FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 004/2019

002 - ENFERMEIRO ASSISTENCIAL
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua realização.
Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer sistema de
comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de inscrição,
o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
02
03
04

A
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão permanecer
na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, a fim de
atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de prova.

UBERABA/MG, 28 DE JULHO DE 2019.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Com relação ao tratamento da cefaleia de forte intensidade, o Ministério da Saúde recomenda diversas
modalidades de tratamentos medicamentosos. Qual dos medicamentos apresentados a seguir pode ser
administrado por via inalatória nesses casos?
A) Clorpromazina.
B) Indometacina.
C) Sumatriptano.
D) Clonixinato de lisina.
02. Frente à cefaleia por hipertensão intracraniana, o enfermeiro, durante a anamnese e exame físico, pode
identificar os seguintes achados:
A) Cefaleia intensa, universal e acompanhada por sinais de irritação meníngea.
B) Cefaleia pode ser descrita como opressão ou pulsátil, contínua e persistente.
C) A dor é constante e tem piora progressiva acompanhada de sinais focais progressivos.
D) A cefaleia é acompanhada de febre e sinais de toxemia.
03. As crises epilépticas parciais simples podem se apresentar com os seguintes aspectos, EXCETO:
A) Crises tonicoclônicas.
B) Sintomas autonômicos.
C) Sintomas psíquicos.
D) Sintomas somatossensoriais ou sensoriais especiais.
04. Com relação às causas de crises epilépticas em adultos mais velhos (acima de 35 anos), o enfermeiro
deve atentar-se como causa desses quadros para situações como:
A) Infecções do Sistema Nervoso Central.
B) Distúrbios genéticos (síndromes metabólicas).
C) Deficiência de piridoxina.
D) Doença cerebrovascular.
05. Ao iniciar o tratamento com fenobarbital, o enfermeiro deve orientar o paciente com relação aos efeitos
colaterais possíveis associados à medicação. Esses efeitos são:
A) Sedação, ataxia, confusão, tontura, redução da libido, depressão, exantema.
B) Náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, constipação, anorexia ou aumento do apetite.
C) Trombocitopenia, hematoma, hemorragia, linfocitose relativa, leucopenia, hepatotoxicidade.
D) Parestesias, particularmente “pontadas” nas extremidades, disfunção auditiva ou zumbido, perda do
apetite, alterações do paladar e distúrbios gastrintestinais, tais como náusea, vômito e diarreia; poliúria.
06. Sobre a assistência de enfermagem ao paciente adulto com crise epiléptica, considere os itens a seguir:
I- Adequação de vias aéreas, oxigenação, sinais vitais e acesso venoso;
II- Avaliação da glicemia; conforme prescrição médica administrar tiamina 100 mg EV na suspeita de
deficiência e SG 50% 5 ml EV na suspeita de hipoglicemia;
III- Coletar os exames laboratoriais e coletar a história do paciente.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
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07. Planos de Tratamento para Desidratação – PLANO A.
“I. O tratamento para usuários com diarreia sem desidratação pode ser realizado no domicílio, sempre
orientando os cuidadores sobre o caráter autolimitado da doença. II. Não suspender ou modificar a dieta
habitual, porém oriente maior oferta líquida, caso haja vômitos, recomende o fracionamento da dieta pode
melhorar a aceitação. III. A solução de reidratação oral (SRO) deve ser oferecida à vontade após cada
evacuação, porém não deve ser misturada com outros líquidos como chás, leites ou refrigerantes. IV.
Sempre orientar que a SRO substitui as refeições.”
Com relação ao plano de tratamento A para desidratação, qual dos trechos apresentados acima traz
informações INCORRETAS?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
08. Incursões respiratórias > 40/minuto é a referência de taquipneia para crianças em qual idade?
A) Até 2 meses.
B) 3 a 12 meses.
C) 13 meses até 5 anos.
D) 6 a 8 anos.
09. O forte impulso para urinar que pode ser acompanhado ou não de polaciúria é o achado semiológico em
casos de disúria denominado:
A) Poliúria.
B) Urgência miccional.
C) Colúria.
D) Enurese.
10. Com relação à Erisipela, assinale a alternativa correta:
A) É caracterizada por uma celulite superficial, observada mais frequentemente em crianças e adolescentes.
B) Tem como principal agente o Staphylococcus beta-hemolítico do grupo A.
C) Afeta principalmente os membros inferiores, e a penetração ocorre por soluções de continuidade como as
micoses interdigitais.
D) Os fatores predisponentes locais são principalmente a obesidade, diabetes e fumo.
11. Sobre as revisões de títulos dos diagnósticos de enfermagem (DE), é correto afirmar que:
A) O DE Hiperbilirrubinemia neonatal foi alterado para Icterícia neonatal.
B) O DE Leite materno insuficiente foi alterado para Produção insuficiente de leite materno.
C) O DE Envolvimento em atividades de recreação diminuído foi alterado para Atividade de recreação
deficiente.
D) O DE Risco de trauma físico foi alterado para Risco de trauma.
12. Sobre as partes de um título de um diagnóstico de enfermagem (DE), qual dos descritores a seguir NÃO
representa um modificador?
A) Ineficaz.
B) Resiliência.
C) Deficiente.
D) Risco de.
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13. A experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou potencial ou descrita
em termos de tal lesão; início súbito ou lento de intensidade leve a intensa com término antecipado ou
previsível e com duração menor que 3 meses, determina o diagnóstico de enfermagem (DE) “Dor Aguda”.
Frente a esse DE, podemos afirmar que é fator relacionado:
A) Alteração no apetite.
B) Agente físico lesivo.
C) Espasmo muscular que minimiza o movimento da área afetada.
D) Autorrelato das características da dor, usando instrumento padronizado de dor.
14. Na composição de um diagnóstico de enfermagem (DE), o enfermeiro usa o modificador “funcional”
com o intuito de:
I- Expressar o que é relativo à forma como algo funciona ou opera;
II- Indicar a respeito ou possuidor de atividade, propósito ou tarefa específica;
III- Orientar o que é vulnerável a mudanças; facilmente alterável.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
15. Para identificar na assistência de enfermagem o sistema de veias e artérias que não estão no tórax ou no
abdome, o enfermeiro deverá utilizar o termo:
A) Vascular.
B) Sistema visual.
C) Circulatório.
D) Vascular periférico.
16. Comportamentos de alimentação alterados por parte dos pais que resultam em padrões de alimentação
excessiva ou insuficiente caracteriza o diagnóstico de enfermagem “Dinâmica ineficaz de alimentação do
lactente”. É descrito como condição associada desse diagnóstico de enfermagem (DE):
A) Experiências com cuidados intensivos neonatais.
B) Disfunção de integração sensorial.
C) Relacionamento abusivo.
D)Influência midiática no oferecimento de alimentos altamente calóricos e não saudáveis.
17. Considere os itens a seguir:
I- Condição em que o indivíduo acumula gordura excessiva para a idade e o sexo;
II- Suscetibilidade ao acúmulo de gordura excessiva para a idade e o sexo que pode comprometer a saúde.
Sobre os conceitos dos diagnósticos de enfermagem (DE) da taxonomia, os itens acima são assim
classificados:
A) I – Sobrepeso; II – Risco de Sobrepeso.
B) I – Risco de Sobrepeso; II – Sobrepeso.
C) I – Obesidade; II – Risco de Obesidade.
D) I – Risco de Obesidade; II – Obesidade.
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18. A suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal que pode
comprometer a saúde determina o DE:
A) Glicemia instável.
B) Risco de glicemia instável.
C) Glicemia sérica deficiente.
D) Risco de glicemia sérica deficiente.
19. São características definidoras do DE “Volume de líquidos deficiente”, EXCETO:
A) Fraqueza.
B) Aumento da temperatura corporal.
C) Barreira ao acesso a líquidos.
D) Hematócrito aumentado.
20. Se uma ampola de cloreto de potássio tem apresentação de 10 mL/19,1%, 2 mL dessa solução possui
qual concentração do medicamento?
A) 191 mg.
B) 326 mg.
C) 382 mg.
D) 414 mg.
21. Uma ampola de Cefepime 1g foi diluída em 120 mL de soro glicosado a 5%. Para que essa solução seja
infundida em 1h20 minutos, o gotejamento será de:
A) 30 gotas por minuto ou 90 microgotas por minuto.
B) 35 gotas por minuto ou 105 microgotas por minuto.
C) 40 gotas por minuto ou 120 microgotas por minuto.
D) 45 gotas por minuto ou 135 microgotas por minuto.
22. Considerando a diluição proposta na questão anterior, se o paciente receber apenas 75 mL da solução
descrita, a dose de Cefepime recebida pelo paciente será de:
A) 485 mg.
B) 565 mg.
C) 625 mg.
D) 675 mg.
23. Com relação ao preparo dos medicamentos, considere os itens a seguir:
I- Consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para administrar ao paciente, de acordo com a
prescrição e dispensação;
II- Envolve amplo conhecimento prévio sobre a droga (ações e reações), a conferência da prescrição com o
medicamento a ser preparado, a realização de cálculos, diluições, a completa identificação e a escolha de
materiais e equipamentos apropriados para a administração;
III- É o momento em que o profissional deve checar os “nove certos”: medicamento certo, dose certa, via
certa, horário certo, paciente certo, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
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24. O dietil-hexilftalato (DEHP) é um dos ftalatos reconhecidos como padrão de referência para a
composição com plastificantes. A atenção que requer dos profissionais de saúde está sobre a toxicidade
crônica que provém desta substância, presente nos dispositivos médico-hospitalares, assim como nos
acessórios para infusão intravenosa. Sobre o DEHP é correto afirmar que:
A) Sensibiliza alguns receptores, quando na corrente sanguínea, e pode aumentar o efeito de alguns fármacos
vasoativadores como Dopamina, Dobutamina e Noradrenalina.
B) Pode interferir na absorção de certos medicamentos, como no caso da nitroglicerina, amiodarona,
diazepan e propofol, principalmente nos casos de infusão prolongada.
C) Estimula processos inflamatórios crônicos pela ativação de grânulos de histamina nos basófilos, criando
reações como prurido, rush cutâneo, dispneia e plaquetopenia.
D) Interfere especificamente na atuação de anticoagulantes, estimulando processos trombóticos pela inibição
da heparina e dos fatores de coagulação.
25. Para administração de medicamentos segura, o enfermeiro deve seguir os Artigos do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, das relações com a pessoa, família e coletividade, quanto às proibições que
são:
I- Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos;
II- Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência
ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após
cessar o impedimento; consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa;
III- Executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
26. Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas são descritas pela
RDC 15 da ANVISA como:
A) Produtos para saúde semicríticos.
B) Produtos para saúde críticos.
C) Produtos para saúde semicríticos de conformação complexa.
D) Produtos para saúde críticos de conformação complexa.
27. Com relação aos processamentos dos materiais de saúde, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale
a alternativa que traz a sequência correta:
(

)

(

)

(

)

Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, devem ser submetidos à
desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de
aldeídos.
Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao
processo de limpeza.
O serviço de saúde responde solidariamente por eventuais danos ao paciente causados pela
empresa processadora contratada, no que se refere às atividades relacionadas ao processamento
dos produtos para saúde.

A) V-V-F.
B) V-F-F.
C) F-V-V.
D) F-F-V.
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28. Segundo a Portaria 2436/2017, todas as esferas do governo devem garantir provimento e estratégias de
fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com vistas a:
A) Acessibilidade de pessoas com deficiência.
B) Promover ofertas de cuidado e o vínculo.
C) Prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
D) Desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas.
29. Compete ao Ministério da Saúde definir e rever periodicamente de forma pactuada na Comissão
Intergestores _______________, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:
A) Submunicipal.
B) Bipartite.
C) Tripartite.
D) Distrital.
30. De acordo com a lei 8080/90 qual das alternativas a seguir se enquadra como Princípio do Sistema Único
de Saúde – SUS?
A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
B) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas;
C) Ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
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