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Caderno
de Prova
P7

abril

7

7 de abril
das 14 às 18 h
4 h de duração*
30 questões

Técnico de Enfermagem da Família

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
1. Leia a notícia:
A exposição “Jovens olhares sobre São José” traz uma
série de fotografias produzidas pelos alunos do 1o ano
do ensino médio do Colégio Elisa Andreoli.
As imagens trazem cenas do cotidiano e símbolos
de São José, como a Escola de Oleiros, os casarios do
centro histórico e o Centro Multiuso. […]
As fotografias estão expostas no hall de entrada do
prédio da Prefeitura, na Avenida Beira-Mar, e podem
ser vistas pelo público até o dia 22 de março.
Fonte: Prefeitura Municipal de São José. Disponível em: http://www.
pmsj.sc.gov.br/2013/03/exposicao-de-fotos-retrata-os-simbolos-ecenas-de-sao-jose/

(10 questões)
3. A ex-senadora e bem colocada candidata à presidência da República nas eleições passadas, Marina da
Silva, lançou recentemente um novo partido político.
Trata-se do (da):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Partido Verde.
Partido da Democracia.
Partido Socialista Verde.
Rede da Liberdade (Rede).
Rede Sustentabilidade (Rede).

4. O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) divulgou recentemente o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.

A exposição de que trata a notícia é uma homenagem
à cidade de São José que comemora em março o seu:

A posição atingida pelo Brasil, neste índice, é a:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

263o aniversário.
513o aniversário.
1o centenário.
2o centenário.
tricentenário de emancipação do município
da Capital.

2. Em fevereiro, o Congresso Nacional derrubou os
142 vetos da presidente Dilma Rousseff a um projeto
de lei que regulava importante matéria de especial
interesse, principalmente dos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
O projeto a que nos referimos está relacionado à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Repasse das verbas do PAC.
Unificação das tarifas do IPI.
Divisão dos royalties do petróleo.
Combate à pirataria de softwares.
Distribuição de verbas para o combate à
Dengue.

( )
( )
(X)
( )
( )

5a.
8a.
85a.
125a.
185a.

5. O Ministro Joaquim Barbosa se tornou conhecido
em 2012 por:
a. (
b.
c.

d.
e.

) Ser o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
durante o julgamento da ação penal 470.
( X ) Ser o Relator, no julgamento no Supremo
Tribunal Federal, da ação penal 470.
( ) Ter oferecido, quando Ministro da Casa Civil,
a denúncia que conduziu ao processo do
Mensalão.
( ) Ser o Relator, no julgamento no Tribunal de
Justiça, da ação penal 470.
( ) Ser o Presidente do Conselho Nacional de
Justiça durante o julgamento do processo do
Mensalão.
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6. Leia a noticia:
Cerca de 500 mulheres do MST invadiram uma fazenda
do filho da senadora Kátia Abreu (PSD-TO), no Tocantins,
na manhã desta quinta-feira, e destruíram viveiros de
mudas de eucalipto. Segundo a senadora, 48 funcionários foram feitos reféns […].
Fonte: Revista Veja. 14/3/2013. Disponível em:
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mulheres-do-mst-invademfazenda-da-senadora-katia-abreu

9. Os europeus de muitos países foram recentemente surpreendidos por um escândalo na área de
alimentação.
Alguns dos grandes fabricantes de alimentos do
mundo foram acusados de:
a. (

b.

Assinale a alternativa que identifica o significado da
sigla MST:
a. ( ) Movimento Socialista dos Trabalhadores.
b. ( ) Movimento Socialista dos
Trabalhadores Rurais.
c. ( ) Movimento dos Trabalhadores
Urbanos Sem Terra.
d. ( X ) Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra.
e. ( ) Movimento Bolivariano dos
Trabalhadores Sem Terra.

7. O recém-falecido Presidente Hugo Chávez era
governante do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Cuba.
Bolívia.
Equador.
Colômbia.
Venezuela.

8. A eleição do papa Francisco I é, de certa forma,
surpreendente por ser o primeiro papa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

não-italiano.
não-católico.
norte-americano.
latino-americano.
membro de uma ordem religiosa.
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c.

d.

e.

) Misturar à carne de cavalo contida em hambúrgueres, lasanhas e molhos, substâncias
tóxicas e cancerígenas.
( X ) Misturar carne de cavalo a hambúrgueres,
lasanhas e molhos vendidos como se fossem
feitos de carne bovina.
( ) Misturar à carne bovina e a alimentos preparados como pizzas e hambúrgueres, cloreto
de sódio e corantes naturais, proibidos pela
legislação europeia.
( ) Vender, como feitos de carne de cavalo, hambúrgueres, lasanhas e molhos produzidos com
carne bovina de preço bem mais em conta.
( ) Vender hambúrgueres, lasanhas e molhos à
bolonhesa produzidos na Europa, com carne
importada do Brasil, o que é proibido pela
legislação da CEE.

10. Benjamin Netanyahu foi reeleito em janeiro passado. Não obstante as dificuldades para organizar um
novo governo, o resultado do pleito dá alguma esperança de uma retomada do processo de paz na região.
Assinale a alternativa que indica o país a que o texto
se refere:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Israel.
Líbano.
Turquia.
Monróvia.
Moldávia.
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Conhecimentos Específicos
11. De acordo como o artigo 7o da Lei 8080/1990, as
ações e os serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios:
1. universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
2. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos, privilegiando as camadas mais pobres
da população.
3. integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

(20 questões)

12. O artigo 123 da Lei Orgânica do município de São
José (SC) dispõe, em seu parágrafo 1o e alíneas correspondentes, sobre a organização municipal do sistema
de saúde.
As ações e os serviços de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem o sistema
municipal de saúde, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
1. distritalização de recursos, serviços e ações.
2. integralidade na prestação das ações da
saúde adequadas à realidade epidemiológica.
3. participação das entidades representativas de
setores privados, clínicas particulares, usuários
e profissionais da saúde na formação, gestão
e controle da política municipal, sendo o prefeito e o secretário municipal de saúde, respectivamente, presidente e vice-presidentes
do Conselho Municipal de Saúde.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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13. De acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB) instituída por meio da Portaria no 2.488,
de 21 de outubro de 2011, a estratégia de Saúde da
Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica
no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único
de Saúde. Considerada pelo Ministério da Saúde e
por gestores estaduais e municipais como estratégia
de expansão, qualificação e consolidação da Atenção
Básica, a ESF é potencialmente capaz de ampliar a
resolutividade e promover a melhoria da situação de
saúde das pessoas e coletividades.
Considerando a PNAB (2011), assinale a alternativa
que não corresponde a uma das atribuições do técnico de enfermagem descritas nessa Portaria.
a. ( ) Realizar atividades programadas e de atenção
à demanda espontânea.
b. ( ) Contribuir, participar e realizar atividades de
educação permanente.
c. ( ) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da
equipe.
d. ( X ) Realizar a consulta de enfermagem direcionada a todos os ciclos de vida, atendendo
integralmente crianças, adultos, mulheres e
idosos.
e. ( ) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no
exercício de sua profissão na Unidade Básica
de Saúde e, quando indicado ou necessário,
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
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14. A Atenção Básica, enquanto um dos eixos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), vive um
momento especial ao ser assumida como uma das
prioridades do Ministério da Saúde e do governo federal. Entre os seus desafios atuais, destacam-se aqueles
relativos ao acesso e ao acolhimento e à efetividade e
à resolutividade das suas práticas.
Em relação à Humanização da Atenção, ao acolhimento
e à ampliação do acesso, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda
espontânea.
b. ( ) O acolhimento deve ocorrer em horários pré-fixados, com duração máxima de 1 hora, e,
preferencialmente, nos horários iniciais do
turnos de trabalho.
c. ( ) O acolhimento é fundamental para orientar
os pacientes sobre o número de consultas
médicas disponíveis para o atendimento à
demanda espontânea no turnos de trabalho.
d. ( ) O acolhimento é uma forma de triagem para o
atendimento médico e é uma atividade privativo do enfermeiro.
e. ( ) O acolhimento é uma atividade privativa do
médico de família, podendo ser delegada ao
enfermeiro habilitado e com curso de capacitação específico para esta tarefa.
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15. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda,
que pode ser de curso benigno ou grave, a depender
de sua forma de apresentação: formas inaparentes,
dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue
(FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD),
podendo evoluir para o óbito. Considera-se a dengue um dos maiores problemas de saúde pública do
mundo, especialmente nos países tropicais, cujas condições sócioambientais favorecem o desenvolvimento
e a proliferação de seu principal vetor, o Aedes aegypti.
Sobre a dengue, é correto afirmar:
a. ( ) O período de incubação varia de 90 a 180 dias,
sendo em média de 100 a 120 dias.
b. ( ) A cefaleia é o primeiro sintoma, seguida da
prostação, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, exantema maculopapular. A ausência de
febre é um determinante para o diagnóstico
de qualquer tipo de dengue.
c. ( ) Embora raros, existem casos de transmissão
pelo contato entre pessoas com dengue
e pessoas saudáveis. Este contágio ocorre
por meio do contato direto com secreções e
fômites.
d. ( ) A dengue é uma doença de etiologia bacteriana, cujo tratamento exige internação hospitalar e administração de antibióticos por via
intravenosa, além da aplicação de imunoglobulina antidengue.
e. ( X ) A dengue é uma das doenças de notificação
compulsória, devendo todo caso suspeito
ou confirmado ser notificado ao Serviço
de Vigilância Epidemiológica, por meio do
Sinan (Sistema de Informação de Agravos
de Notificação), nas fichas de notificação e
investigação.

16. A varicela é uma doença habitualmente benigna
na infância, embora esteja associada a complicações.
Em determinadas circunstâncias (a infecção em gestantes, adolescentes e adultos) pode ter evolução
grave. A infecção materna no primeiro ou no segundo
trimestre de gestação pode resultar em embriopatia.
Entretanto, o maior risco da varicela é quando ela
acomete pacientes imunocomprometidos, podendo
atingir até mesmo o sistema nervoso central.
Em relação à varicela, é correto afirmar:
a. ( ) Não existe vacina contra a varicela.
b. ( X ) É transmitida de pessoa a pessoa, através do
contato direto ou através das secreções respiratórias e, raramente, pelo contato com lesões.
c. ( ) O período de maior risco de transmissão
começa após a formação de crostas em todas
as lesões.
d. ( ) Diante de um caso de varicela, é necessário
comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica estadual por contato telefônico, a
fim de evitar a propagação da doença.
e. ( ) Todos os contatos de pessoas infectadas com
varicela, inclusive os esporádicos, devem receber a vacina contra a varicela e a imunoglibulina a humana antivaricela-zoster.

Página 7

Secretaria de Saúde de São José

17. O câncer de mama e o câncer de colo uterino são
os cânceres ginecológicos que mais matam mulheres
no país. Entretanto, durante toda sua vida, apenas
metade das mulheres realizam pelo menos um exame
preventivo de câncer de colo uterino e apenas um
terço das mulheres serão submetidas a um único
exame de mamografia. No Brasil, a média geral de
cobertura do exame de Papanicolaou atinge apenas
13,5% das mulheres, e apenas cerca de 65% das amostras coletadas são consideradas aceitáveis. Assim, fica
clara, de forma contundente, a importância dos serviços de atenção básica de saúde no esclarecimento,
orientação e captação das mulheres para a realização
de exames preventivos, e a necessidade da melhoria
da qualidade nas técnicas de coleta.

18. As feridas podem ser classificadas quanto à natureza do agente vulnerante, à profundidade, ao grau de
contaminação e à complexidade.
Considerando esta afirmação, relacione as colunas 1 e 2.
Coluna 1 Feridas
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Descrição
(

Em relação à técnica de coleta do exame citopatológico do colo uterino, é correto afirmar:
a. ( ) O material coletado deve ser disposto diretamente sob a lâmina e enviado imediatamente
ao laboratório, pois não são recomendados
produtos alcoólicos para a sua fixação à lâmina
por danificarem as células coletadas na amostra.
b. ( ) A coleta deve ser realizada apenas na região
endocervical, pois é neste local que a maioria
das lesões precursoras de câncer cérvico-uterino se originam.
c. ( X ) O procedimento de coleta deve ser realizado
na ectocérvice e na endocérvice, usando a
espátula de Ayres e a escovinha tipo Campos
da Paz.
d. ( ) A coleta deve ser realizada apenas na região
da ectocérvice, pois é neste local que a maioria das lesões precursoras de câncer cérvico-uterino se originam.
e. ( ) A coleta de citopatológico do colo uterino
deve ser realizada apenas em mulheres com
suspeita clínica de câncer de colo uterino ou
carcinoma in situ.
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limpas
profundas
sujas ou poluídas
infectadas
perfurantes

(
(

(
(

) São aquelas em que a contaminação bacteriana ocorre em grau mínimo.
) São aquelas em que são atingidas estruturas
profundas, às vezes, de importância vital.
) São aquelas produzidas por objeto fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e tecidos
subjacentes, produzindo lesão cutânea puntiforme ou linear.
) São aquelas muito contaminadas, com grande
possibilidade de se infectarem.
) São aquelas em que houve a proliferação
de microrganismos, levando a um processo
infeccioso, de início localizado, mas que pode,
sob determinadas condições, estender-se aos
tecidos vizinhos, formar novos focos a distância ou generalizar-se por todo o organismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1–2–5–3–4
1–5–3–2–4
2–1–3–5–4
3–2–1–4–5
4–1–2–5–3
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19. A verificação de pulso apical tem o objetivo de
checar o resultado do controle da frequência cardíaca
e avaliar possíveis arritmias cardíacas. Este procedimento pode ser aplicado aos pacientes internados,
ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição médica e/ou de enfermagem, sendo de responsabilidade da equipe de enfermagem.

20. A administração de medicamentos por via intramuscular é um procedimento frequentemente realizado na prática de enfermagem e envolve uma série
de decisões complexas relacionadas ao volume a ser
injetado, à medicação a ser administrada, técnica de
aplicação, seleção do local e dos dispositivos adequados ao procedimento.

Em relação à técnica correta de verificação do pulso
apical, é correto afirmar:

Sobre a técnica de administração de medicamentos
por via intramuscular, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Não é necessário realizar a higienização das
mãos.
b. ( ) Não é necessário explicar o procedimento ao
paciente, pois trata-se de uma técnica simples
que dispensa esclarecimentos.
c. ( ) Os materiais necessários para a execução do
procedimento são: bandeja, relógio com ponteiro de segundos, algodão, álcool etílico a
70%, caneta e papel.
d. ( X ) É necessário realizar a assepsia das olivas e
do diafragma do estetoscópio com algodão
embebido em álcool etílico a 70%. Colocar o
diafragma no tórax, no 5o espaço intercostal
esquerdo na linha hemiclavicular.
e. ( ) A verificação do pulso apical está recomendada quando existe a necessidade de verificação do número de incursões respiratórias por
minuto, e, quando o resultado estiver alterado,
pode indicar a presença de graves arritmias
cardíacas.

a. (
b.

c.

d.
e.

) O volume máximo de solução a ser administrado na região ventroglútea é de 0,5 ml.
( ) O calibre da agulha para a administração de
medicamentos por via intramuscular é de
12 × 4,5 mm.
( ) O músculo deltoide está indicado para a
administração de medicamentos com volume
superior a 5 ml de solução.
( ) O músculo reto abdominal é o mais indicado
para a aplicação de insulina subcutânea.
( X ) Cinco músculos são geralmente selecionados
para administração de medicamentos por via
intramuscular. São eles: deltoide, ventroglúteo,
dorsoglúteo, vasto lateral e reto lateral da coxa.

21. A partir do 2o semestre do ano de 2012, o
Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional
de Imunizações, introduziu no Calendário Básico de
Vacinação da Criança a vacina pentavalente.
Assinale a alternativa que indica corretamente as
doenças que essa vacina previne.
a. (

b.

c.

d.
e.

) Difteria, Tétano, Coqueluche, Poliomielite e
doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
( X ) Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e
doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
( ) Difteria, Tétano, Coqueluche, doenças causadas pelo Rotavírus humano e doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
( ) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Hepatite B e
doenças causadas pelo Rotavírus humano.
( ) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Poliomielite e
Hepatite B.
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22. Segundo o Estatuto da criança e do adolescente,
é correto afirmar:
a. ( ) Criança é a pessoa até 10 anos de idade
incompletos, e adolescente, aquela entre
10 e 18 anos de idade.
b. ( ) Criança é a pessoa até 10 anos de idade
incompletos, e adolescente, aquela entre
10 e 21 anos de idade.
c. ( ) Criança é a pessoa até 12 anos de idade
incompletos, e adolescente, aquela entre
12 e 16 anos de idade.
d. ( X ) Criança é a pessoa até 12 anos de idade
incompletos, e adolescente, aquela entre
12 e 18 anos de idade.
e. ( ) Criança é a pessoa até 14 anos de idade
incompletos, e adolescente, aquela entre
14 e 21 anos de idade.

24. O Teste do Pezinho é um importante exame para
a detecção de doenças congênitas. Em relação a sua
realização, qual o período ideal recomendado para a
coleta do exame?
a. (
b.
c.
d.
e.

25. Em relação ao direito à saúde, o Estatuto do Idoso
afirma:
1. É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde (SUS).
2. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente
os de uso continuado. A oferta de próteses
e órteses são incumbências do idoso e/ou
da família.
3. Os idosos portadores de deficiência ou com
limitação incapacitante terão atendimento
especializado, nos termos da lei.
4. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos não são objeto
de notificação compulsória pelos serviços de
saúde públicos e privados. Cabe ao Ministério
Público, obrigatoriamente, investigar e comunicar os Conselhos de Idosos.

23. A visita domiciliar representa uma ação/estratégia
dos serviços de atenção à saúde.
São profissionais responsáveis pela realização das
visitas domiciliares na atenção básica à saúde.
a. ( ) Exclusivamente os Agentes Comunitários de
Saúde.
b. ( X ) Todos os profissionais da equipe multiprofissional são responsáveis pela realização de
visita domiciliar, de acordo com a necessidade.
c. ( ) Médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da
Família e os Agentes Comunitários de Saúde
são os responsáveis pela realização de visita
domiciliar.
d. ( ) A equipe de enfermagem e os Agentes
Comunitários de Saúde são os responsáveis
pela realização de visita domiciliar.
e. ( ) Médicos da Estratégia Saúde da Família e os
Agentes Comunitários de Saúde são os responsáveis pela realização de visita domiciliar.
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) Logo após o nascimento até o 30o dia de vida
da criança.
( ) Logo após o nascimento até o 6o mês de vida
da criança.
( X ) Entre o 3o e o 7o dia de vida da criança.
( ) Entre o 7o e o 15o dia de vida da criança.
( ) Entre o 5o e o 10o dia de vida da criança.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de São José

26. Identifique abaixo os conceitos verdadeiros ( V ) e
os falsos ( F ):
( ) Antissepsia é a destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou
profundas da pele.
( ) Esterilização é a destruição de todos os organismos vivos, mesmo os esporos bacterianos,
de um objeto.
( ) A esterilização pode ser realizada por meios
físicos (calor seco, calor úmido ou radiações)
e/ou por meios químicos.
( ) Desinfecção é o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu
desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos.

29. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), conforme estabelece o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.
(

(

(

(

) É dever do profissional assegurar à família e
coletividade assistência de enfermagem livre
de danos decorrentes de imperícia, negligencia ou imprudência.
) É direito do profissional negar assistência de
enfermagem em qualquer situação que se
caracterize como urgência ou emergência.
) É proibido ao profissional promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente.
) É direito do profissional prestar serviços que
por sua natureza competem a outro profissional, principalmente em caso de emergência.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–F–V–F
F–V–V–F
F–V–F–V
F–F–F–F

27. Assinale a alternativa que não corresponde a um
equipamento de precaução individual (EPI) nos serviços de atenção à saúde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Luvas
Avental
Máscara
Óculos de proteção
Caixa de descarte de perfurocortante

a. (

b.

28. São vacinas recomendadas para a criança, ao nascer, segundo o Calendário de Vacinação do Programa
Nacional de Imunizações:
( )
( )
( )
( )
(X)

BCG e Tetravalente.
BCG e Vacina oral poliomielite.
BCG e Vacina pneumocócica 10.
BCG e Vacina meningocócica C.
BCG e Hepatite B.

V–V–V–V
V–V–V–F
V–F–V–F
F–V–F–V
F–F–V–F

30. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, o que se considera uma infração ética?

c.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

d.

e.

) Infração ética é a ação contra as disposições
do Código de Ética dos profissionais de
Enfermagem
( X ) Infração ética é a ação, omissão ou conivência
que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.
( ) Infração ética é a ação, omissão ou conivência
que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, do Código
Penal e da Constituição Federal Brasileira.
( ) Infração ética é a ação, omissão ou conivência
que implique desobediência e/ou inobservância às disposições da Constituição Federal
Brasileira.
( ) Infração ética é a ação contra as disposições do Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, do Código Penal e da
Constituição Federal Brasileira.
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