
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 04 – ENFERMEIRO(A)  

Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – ―Frequência mínima de 02 contrações a cada 10 minutos, 

duração maior que 15 a 20 segundos, mantidas após repouso no 

leito, por período mínimo de 30 minutos‖. 

 

O texto acima sobre a definição de trabalho de parto: 

 

A. Está todo incorreto. 

B. Está incorreto apenas quanto ao número mínimo de 

contrações. 

C. Está incorreto apenas quanto ao tempo de intervalo das 

contrações. 

D. Está incorreto apenas quanto ao tempo de duração das 

contrações e o período mínimo. 

E. Está totalmente correto. 

 

17 - Em recém-nascidos de mães portadoras da hepatite B, 

administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite 

B, preferencialmente nas primeiras___________, podendo a 

imunoglobulina ser administrada no máximo até _____de vida. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 6 horas / 7 dias. 

B. 6 horas / 10 dias. 

C. 12 horas / 7 dias. 

D. 12 horas / 15 dias. 

E. 24 horas / 7 dias. 
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18 – No pré-natal, o ácido fólico 5mg 1 comprimido ao dia 

deve ser administrado até a: 

 

A. 8ª semana gestacional. 

B. 10ª semana gestacional. 

C. 12ª semana gestacional. 

D. 14ª semana gestacional. 

E. Última semana gestacional. 

 

19 – O serviço de enfermagem em Central de material e 

esterilização - CME acredita na segurança da esterilização 

como garantia de bom atendimento aos pacientes. O enfermeiro 

possui papel fundamental no gerenciamento do setor e 

coordenação das atividades, pois é o profissional que detém o 

conhecimento de todas as técnicas e princípios de enfermagem. 

São funções do enfermeiro, EXCETO: 

 

A. Promover a interação entre as áreas. 

B. Adequar as condições ambientais às necessidades do 

trabalho na área. 

C. Planejar e implementar programas de treinamento e 

reciclagem que atendem às necessidades da área junto à 

educação continuada. 

D. Solicitar condutas junto à Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar com relação  aos pacientes com 

infecção hospitalar 

E. Prover materiais e equipamentos que atendam às 

necessidades do trabalho na área. 

 

20 – São doenças evitadas com a Vacina pentavalente, 

EXCETO: 

 

A. Difteria 

B. Tétano 

C. Coqueluche 

D. Hepatite B 

E. Varicela 

 

21 – A candidíase orofaríngea é uma infecção mucosa 

oportunista causada, na maioria dos casos, pela Cândida 

albicans. Os quatro tipos principais de candidíase orofaríngea 

são, EXCETO: 

 

A. Pseudomembranosa 

B. Descamativa 

C. Eritematosa 

D. Hiperplásica 

E. Estomatite induzida por próteses dentárias 

 

22 – Quanto à cólica de lactente é INCORRETO afirmar: 

 

A. A cólica de lactente é definida como choro excessivo em 

um bebê em outros aspectos saudável. 

B. O choro tipicamente começa nas primeiras semanas de 

vida e termina aos 2 a 3 meses. 

C. O choro excessivo é definido como choro que dura no 

mínimo três horas por dia, três dias por semana, por no 

mínimo três semanas. 

D. A causa é incerta e, apesar de seu nome, a cólica do 

lactente pode não ter uma causa abdominal. 

E. Ela pode refletir parte da distribuição normal do choro 

infantil. 

 

23 - Quanto a pneumotórax é INCORRETO afirmar: 

 

A. Um pneumotórax espontâneo ocorre quando não há fator 

de provocação, como um trauma, uma cirurgia ou uma 

intervenção diagnóstica. 

B. Ele implica em um vazamento de ar do parênquima 

pulmonar, através da pleura visceral, até o espaço pleural. 

C. O tabagismo aumenta a probabilidade de pneumotórax, 

sobretudo para homens. 

D. O pneumotórax espontâneo pode ser primário ou 

secundário. 

E. A morte por pneumotórax espontâneo é rara. 

 

24 – Segundo o Ministério da Saúde, as atribuições da equipe 

de Atenção Básica no atendimento aos portadores de HIV/aids 

e outras DST se apóiam nas seguintes diretrizes, EXCETO: 

 

A. Contribuir para a superação do preconceito e 

discriminação que envolvem as questões relacionadas à 

sexualidade, ao uso de drogas etc. 

B. Estímulo ao uso de anticoncepcionais e consultas 

ginecológicas.  

C. Promover a inserção social das pessoas vivendo com 

HIV/aids. 

D. Aumentar a conscientização da população com relação à 

promoção, prevenção, diagnóstico e assistência a esses 

agravos. 

E. Garantir acesso e atendimento às populações mais 

vulneráveis para essas infecções. 

 

25 - A Organização Mundial da Saúde, em 1982, para fins tera-

pêuticos, classificou a hanseníase, conforme o índice bacilos-

cópico. De acordo com essa classificação, o multibacilar refere-

se ao índice baciloscópico: 

 

A. Maior ou igual a 3+ 

B. Menor ou igual a 3+ 

C. Maior ou igual a 2+ 

D. Menor ou igual a 2+ 

E. Acima de 2+ 

 

26 - São cuidados na pré-infusão de imunoglobulina 

antitimócito, EXCETO: 

 

A. Deve ser infundido com supervisão médica direta. 

B. Deve-se ter disponível um equipamento de reanimação 

pronto para uso. 

C. Antes da infusão da primeira dose da imunoglobulina, 

administrar ao paciente: paracetamol 500mg VO e 

metilprednisolona 50 EV. 

D. Não misturar a solução de imunoglobulina com outros 

medicamentos na mesma infusão. 

E. Somente infundir soluções em temperaturas ambiente, 

com aspecto homogêneo, sem presença de grânulos ou 

depósitos. 
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27 – Quanto à administração de medicamentos é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Durante a reconstituição, diluição e administração dos 

medicamentos, deve-se observar qualquer mudança de 

coloração e formmação de precipitado ou cristais. 

B. Quando o medicamento for administrado pela via IM, 

realizar no máximo a mistura de 2 medicamentos. 

C. Somente os comprimidos com sulcos devem ser partidos. 

D. Os medicamentos de liberação prolongada não deverão 

ser triturados, quebrados ou divididos. 

E. Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos 

da luz durante a infusão, para tanto, utilizar o equipo 

fotossensível apropriado. 

 

28 - Segundo a Lei Nº 9.263/1996; As instâncias gestoras do 

Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação 

das ações previstas no artigo 3, obrigam-se a garantir, em toda a 

sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao 

homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em 

todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, 

entre outras, EXCETO: 

 

A. A assistência à concepção e contracepção. 

B. O atendimento pré-natal. 

C. A assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato. 

D. O controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

E. O controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de 

mama, de reto e de pênis. 

 

29 – Para o diagnóstico da Febre Hemorrágica do Dengue 

(FHD), o paciente deverá apresentar os seguintes critérios, 

EXCETO: 

 

A. Febre ou história recente de febre de até 3 dias. 

B. Trombocitopenia: plaquetas ≤100,000/mm
3.
  

C. Manifestações hemorrágicas.  

D. Evidências de permeabilidade vascular. 

E. Confirmação laboratorial durante períodos epidêmicos ou 

interepidêmicos.  

 

30 – É uma arbovirose da família Togaviridae:  

 

A. Chikungunya 

B. Febre da Sandfly 

C. Febre amarela 

D. Dengue 

E. Zika 

 

31 – Na História Natural da Doença, as altas concentrações de 

colesterol sérico contribuem para o aparecimento da doença 

coronariana refere-se a: 

 

A. Interação agente-sujeito. 

B. Horizonte clínico. 

C. Alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. 

D. Sinais e Sintomas. 

E. Cronicidade. 

 

 

32 – É uma contra-indicação para administração da vacina 

contra hepatite A: 

  

A. Hepatopatias crônicas. 

B. Portadores crônicos do VHB. 

C. Coagulopatias e Hemoglobinopatias. 

D. Crianças menores de 13 anos com HIV/AIDS. 

E. Gestação. 

 

33 - O Isolamento entérico é utilizado na prevenção de: 

 

A. Difteria. 

B. Meningite. 

C. Enterocolite necrosante. 

D. Pacientes imunodeprimidos como no caso de portadores 

de HIV. 

E. Diarreias em geral. 

 

34 – Estertorosa é uma: 

 

A. Frequência respiratória abaixo de 12 mrpm. 

B. Frequência respiratória acima de 24 mrpm. 

C. Ausência ou parada de respiração por 20 segundos. 

D. Respiração difícil, caracterizada pelo aumento do esforço 

inspiratório e expiratório. 

E. Respiração com barulho. 

 

35 – São Complicações mais comuns na administração da 

Nutrição Parenteral Total, EXCETO: 

 

A. Flebite. 

B. Embolia Gasosa. 

C. Disfunção hepática. 

D. Hipercapnia. 

E. Hipercalcemia. 

 

36 – Quanto aos direitos ao paciente é INCORRETO afirmar: 

 

A. O paciente tem direito a atendimento humano, atencioso 

e respeitoso, por parte de todos os profissionais de saúde. 

Tem direito a um local digno e adequado para seu 

atendimento.  

B. O paciente tem direito a ser identificado pelo nome e 

sobrenome. Não deve ser chamado pelo nome da doença 

ou do agravo à saúde, ou ainda de forma genérica ou 

quaisquer outras formas impróprias, desrespeitosas ou 

preconceituosas.  

C. O paciente tem direito a receber do funcionário 

adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno 

para a melhoria de seu conforto e bem-estar.  

D. O paciente tem direito a identificar o profissional por 

crachá preenchido com o nome completo, função e cargo.  

E. O paciente tem direito a consultas marcadas, 

antecipadamente, de forma que o tempo de espera não 

ultrapasse a 60 minutos.  

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
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37 – São componentes principais de um prontuário, EXCETO: 

 

A. Formulário de prescrição. 

B. Formulário de histórico social. 

C. Formulário de exames complementares. 

D. Formulário de Comissão e Controle de Infecção 

Hospitalar. 

E. Formulário de parecer de especialidades. 

 

38 – O Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória 

(SAEP) compreende cinco etapas, que inclui, EXCETO: 

 

A. Avaliação pré-operatória de enfermagem. 

B. Planejamento da assistência perioperatória. 

C. Implementação da assistência. 

D. Administração de medicamentos pré, intra e pós 

operatório. 

E. Avaliação da assistência por meio da visita pós-

operatória de enfermagem. 

 

39 – Numa unidade de Hemodiálise deve haver um enfermeiro 

para cada: 

 

A. 4 pacientes. 

B. 10 pacientes. 

C. 15 pacientes. 

D. 25 pacientes. 

E. 35 pacientes. 

 

40 – São princípios fundamentais estabelecidos com a 

Resolução COFEN 311/2007, EXCETO: 

 

A. A enfermagem é uma profissão comprometida com a 

saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 

coletividade. 

B. O profissional de enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais.  

C. A enfermagem compreende um componente próprio de 

conhecimentos científicos e técnicos, construído e 

reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e 

políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e 

assistência.  

D. O profissional de enfermagem respeita a vida, a 

dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 

dimensões. 

E. O profissional de enfermagem exerce suas atividades 

com competência para a promoção do ser humano na sua 

integralidade, de acordo com os princípios da ética e da 

bioética. 

 

  


