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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – O

1 - “No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi assaltada por um
adolescente...”; a passagem do pretérito imperfeito para
o pretérito perfeito marca a mudança de:

MEDO SOCIAL
a) um texto descritivo para um texto narrativo;
b) a fala do narrador para a fala do personagem;
c) um tempo passado para um tempo presente;
d) um tempo presente para um tempo passado;
e) a mudança de narrador.

Jurandir Freire Costa
No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu
automóvel com o filho ao lado. De repente foi
assaltada por um adolescente, que a roubou,
ameaçando cortar a garganta do garoto. Dias
depois, a mesma senhora reconhece o assaltante
na rua. Acelera o carro, atropela-o e mata-o, com
a aprovação dos que presenciaram a cena.
Verídica ou não, a história é exemplar. Ilustra o
que é a cultura da violência, a sua nova feição
no Brasil.

2 - “De repente foi assaltada por um adolescente...”;
esta frase, na voz passiva analítica, tem como correspondente na voz ativa a frase:
a) De repente assaltou-se um adolescente;
b) Um adolescente, de repente, assaltou (a senhora)...”;
c) De repente, uma senhora foi assaltada...”;
d) De repente, um adolescente assalta (uma senhora)...”;
e) Um adolescente foi assaltado por uma senhora, de
repente.

Ela segue regras próprias. Ao expor as
pessoas a constantes ataques à sua integridade
física e moral, a violência começa a gerar
expectativas, a fornecer padrões de respostas.
Episódios truculentos e situações-limite passam
a ser imaginados e repetidos com o fim de
caucionar a idéia de que só a força resolve
conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão do mundo que nos é transmitida. Cria
a convicção tácita de que o crime e a brutalidade
são inevitáveis. O problema , então, é entender
como chegamos a esse ponto. Como e por que
estamos nos familiarizando com a violência,
tornando-a nosso cotidiano.

3 - “... que a roubou, ameaçando cortar a garganta do
garoto.” ; o bom uso do gerúndio requer que sua ação
seja simultânea à do verbo principal, como ocorre nesse
segmento do texto. Assim, é exemplo de mau uso do
gerúndio a frase:
a) O assaltante gritou, abrindo a porta...”;
b) O motorista acovardou-se, abaixando o vidro;
c) O assaltante entrou, sentando-se no banco traseiro;
d) O marginal ameaçou-o, mostrando a arma;
e) O motorista obedeceu, acelerando o carro.

Em primeiro lugar, é preciso que a violência
se torne corriqueira para que a lei deixe de ser
concebida como o instrumento de escolha na
aplicação da justiça. Sua proliferação
indiscriminada mostra que as leis perderam o
valor normativo e os meios legais de coerção, a
força que deveriam ter. Nesse vácuo, indivíduos
e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto, segundo decisões privadas, dissociadas de
princípios éticos válidos para todos. O crime é,
assim, relativizado em seu valor de infração.
Os criminosos agem com consciências felizes.
Não se julgam fora da lei ou da moral, pois
conduzem-se de acordo com o que estipulam ser
o preceito correto. A imoralidade da cultura da
violência consiste justamente na disseminação
de sistemas morais particularizados e irredutíveis
a ideais comuns, condição prévia para que
qualquer atitude criminosa possa ser justificada
e legítima.

4 - A narrativa contida no primeiro parágrafo tem a função
textual de:
a) exemplificar algo que vai ser explicitado depois;
b) justificar a reação social contra a violência;
c) despertar a atenção do leitor para o problema da
violência;
d) mostrar a violência nas grandes cidades;
e) relatar algo que vai justificar uma reação social.

5 - Idéia não contida no texto é:
a) a violência cria regras próprias;
b) os criminosos agem segundo regras particulares;
c) a violência aparece socialmente justificada;
d) a violência aparece como algo inevitável;
e) a violência requer uma ação governamental eficiente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6 - Segundo o texto, para que a lei deixe de ser o remédio
contra a violência é necessário:

As questões de n.º 11 e 12 deverão ser respondidas a
partir das normas preconizadas pelo Manual de
Processamento de Artigos e Superfícies, do Ministério
da Saúde.

a) que as leis se tornem obsoletas;
b) que os governos descuidem dos problemas;
c) que a violência se banalize;
d) que os marginais se tornam mais audaciosos;
e) que a violência crie regras próprias.

11- O uso de luvas de borracha, enquanto equipamento de proteção individual específico, é indicado quando
o trabalhador de enfermagem utiliza na esterilização
de materiais o seguinte método:

7 - “Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a
arbitrar o que é justo ou injusto...”; o comentário correto
sobre esse segmento do texto é:

a) autoclave;
b) álcool a 70%;
c) estufa;
d) glutaraldeído;
e) água em ebulição.

a) O vácuo referido é o espaço vago deixado pela ação
governamental;
b) Indivíduos e grupos passam a tomar a lei em suas
mãos;
c) A justiça acaba sendo determinada pelos marginais;
d) A injustiça acaba por elaborar as leis;
e) Passa a vigorar a lei do mais esperto.

12- A desinfeção de superfícies que entraram em
contato com sangue de paciente portador do vírus HIV
deve ser realizada com o seguinte produto:
a) hipoclorito de sódio a 1%;
b) água oxigenada a 10%;
c) glutaraldeído a 1%;
d) fenol a 5%;
e) álcool a 70%.

8 - “A imoralidade da cultura da violência consiste
justamente na disseminação de sistemas morais
particularizados e irredutíveis a ideais comuns...”; isso
significa que:

13 - A soroterapia prescrita para um paciente constava
de 500 mL de soro glicosado a 10%. Na enfermaria
havia soro glicosado a 5% e ampolas de glicose
hipertônica a 50%. O volume de soro glicosado a 5% e
de glicose hipertônica a serem utilizados na preparação daquele soro são, respectivamente:

a) na cultura da violência todos os marginais pensam
de forma semelhante;
b) a imoralidade da cultura da violência se localiza em
pequenos grupos;
c) na cultura da violência todos saem perdendo;
d) na cultura da violência, os ideais comuns inexistem;
e) a violência dissemina ideais comuns irredutíveis.

a) 260 mL e 240 mL;
b) 360 mL e 140 mL;
c) 500 mL e 60 mL;
d) 466 mL e 34 mL;
e) 444 mL e 56 mL.

9 - “O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração.”; uma forma de reescrever-se a mesma frase,
mas com perda do sentido original é:

14 - Um paciente desidratado deve receber 500mL de
soro fisiológico em 4 horas. Quantas gotas por minuto
devem ser infundidas?

a) O valor de infração do crime é, assim, relativizado;
b) Assim, o crime foi relativizado em seu valor de
infração;
c) O crime tem seu valor de infração, assim,
relativizado;
d) Assim, o crime é, em seu valor de infração,
relativizado;
e) Relativiza-se, assim, o valor de infração do crime.

a) 7 gts/min;
b) 14gts/min;
c) 42gts/min;
d) 63gts/min;
e) 125gts/min.
15 - Quantos mililitros de heparina deverão ser aspirados
de um frasco de 5mL com 25.000 U/mL para administrar
7500 U/mL prescritas?

10 - O texto acima pode ser classificado, de forma mais
adequada, como:

a) 1,5 mL;
b) o,3 mL;
c) 3 mL;
d) 0,75 mL;
e) 0,6 mL.

a) narrativo moralizante;
b) informativo didático;
c) dissertativo opinativo;
d) normativo regulamentador;
e) dissertativo polêmico.
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21 - O Programa de Saúde da Família apresenta uma
concepção de saúde que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Assinale a alternativa que
caracteriza este Programa:

16 - Um médico prescreveu Penicilina Cristalina G
Potássica 2.000.000 unidades para um paciente com
infecção. No ambulatório dispunha-se de frascos de
500.000 unidades. Considerando-se que a via prescrita
é a endovenosa, devem ser administrados:

a) organiza suas ações sob a forma de programas
verticais e grandes campanhas de prevenção
dirigidas às famílias;
b) visa à expansão da rede de hospitais e de procedimentos capazes de atender à crescente demanda
por saúde;
c) adota o modelo assistencial sanitarista que tem
como porta de entrada o tradicional centro de saúde;
d) desenvolve as práticas de saúde que integram
ações individuais e coletivas centradas na família e
na comunidade;
e) reserva para o enfermeiro, que participa da equipe
de saúde da família, a execução dos procedimentos
clínicos e a identificação dos processos patológicos
agudos.

a) 20 mL;
b) 40 mL;
c) 10 mL;
d) 4 mL;
e) 2 mL.

17 - Hábitos alimentares, tensão emocional, uso de
contraceptivos orais, tabagismo e atividade física, são
informações importantes em uma primeira consulta de
enfermagem, com vistas ao diagnóstico de:
a) hipertensão arterial;
b) câncer de útero;
c) diabetes mellitus;
d) doença pulmonar obstrutiva crônica;
e) doenças pépticas;

22 - Um paciente apresenta um quadro de manchas
hipocrômicas, áreas de anestesia e rarefação de pelos. Estes sinais são indicativos da seguinte patologia:
a) psoríase;
b) hanseníase;
c) dermatite;
d) micose;
e) vitiligo.

18 - De acordo com Programa de Hipertensão Arterial
do Ministério da Saúde, a população alvo deste programa está incluída na seguinte faixa etária:
a) maior de 20 anos;
b) menor de 20 anos;
c) maior de 40 anos;
d) maior de 50 anos;
e) entre 40 e 60 anos.

23 - As medidas de prevenção e controle da tuberculose incluem o isolamento do paciente bacilífero, através
das seguintes medidas:
a) isolamento protetor;
b) precauções com secreções;
c) precauções com sangue;
d) isolamento respiratório;
e) isolamento total.

19 - O quadro de tosse produtiva há mais de 4 semanas,
acompanhada de febre e emagrecimento, requer do
enfermeiro do posto de saúde a seguinte medida:

24 - A hanseníase requer tratamento medicamentoso
prolongado sob controle do serviço de saúde. O esquema
padrão preconizado pelo Ministério da Saúde para os
pacientes paucibacilares inclui os seguintes medicamentos:

a) baciloscopia;
b) abreugrafia;
c) PPD;
d) raios X;
e) broncoscopia.

a) rifampicina e clofazimina;
b) clofazimina e propanolol;
c) dapsona e rifampicina;
d) propanolol e dapsona;
e) clofazimina e dapsona.

20 - Uma paciente de 40 anos chegou ao ambulatório
com um quadro de emagrecimento, irritação, tonteira,
náuseas entre as refeições, infeções ginecológicas de
repetição, aumento da freqüência urinária e polidipsia.
Estes sinais e sintomas são indicativos da seguinte
doença:

25 - O saneamento básico é uma importante medida
de prevenção e controle de doenças transmissíveis,
como:

a) câncer de colo de útero;
b) AIDS;
c) diabetes mellitus;
d) gravidez;
e) cistite.

a) dengue e poliomielite;
b) hepatite B e cólera;
c) tuberculose e gastroenterite;
d) meningite C e AIDS;
e) verminose e hepatite A.
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31 - O esquema básico de vacinação adotado para o
Estado do Rio de Janeiro, para crianças de 0 a 7 anos, é:

26 - O enfermeiro de um setor de saúde ocupacional
deve orientar os trabalhadores que cuidam da limpeza
de bueiros e esgotos a usarem botas e luvas para se
protegerem, evitando a seguinte patologia:

a) anti-pólio, anti-sarampo, tríplice(DPT), anti-meningite C, BCG, tríplice viral;
b) raiva humana, BCG, anti-hepatite B, dupla(dT), BCG,
anti-pólio;
c) anti-pólio, tríplice(DPT), anti-hepatite B, anti-sarampo,
BCG, H. influenzae tipo b, tríplice viral;
d) antitetânica, anti-pólio, anti-diftérica, BCG, antisarampo, tríplice viral, anti-hepatite B;
e) anti-sarampo, tríplice, anti-pólio, BCG, anti-caxumba.

a) verminose;
b) hepatite;
c) raiva;
d) leishmaniose;
e) leptospirose.

27- Após um acidente, um paciente grande queimado
dá entrada no serviço de emergência. Assinale que
medida prioritária deve ser adotada imediatamente:

32- As atividades profissionais consideradas insalubres,
que conferem o direito ao adicional de insalubridade
são aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o trabalhador de saúde a agentes nocivos, tais como:

a) antibioticoterapia;
b) profilaxia tetânica;
c) reposição hidroeletrolítica;
d) curativo das queimaduras;
e) banho próprio para queimados.

a) inflamáveis;
b) radiações ionizantes;
c) explosivos;
d) eletricidade;
e) biológicos.

28 - O enfermeiro deve orientar as mulheres que o
hábito de fumar, história de DST e multiplicidade
de parceiros são fatores de risco para a seguinte
patologia:

33 - As medidas de proteção previstas pela legislação
para trabalhador de saúde preconizam o uso de
gorros, máscaras, luvas, aventais especiais, etc,
adequados a cada situação de risco. Estes equipamentos são denominados:

a) AIDS;
b) câncer de mama;
c) abortos expontâneos;
d) câncer cérvico-uterino;
e) câncer de pulmão.

a) CIPA;
b) SIPAT;
c) NRT;
d) EPI;
e) CLT.

29 - O enfermeiro deve identificar os fatores de risco a
fim de prevenir o adoecimento e as complicações. Uma
história pregressa de parto prematuro, abortamentos e
feto macrossômico são indicativos da seguinte patologia:

34- O ambiente de trabalho pode se constituir em fator
de risco para o trabalhador. Relacione o tipo de risco
com suas conseqüências:

a) anemia ferropriva;
b) diabetes Mellitus;
c) mola Hidatiforme;
d) mioma;
e) deslocamento de placenta prévia.

30 - Os métodos anticoncepcionais Billings, Temperatura
Corporal Basal e Ogino-Knaus são classificados como:

Risco

Conseqüências

(
(
(
(
(

1- câncer, alterações celulares, surdez
2- irritação das vias aéreas, náuseas, dor de cabeça
3- hepatite, leptospirose, tétano
4- cansaço, doenças da coluna, dor muscular
5- acidentes graves, queimaduras, choque elétrico

) biológico
) químico
) físico
) ergonômetro
) mecânico

A resposta correta é:
a) dispositivos intra-uterinos;
b) métodos de barreira;
c) contraceptivos hormonais;
d) métodos definitivos;
e) métodos naturais.

a) 3, 2, 1, 4, 5;
b) 5, 1, 2, 3, 4;
c) 2 ,3, 1, 5, 4;
d) 1, 2, 3, 4, 5;
e) 4, 3, 5, 2, 1.
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35 - Assinale a alternativa que apresenta o conceito de
saúde estabelecido pela Lei Orgânica da Saúde:

38 - Gerenciar uma unidade de internação tem sido um
desafio para o enfermeiro, principalmente no que diz
respeito ao exercício da liderança. Assinale o conceito
contemporâneo de liderança, que promova a integração
e a interação do grupo e garanta a qualidade do trabalho
em enfermagem:

a) “Saúde é resultante de políticas econômicas e sociais
que visem a redução de doenças e o acesso às
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde”.
b) “Saúde é resultante de um equilíbrio dinâmico entre o homem, o agente patogênico e o meio”.
c) “Saúde é resultante de uma assistência sem risco
e de qualidade, oferecidas em unidades de saúde
que tenham passado por avaliações de Acreditação
Hospitalar“.
d) “Saúde é um estado de completo bem estar físico,
mental e social e não apenas a ausência de doenças”.
e) “Saúde é resultante de boa alimentação e de higiene”.

a) Liderar é exercer o poder de influenciar as pessoas, levando-as a alcançar as metas organizacionais
e, consequentemente, a obtenção da qualidade.
b) Liderar é motivar o grupo a alcançar os objetivos
propostos pelo líder, incentivando-o a formar uma
visão crítica da realidade social .
c) Liderar é promover a autonomia do grupo de forma
não dirigida ou dirigida quando requerida por ele,
visando à mudança de comportamentos.
d) Liderar é estabelecer relações de interação e participação entre pessoas, de forma a promover a ação
crítica, reflexiva, criativa, inovadora e
transformadora da realidade.
e) Liderar é usar as funções administrativas para
estimular a visão crítica, reflexiva e a mudança de
valores, levando o grupo a mudar a realidade.

36 - A reforma psiquiátrica apresenta uma nova visão
do portador de transtornos mentais. Analise as condutas a seguir e marque aquela que o enfermeiro deve
adotar em uma relação terapêutica de ajuda:
a) diante de um paciente ansioso, que solicita a
enfermagem a todo momento e apresenta medos
infundados: - Abordar o paciente dizendo que seus
medos são irreais, que ele tem que enfrentá-los e
só ocupar a enfermagem quando necessário;
b) diante de um paciente ansioso, que não dorme e
apresenta medos e pesadelos: - Orientar o paciente afirmando que todo mundo tem medo, que ele
não deve se impressionar, mas tomar um copo de
leite quente e dormir ;
c) na emergência psiquiátrica, ao atender um jovem
deprimido que tomou 15 comprimidos de Diazepan:
- Afirmar que ele não queria mesmo morrer, que
deixe de assustar seus pais pois quem quer
morrer dá um tiro na cabeça;
d) na emergência psiquiátrica, ao atender uma mulher deprimida que cortou os pulsos: - Perguntar
porque ela desejou morrer, não julgar sua atitude e
evitar deixá-la sozinha no setor;
e) na enfermaria psiquiátrica diante de um paciente
agitado que anda e fala sem parar o dia todo: - Contê-lo
no leito para que ele se acalme.

39 - Assinale a alternativa que indica o conceito que
melhor define planejamento nas atividades de enfermagem:
a) O planejamento garante a racionalização das ações
dividindo-as por atividades entre os membros da
equipe de enfermagem.
b) O planejamento garante o cuidado personalizado,
elevando o seu padrão.
c) O planejamento em bases científicas valoriza a
assistência de enfermagem, além de garantir o cumprimento das ordens médicas.
d) O planejamento garante o cumprimento da Lei do
Exercício Profissional e confere ao enfermeiro o
mesmo status que tem o médico.
e) O planejamento garante o cuidado individualizado
em bases científicas, orienta as ações e a avaliação
da assistência prestada pela enfermagem.

37 - O Código de Ética de Enfermagem estabelece a
obrigatoriedade do sigilo profissional, exceto diante dos
casos previstos em lei (art.29, capítulo IV). Em qual das
situações abaixo o sigilo não pode ser quebrado:

40 - O Programa de Acompanhamento do Crescimento
e Desenvolvimento de uma Criança deve ser feito, de
forma sistematizada, até que ela complete:

a) Em caso de sevícias de menores;
b) Ao tomar conhecimento da internação de um criminoso;
c) Quando o sigilo põe em risco a vida de uma terceira
pessoa;
d) Na declaração de doenças infecto-contagiosas na
notificação compulsória;
e) Quando um adulto for drogado e seus pais e amigos
não sabem.

a) 6 meses;
b) 1 ano;
c) 5 anos;
d) 3 anos;
e) 10 anos.
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43 - O Método Canguru é um tipo de assistência
eficiente e de baixo custo que vem sendo adotado na
atenção ao recém-nascido.

41 - Os procedimentos por meio dos quais as vacinas
são conservadas em condições adequadas de refrigeração para que possam conservar sua potência, são
denominados cadeia de frio. É responsabilidade do
enfermeiro mantê-la de acordo com as normas técnicas.

Analise as afirmativas a seguir:
I - O método respeita a livre escolha da família;
II - Inclui todos os bebês desde que sejam prematuros;
III - Permite o contato entre a mãe e o bebê desde a
admissão na Unidade Neonatal;
IV - Permite o contato pele a pele entre a mãe e o
bebê, pelo tempo que ambos entenderem ser
prazeroso.

Analise as afirmativas a seguir:
1-O espaço livre do congelador deve ser preenchido
por sacos plásticos cheios de gelo; os sacos devem
manter uma distância mínima entre eles para não
interromper a circulação do ar frio.

As afirmativas que indicam procedimentos corretos do
Método Canguru são:

2-O termômetro indica a temperatura em que estão
as vacinas; a temperatura deve estar entre 0º e 6º C.

a) I e II;
b) I e III;
c) II e III;
d) I, II e III;
e) I, III e IV.

3- A temperatura interna do congelador deve ser
verificada duas vezes por dia.
4-Os frascos de diferentes vacinas podem ser colocados juntos, na mesma bandeja, desde que sejam
conservados secos para não perder os rótulos.

44 - Na 2ª etapa do Método Canguru , mãe e bebê
devem ficar alojados na enfermaria.
Analise as afirmativas a seguir e identifique os critérios
para elegibilidade dos bebês:

5-As vacinas devem ser colocadas nas estantes
centrais e na porta do refrigerador.

I- Estabilidade respiratória, peso mínimo de 1800g.,
nutrição enteral por gavage;
II- Peso mínimo de 1800g., nutrição parenteral, ganho
de peso diário maior que 20 g;
III- Estabilidade clínica, nutrição enteral plena, peso
mínimo de 1250 g., ganho de peso diário maior que 15g.

Estão correta(s) a(s) afirmativas:
a) 1 e 4;
b) 2 e 5;
c) 1 e 2;
d) 1 e 3;
e) 3 e 4.

Assinale:
a) se apenas I está correta;
b) se apenas II está correta;
c) se apenas III está correta;
d) se apenas I e III estão corretas;
e) se apenas II e III estão corretas.

42- A escolha do curativo e o tipo de cobertura dependem
do tipo de ferida e o estágio em que ela se encontra.
Assinale a afirmativa que indica a escolha correta:

45- No primeiro ano de vida o crescimento de um bebê
é muito rápido, principalmente durante os 6 primeiros
meses. Em decorrência, a cada mês, o lactente:

a) os anti-sépticos recomendados para matar
microorganismos em feridas infectadas são o
hexaclorofeno, a água oxigenada, o éter e o PVP-I
tópico;
b) a papaína é uma enzima proteolítica indicada para
limpeza de secreções, de tecido necrótico e pus ,
facilitando a cicatrização de feridas;
c) as coberturas de hidrocolóides são indicadas para
feridas com forte exsudação;
d) o Hidrogel proporciona ambiente úmido oclusivo
favorável à cicatrização, aliviando a dor e é indicado
para feridas infectadas;
e) os filmes são um tipo de cobertura de poliuretano,
que têm grande capacidade de absorção e são
indicados para feridas infectadas.

a) ganha em média 1200g, a altura aumenta em torno
de 4,0 cm. e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 0,5 cm;
b) ganha em média 680g, a altura aumenta em torno
de 2,5 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 1,5 cm;
c) ganha em média 2000g, a altura aumenta em
torno de 1,0 cm e o perímetro cefálico aumenta
aproximadamente 3,0 cm;
d) ganha em média 400g por mês ,a altura aumenta
em torno de 4,0 cm por mês e o perímetro cefálico
aumenta aproximadamente 0,5 cm;
e) ganha em média 2500g, a altura aumenta em
torno de 3,0 cm e o perímetro cefálico aumenta
aproximadamente 3,5 cm.
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46 - O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança envolve ações de saúde que
visam, dentro de um calendário mínimo de observações,
avaliar e assistir este processo.

49 - A verificação da ausculta dos batimentos cardiofetais (bcf), realizada com estetoscópio de Pinard,
requer do profissional de saúde procedimentos que
viabilizem a execução correta do exame.

Em todos os comparecimentos da criança às Unidades
de Saúde deve-se:

Analise os passos a seguir:
1- controlar o pulso da gestante;
2- descobrir o abdome;
3- posicionar a gestante em decúbito dorsal;
4- identificar o dorso fetal pela palpação;
5- pressionar levemente, com a cabeça o estetoscópio
sobre o local correspondente ao dorso fetal;
6- procurar o ponto de melhor ausculta do BCF;
7- segurar o estetoscópio de Pinard pelo tubo;
8- contar o BCF;
9- registrar os dados obtidos.

I- incluí-la nos programa de suplementação alimentar;
II- verificar o esquema de vacinação;
III- promover o aleitamento materno e a orientação
alimentar;
IV- desenvolver atividades de educação para a saúde,
com destaque para o desmame precoce.
A alternativa que indica os procedimentos corretos é:
a) I e III
b) II e III
c) II e IV
d) I, III e IV
e) I, II, III e IV

A ordem seqüencial correta é:
a) 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8 e 9;
b) 2, 1, 3, 7, 5, 4, 6, 8 e 9;
c) 3, 1, 9, 2, 6, 5, 4, 7 e 8;

47- A avaliação da glicosúria é uma técnica muito adotada
pela enfermagem. Ela exige uma indicação precisa.

d) 3, 2, 4, 1, 7, 5, 6, 8 e 9;
e) 3, 2, 4, 7, 5, 6, 1, 8 e 9.

Assinale a alternativa que indica quando ela deve ser
adotada:

50 - O enfermeiro que atua em um Centro Obstétrico,
deve reconhecer as características que indicam que a
gestante encontra-se em trabalho de parto e quais são
os procedimentos a serem adotados.

a) a glicosúria é um método seguro para identificar
hiperglicemia e hipoglicemia em clientes portadores
de Diabetes Mellitus;
b) a glicosúria é um método adequado para realizar
diagnóstico de Diabetes Mellitus em clientes acima
de 40 anos;
c) a glicosúria é um método ideal para monitorização
do tratamento do Diabetes Mellitus;
d) a glicosúria é um método adotado para
monitorização do tratamento do Diabetes Mellitus,
quando não é possível realizar a glicemia capilar;
e) a glicosúria é um método para identificar
hiperglicemia e corpos cetônicos.

Leia as proposições a seguir:
1- respiração mais facilitada, o aumento da lordose e
das secreções das glândulas cervicais caracterizam
o período premonitório do parto;
2- o diagnóstico do trabalho de parto em primíparas é
feito quando o colo encontra-se semi-apagado,
dilatado para 3cm e no mínimo quatro contrações
em 60 segundos;
3- o 3º período clínico do parto inicia-se com a dilatação
completa do colo e encerra-se com a saída do feto;
4- a amniotomia está contra-indicada em caso de
parturiente HIV positivo.

48 - A gravidez e o parto em adolescentes estão associados a altas taxas de morbidade e de mortalidade. Os
programas que visem à saúde reprodutiva deste segmento devem ser capazes de indicar os métodos
contraceptivos mais adequados. Os métodos
contraceptivos mais indicados para adolescentes são:

Estão corretas:
a) 1, 2, 3 e 4;
b) 2,3 e 4;
c) 2 e 4;
d) 1 e 4;
e) 1 e 3.

a) preservativo masculino e contraceptivos orais;
b) preservativo feminino e preservativo masculino;
c) método de Billings e método da tabela;
d) preservativo masculino e dispositivo intrauterino
(D.I.U.);
e) preservativo feminino e diafragma.
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