•

Você recebeu do fiscal de sala o material:
caderno de prova e cartão-resposta.

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

•

O prazo mínimo de permanência em sala é
de 1 (uma) hora.

Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos, conhecimentos
gerais, matemática e de língua portuguesa,
conforme edital. Verifique se o material está
em ordem e se o seu nome, CPF e número
de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.

Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.

•

Os últimos três candidatos deverão sair
juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.

•

Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.

•

O gabarito da prova estará disponível em
03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

•

•

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

•

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não
risque, não amasse, não dobre, não suje,
pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO
o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas
de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:

Assinale a alternativa em que as palavras
estão todas acentuadas corretamente.
(A) mártir – sábio – pessêgo – lógico.
(B) táxi – ânsia – júri – jóvens.
(C) estômago – úmido – vírus – fáceis.
(D) órgão – núvens – médiuns – régua.
QUESTÃO 2
Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa correta a respeito do gênero
dos substantivos:
I. dinamite é um substantivo masculino.
II. colega é um substantivo comum de dois
gêneros.
III. cal é um substantivo feminino.
IV. o feminino de réu é ré.

(A) A garota estava meia triste.
(B) Vão anexos os arquivos com as informações.
(C) É proibida a entrada nesta área.
(D) Notei que há menos pessoas circulando no
campus.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa errada quanto à colocação pronominal:
(A) Traga-me o livro que te emprestei, sem falta.
(B) Quando viu-nos desviou o caminho.
(C) Ela é muito agradável, nunca se queixa de
nada.
(D) As apresentações realizar-se-ão às quintas-feiras.

MATEMÁTICA

Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas.
(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I e II.
(D) III e IV.

QUESTÃO 6
Observe adequadamente as bolinhas a seguir. Elas obedecem à sequência de uma
progressão aritmética.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que classifica, na
ordem, as orações coordenadas sindéticas:
I. As crianças não gritavam nem corriam.
II. Maria é inteligente, porém não é humilde.
III. Ele chega atrasado todo dia, portanto deve
ser advertido.
IV. Não saia da fila ou perderá a vez.
(A) aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa.
(B) aditiva, conclusiva, adversativa, alternativa.
(C) alternativa, adversativa, conclusiva, aditiva.
(D) alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva.

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/475371>.

Assim, a soma dos 50 primeiros números
dessa sequência corresponde a:
(A) 4950.
(B) 3725.
(C) 4500.
(D) 3250.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 10

Um time de vôlei é composto por 12 atletas, dos quais 4 são ponteiros, 4 são
meios, 2 são opostos e 2 são levantadores. Sabendo-se que durante o jogo em
disputa estarão em quadra 2 ponteiros, 2
meios, 1 oposto e 1 levantador, de quantas maneiras distintas o técnico do time
poderá montar a sua equipe?

O número de ovelhas de uma determinada fazenda aumenta a cada dia conforme
a progressão geométrica representada na
figura a seguir:

(A) 8.
(B) 12.
(C) 20.
(D) 16.

Fonte da imagem: Google.

QUESTÃO 8
Resolva cada equação do segundo grau a
seguir e analise as afirmativas:
x2 + 6x + 9 = 0
x2 + 2x – 15 = 0
4x2 – 33x + 8 = 0
I.

A soma das raízes de todas as equações é
igual a 49/4.
II. O produto das raízes da segunda equação
é 15.
III. A diferença das raízes da primeira equação
é igual a 0.
IV. Todas as raízes dessas equações são consideradas números inteiros.
Assim, estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) An
(B) An
(C) An
(D) An

=
=
=
=

2
1
1
2

QUESTÃO 9
Comprei uma mochila por R$ 40,00 na 25
de março em São Paulo e pretendo vendê-la por R$ 110,00. Qual a porcentagem
de lucro colocada em cima desse produto?

.
.
.
.

11094.
21094.
10942.
10941.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
A área territorial de Capinzal, segundo dados do IBGE (2016), é de:
(A) 344,2
(B) 144,2
(C) 222,2
(D) 244,2

I e III.
II e III.
I e II.
II, III e IV.

(A) 125%.
(B) 175%.
(C) 150%.
(D) 200%.

Desse modo, a representação algébrica
que indicará o número de ovelhas dessa
fazenda após três anos (desconsiderando
o ano bissexto) será:

km2.
km2.
km2.
km2.
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QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que apresenta todos os municípios catarinenses que fazem
divisa com Capinzal:
(A) Campos Novos, Piratuba, Alto Bela Vista,
Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e
Ipira.
(B) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Herval
d’Oeste, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
(D) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
QUESTÃO 13
Segundo o IBGE, o valor do PIB de Capinzal divulgado em 2014 é de:
(A) 31.265,83
(B) 18.265,83
(C) 31.265,83
(D) 18.265,83

dólares.
reais.
reais.
dólares.
QUESTÃO 14

O Município de Capinzal pertence a qual
associação de municípios:
(A) AMAUC.
(B) AMMOC.
(C) AMPLASC.
(D) AMARP.
QUESTÃO 15
Ficou famosa no País a operação Lava
Jato, a qual tem como Relator no Supremo Tribunal Federal, para os investigados
com prerrogativa de foro, o Ministro:
(A) Edson Fachin.
(B) Gilmar Mendes.
(C) Joaquim Barbosa.
(D) Rodrigo Janot.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
A Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a
implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados,
em que ocorre o cuidado profissional de
enfermagem, e dá outras providências. De
acordo com o art. 2º, o processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas
inter-relacionadas, interdependentes e
recorrentes. Em relação às etapas do processo de enfermagem assinale a alternativa correta:

(A) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com
o auxílio de métodos e técnicas variadas,
que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas
em um dado momento do processo saúde
e doença.
(B) Avaliação de Enfermagem: consiste na primeira etapa do processo de enfermagem,
caracterizado por um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com
o auxílio de métodos e técnicas variadas,
que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas
em um dado momento do processo saúde
e doença.
(C) Diagnóstico de Enfermagem: consiste na
terceira etapa do processo de enfermagem, caracterizado pela interpretação e
agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de
decisão sobre os conceitos diagnósticos de
enfermagem que representam, com mais
exatidão, as respostas da pessoa, família
ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
(D) Planejamento de Enfermagem: 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 Implementação.

QUESTÃO 17
A Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a
implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados.
Indique qual opção é verdadeira:
(A) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente
a coleta de dados, o estabelecimento de
diagnósticos de enfermagem, a implementação e planejamento das ações; e que
não necessariamente forneça a base para
a avaliação dos resultados de enfermagem
alcançados.
(B) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de
Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei n. 7.498, de 25 de julho de
1986, e no Decreto n. 94.406, de 08 de julho de 1987, que a regulamenta, não participam da execução do Processo de Enfermagem.
(C) Ao enfermeiro, observadas as disposições
da Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986,
e do Decreto n. 94.406, de 08 de junho de
1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo
de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.
(D) Compete apenas ao Conselho Federal de
Enfermagem promover as condições, entre
as quais, firmar convênios ou estabelecer
parcerias, para o cumprimento desta Resolução.
QUESTÃO 18
A importância epidemiológica do câncer
no Brasil e sua magnitude social, as condições de acesso da população brasileira
à atenção oncológica, os custos cada vez
mais elevados na alta complexidade refletem a necessidade de estruturar uma rede
de serviços regionalizada e hierarquizada
que garanta atenção integral à população. Dessa forma, a Linha de Cuidado do
Câncer do Colo do Útero tem a finalidade
de assegurar à mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços
qualificados para promover a prevenção
do câncer do colo do útero, o acesso ao
rastreamento das lesões precursoras, ao
diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo oportuno.
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A Linha de Cuidado do Câncer do Colo do
Útero é organizada por meio de diretrizes.
Entre as diretrizes apresentadas, indique
a seguir a opção incorreta:

(A) Programa Nacional de Qualidade da Citologia: acompanhar e tratar todas as mulheres positivas, segundo as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do
Colo do Útero.
(B) Prevenção e detecção precoce: fortalecer e
ampliar o acesso às informações sobre o
câncer do colo do útero para todas as mulheres, ressaltando que o câncer do colo
do útero pode ser prevenido pela detecção
e pelo tratamento das lesões precursoras
que antecedem, em muitos anos, o câncer.
(C) Prevenção e detecção precoce: estruturar
os serviços de saúde para rastrear todas
as mulheres de 25 a 64 anos a cada três
anos, além de atender todas as mulheres
que apresentam sinais de alerta.
(D) Acesso à confirmação diagnóstica: garantia
do acesso ao tratamento adequado da lesão precursora em tempo oportuno. Definir
e pactuar que a unidade de referência deve
realizar todos os procedimentos: colposcopia, biópsia, EZT e utilizar o método “ver e
tratar”.
QUESTÃO 19
O caderno de atenção básica n. 13, que
trata sobre o “Controle dos Cânceres do
colo do útero e de mama” do ano 2013,
cita recomendações no rastreamento do
câncer do colo do útero e de mama. Entre
suas principais recomendações, pode-se
citar, exceto:
(A) O início da coleta deve ser aos 25 anos de
idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
(B) Os exames devem seguir até os 64 anos
e serem interrompidos quando, após essa
idade, as mulheres tiverem pelo menos
dois exames negativos consecutivos nos
últimos cinco anos.
(C) Para mulheres com mais de 64 anos e que
nunca realizaram o exame citopatológico,
deve-se realizar dois exames com intervalo
de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
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(D) O método de rastreamento do câncer do
colo do útero e de suas lesões precursoras
é o exame citopatológico. O intervalo entre
os exames deve ser de um ano, após dois
exames negativos, com intervalo de dois
anos.
QUESTÃO 20
A história natural da infecção pelo HBV é
marcada por evolução silenciosa. Muitas
vezes, a doença é diagnosticada décadas
após a infecção. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e
Coinfecções traz os sinais e sintomas comuns às hepatites, bem como o manejo
adequado para essa doença. De acordo
com o Protocolo citado, assinale a alternativa correta:
(A) A hepatite B é uma doença de transmissão
enteral. A transmissão do agente infeccioso
pode ocorrer por solução de continuidade
(pele e mucosas), via parenteral (compartilhamento de agulhas, seringas, material
de manicure e pedicure, lâminas de barbear e depilar, tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que
não atendam às normas de biossegurança,
entre outros) e relações sexuais desprotegidas, sendo esta a via predominante.
(B) A infecção pelo vírus da hepatite B pode
causar hepatite somente na forma aguda;
habitualmente, de forma oligossintomática
(poucos sintomas ou nenhum sintoma característico). Infecções causadas pelo vírus
da hepatite B raramente causam icterícia.
(C) Para o acompanhamento da infecção, utilizam-se marcadores séricos de imunidade (anti-HBs), a avaliação da presença do
antígeno de superfície do HBV (HBsAg) e
a quantificação do vírus na corrente sanguínea (carga viral/HBV-DNA). O aparecimento do HBsAg e o desaparecimento do
anti-HBs e da carga viral indicam resolução
da infecção pelo HBV na maioria dos casos.
(D) A hepatite viral B é causada por um vírus
DNA pertencente à família Hepadnaviridae.
No entanto, apenas no gênero Orthohepadnavirus estão os vírus que infectam mamíferos, visto que o HBV tem a característica de infectar humanos e também outros
primatas superiores não humanos, porém,
isso é menos frequente.
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QUESTÃO 21
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No que diz respeito aos princípios
e diretrizes que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), indique a alternativa incorreta:
(A) Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
(B) Integralidade de assistência, entendida
como um conjunto articulado e descontínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, de forma coletiva, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.
(C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
QUESTÃO 22
Risco e vulnerabilidade são dois conceitos
importantes para a compreensão da conduta do portador de HIV/AIDS. É fundamental que o profissional da área da saúde entenda esses conceitos para realizar
o atendimento adequado dos pacientes.
Risco refere-se à exposição de indivíduos
ou grupo de pessoas a situações que os
tornam suscetíveis às infecções e ao adoecimento; vulnerabilidade diz respeito a
fatores de natureza biológica, epidemiológica, social, cultural, econômica e política cuja interação amplia ou reduz o risco
ou a proteção de um grupo populacional,
diante de determinada doença, condição
ou dano. De acordo com o Ministério da
Saúde, são consideradas situações de vulnerabilidade para infecção por HIV/AIDS:
(A) Práticas sexuais sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; transmissão vertical (gestação, parto e pós-parto);
DST; tuberculose e hepatites.
(B) Práticas sexuais sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; DST;

tuberculose e hepatites; possuir familiar
portador do vírus HIV.
(C) Práticas homossexuais com e sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; transmissão vertical (gestação, parto e
pós-parto); DST; tuberculose e hepatites.
(D) Práticas sexuais de prostituição com e sem
preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material
não estéril; transmissão vertical (gestação,
parto e pós-parto); DST; tuberculose e hepatites.
QUESTÃO 23
Em março de 2014, o Ministério da Saúde,
com as Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde, iniciou a vacinação contra o Papilomavírus Humano – HPV. Sobre esse
tema, analise as afirmativas a seguir:
I.

Não é possível estabelecer o intervalo mínimo entre a infecção e o desenvolvimento
de lesões no HPV, pois o tempo de latência
viral e os fatores associados são desconhecidos, e o vírus pode permanecer quiescente por muitos anos até o desenvolvimento
de lesões.
II. A única via de transmissão do HPV é pela
via sexual por meio do contato genital-genital.
III. Os fatores que determinam a persistência
da infecção e a progressão para neoplasias
do sistema geniturinário incluem infecção
por HPV de alto risco oncogênico (tipos 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68, 73, 82), estado imunológico e tabagismo.
IV. A apresentação clínica do HPV na mulher
manifesta-se pela presença de lesões exofíticas, com superfície granulosa, únicas ou
múltiplas, restritas ou disseminadas, da cor
da pele, eritematosas ou hiperpigmentadas
e de tamanho variável, podendo ser dolorosas, friáveis e/ou pruriginosas. Na mulher,
frequentemente se localizam na vulva, períneo, região perianal, vagina e colo.
A alternativa que apresenta todos os itens
contendo afirmativas corretas é:
(A) I e IV.
(B) II e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CAPINZAL - SC

UNOESC | 7

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Atualmente, programas que enfocam a
segurança no cuidado do paciente nos
serviços de saúde tratam como prioridade
o tema higienização das mãos, a exemplo
da “Aliança Mundial para Segurança do
Paciente”, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), firmada com vários
países, desde 2004. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou manual sobre a higienização das mãos nos
vários cenários da assistência à saúde.
Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem
a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir:

Assinale a alternativa cujos termos correspondem respectivamente à dificuldade
para respirar deitado em posição horizontal, à dificuldade respiratória e à respiração normal, nessa sequência:

I.

A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e
antissepsia cirúrgica.
II. Para a higienização simples das mãos em
local onde haja possibilidade de exposição
a agente biológico, é facultativa a existência de lavatório exclusivo provido de água
corrente, álcool, toalha descartável ou de
tecido e lixeira com sistema de abertura
com contato manual.
III. Os cinco momentos para a higienização das
mãos são: antes de contato com o paciente; antes da realização de procedimento
asséptico, após risco de exposição a fluidos
corporais, após contato com o paciente;
após contato com áreas próximas ao paciente.
IV. Em geral, a higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos
sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I e III.
(B) I e IV.
(C) III e IV.
(D) I, II e III.

(A) Dispneia, ortopneia, eupneia.
(B) Apneia, dispneia, ortopneia.
(C) Dispneia, eupneia, ortopneia.
(D) Ortopneia, dispneia, eupneia.
QUESTÃO 26
Um paciente retorna à unidade de saúde
três semanas após ter sido atendido com
síndrome depressiva, apresentando história de dois outros episódios que foram
tratados com tricíclicos. Fora-lhe prescrito, por ocasião da primeira consulta, carbamazepina, com dose inicial de 200 mg
ao dia, devendo ser aumentada para 400
mg 2x ao dia. Nesse último atendimento,
mostrava-se edemaciado com importantes e extensas lesões de pele, com aparência de reação alérgica. Solicitado um
hemograma, verificou-se importante eosinofilia. O médico prescreveu haloperidol
visando melhorar o estado psíquico que
sabidamente se encontra prejudicado.
Dessa forma, indique qual a proposição
correta em relação ao haloperidol:
(A) O haloperidol é uma droga da classe dos anti-inflamatórios esteroidais, utilizado para
dores intensas. Esse grupo de substâncias
tem uma ação intensa sobre a inflamação,
mas apresenta inúmeros efeitos colaterais.
É responsável pela retenção de sódio. Em
razão disso, os pacientes com esquizofrenia
devem realizar o uso do haloperidol em decorrência da ação desse íon.
(B) O haloperidol é uma droga antipsicótica,
da classe das butirofenonas, indicado para
sintomas agudos da esquizofrenia. Controla o comportamento bizarro e diminui a
agitação.
(C) O haloperidol é uma droga anticonvulsivante e antipsicótica. Se utilizada como tratamento prolongado não previne ataques de
esquizofrenia, mas causa crises de irritabilidade e agressividade intensas.
(D) O haloperidol é uma droga ansiolítica e anticonvulsivante, utilizado em certos casos
em que há agitação mental, em razão de
níveis baixos de íons como sódio, potássio
e cálcio.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

Estudo realizado nos Estados Unidos da
América revela que cada paciente internado em hospital norte-americano está
sujeito a um erro de medicação por dia,
sendo registrados anualmente, nessas
instituições, no mínimo 400.000 eventos
adversos evitáveis relacionados a medicamentos. Com a finalidade de promover
práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, o Ministério da Saúde e a Anvisa, em parceria
com a Fiocruz e a Fhemig, desenvolveram
o Protocolo de Segurança na Prescrição,
Uso e Administração de Medicamentos.
Considerando as diretrizes que regem a
segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir:

A Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição
de Risco para Infecção pelo HIV (PEP) se
insere no conjunto de estratégias da Prevenção Combinada cujo principal objetivo
é ampliar as formas de intervenção para
evitar novas infecções pelo HIV no mundo. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral
Pós-Exposição De Risco à Infecção pelo
HIV, coordenado pelo Ministério da Saúde, foi desenvolvido com a finalidade de
nortear as ações de profilaxia à população
de risco à infecção pelo HIV. Considerando a PEP, avalie as afirmações a seguir e
indique a alternativa incorreta:

I.

A equipe de enfermagem tem seguido
tradicionalmente os cinco certos na administração de medicamentos e, mais recentemente, foram introduzidos mais dois
certos, configurando-se em “os sete certos
na administração de medicamentos”.
II. Os sete certos na administração de medicamentos consistem em: paciente certo,
medicamento certo, via certa, hora certa,
dose certa, documentação certa (registro
certo) e razão.
III. Recente artigo identifica nove certos para a
administração de medicamentos, são eles:
paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo,
ação certa, forma certa e resposta certa.
IV. É recomendável que as unidades de saúde
instituam a prática de dupla checagem por
dois profissionais para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos
de alta vigilância.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I e III.
(C) I e II.
(D) I, II e IV.

(A) A escolha pela utilização do esquema profilático passou a ser baseada na avaliação
do risco da exposição e na categoria de exposição. Sendo indicada a profilaxia, recomenda-se apenas um esquema antirretroviral padrão e dois esquemas alternativos,
indicados apenas nos casos de contraindicação justificada.
(B) O primeiro atendimento após a exposição
ao HIV é uma urgência médica. A PEP deve
ser iniciada o mais precocemente possível,
idealmente nas primeiras duas horas após
a exposição, tendo como limite as 96 horas
subsequentes à exposição.
(C) Em situações de exposições ao HIV, devem-se considerar potenciais exposições
a outros agentes infecciosos, como patógenos de transmissão sexual (Treponema
pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) e sanguínea (vírus das hepatites B e C).
(D) Recomenda-se a profilaxia em todos os casos de exposição com risco significativo de
transmissão do HIV. Existem casos, contudo, em que a PEP não está indicada em razão do risco insignificante de transmissão
e nos quais o risco de toxicidade dos medicamentos supere o risco da transmissão
do HIV.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é
uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se
frequentemente a alterações funcionais
e/ou estruturais de órgãos-alvo (coração,
encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Em relação à HAS
assinale a alternativa correta:

A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional
de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações
e mortes na população-alvo para a vacinação no Brasil. Em 2017, o Ministério
da Saúde, por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações
(CGPNI), do Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis e da Secretaria de Vigilância em Saúde, lançou a 19ª
Campanha Nacional de Vacinação contra
a influenza. Sobre esse vírus patogênico
indique a alternativa correta:

(A) A escolha do manguito apropriado considera a dimensão da circunferência do braço
do paciente, por exemplo, paciente adulto
circunferência do braço de 27 a 34 cm, largura de 16 cm e comprimento de 32 cm.
(B) Caracteriza-se uma atividade essencial do
enfermeiro o encaminhamento do usuário que apresenta alteração do nível pressórico ao profissional médico responsável
para avaliação e atendimento, bem como a
participação na discussão de casos clínicos
com os demais profissionais da saúde.
(C) A posição recomendada para a medida da
PA é a assentada. A medida nas posições
ortostática e supina não deve ser feita em
pacientes portadores de disautonomias,
alcoolistas e/ou em pacientes em uso de
medicação anti-hipertensiva. Na primeira
avaliação, as medidas devem ser realizadas
em ambos os braços e, em caso de diferença, utilizar para aferições posteriores o
braço com o maior valor.
(D) Alterações próprias do envelhecimento determinam menor frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito,
geralmente entre o final da fase I e o início
da fase II dos sons de Korotkoff, resultando
em valores falsamente baixos para a PD ou
falsamente altos para a PS.

(A) A excreção viral é mínima nos primeiros
três dias após início dos sintomas, coincidindo com a piora clínica e o aumento da
temperatura.
(B) O período de incubação dos vírus influenza varia entre três e sete dias. Os sinais
e sintomas da doença são muito variáveis,
podendo ocorrer desde a infecção assintomática até formas graves.
(C) As vacinas inativadas contra a influenza
são bastante seguras. A dor local é o evento adverso mais comum nos vacinados em
comparação com os que receberam placebo, visto que a Síndrome de Guillain-Barré
(SGB) é o segundo evento adverso mais
comum. A meta era vacinar, pelo menos,
80% dos grupos elegíveis para a vacinação.
(D) A excreção viral nas secreções nasais usualmente surge 24 horas antes do início dos
sintomas, dificultando a instituição de medidas profiláticas medicamentosas para a
prevenção da doença.
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