PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Processo Seletivo Nº 004/2018
Edital Nº 065/2018

PROVA OBJETIVA
Enfermeiro – UBS

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

19-08-2018

Manhã

Cargo: Enfermeiro – UBS

CONHECIMENTOS GERAIS
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(A)
(B)

Língua Portuguesa
Instrução: Leia o trecho do livro “A vantagem não
verbal”, de Carol Kinsey Goman, e responda às que stões de 01 a 07.

(C)

A linguagem corporal no local de tr abalho

(D)

Uma boa compreensão do papel que a linguagem
do corpo desempenha no dia a dia das empresas é
fundamental. E, todavia, estou sempre me deparando
com isso: executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos pelos
outros ou que não têm ideia sobre como sua comun icação não verbal vem sabotando seus esforços. Num
momento em que é amplamente reconhecido que o
sucesso profissional é alcançado com ou por meio de
outras pessoas, o poder e a necessidade de boas
habilidades interpessoais não poderia ser maior. [...]
Por outro lado, aqueles que dominam essas hab ilidades – não só a de decodificar com precisão os
silenciosos sinais alheios, mas também a de usar a
linguagem corporal alinhada com as atitudes que d eseja projetar – obtêm uma vantagem competitiva nos
negócios. E isso se aplica __ qualquer negócio em
que estiverem envolvidos!
Se você se encontra entre os 2,3 milhões de ex ecutivos, 4,3 milhões de vendedores, 6,8 milhões de
garçons, 735 mil advogados, 567 mil médicos, 212 mil
treinadores, 842 mil oficiais de polícia, 3,8 milhões de
professores, 1 milhão de guardas de segurança norte americanos – ou entre todos os profissionais de qua lquer país que lidam com o público, fazem apresent ações, negociam com o público ou administram pessoal –, seu sucesso profissional está intimamente ligado
ao uso e conhecimento da linguagem do corpo. [...]
Utilizar a comunicação não verbal como ferr amenta profissional significa tornar -se consciente do
que anteriormente se tratava de um processo essencialmente inconsciente. Em vez de apenas ter uma
impressão __ respeito de alguém, você pode desc obrir que sinais do corpo o levaram ________ insight –
e, em seguida, decidir se sua conclusão é válida.
Em vez de só ter aquela esperança de estar ca usando uma boa impressão, você pode aprender os
sinais não verbais da confiança e da credibilidade.
Dominar esse conjunto essencial de competê ncias profissionais não é uma questão de descobrir
algo novo, mas de tornar-se consciente do quanto __
comunicação não verbal é poderosa e aprimorar seus
instintos e talentos inatos para melhor explorar esse
poder.
GOMAN, Carol Kinsey. A vantagem não verbal : segredos e
ciência da linguagem corporal no trabalho. Petrópolis: Vozes,
2010. p.11-18. Adaptado).

01. Segundo o texto,

quem domina a linguagem não verbal é capaz
de manipular outras pessoas a seu favor.
a linguagem não verbal é incapaz de contr ibuir significativamente para as relações i nterpessoais, dado que utilizamos, na maior
parte das vezes, a linguagem verbal.
o conhecimento acerca da linguagem não
verbal pode ajudar nas relações de trabalho
e levar ao sucesso pessoal.
a linguagem não verbal deve ser definida
como um gênero menor na comunicação moderna, principalmente em empresas, nas
quais o distanciamento do sujeito é fundamental para a rotina de trabalho.

02. O texto apresenta um tom apelativo, ou seja, te nta convencer o leitor do ponto de vista da autora.
Um trecho que melhor evidencia essa tentativa
de convencimento está transcrito em:
(A)
(B)
(C)

(D)

“Uma boa compreensão do papel que a linguagem do corpo desempenha no dia a dia
das empresas é fundamental”.
“Dominar esse conjunto essencial de comp etências profissionais não é uma questão de
descobrir algo novo”.
“Em vez de só ter aquela esperança de estar
causando uma boa impressão, voc ê pode
aprender os sinais não verbais da confiança
e da credibilidade”.
“... estou sempre me deparando com isso:
executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos
pelos outros...”

03. De acordo com o segundo parágrafo,
(A)
(B)
(C)

(D)

quem domina apenas a habilidade de decod ificar com precisão os sinais alheios, obtém
uma vantagem competitiva nos negócios.
basta apenas dominar a habilidade de dec odificar a linguagem corporal para se ter va ntagem.
aquele que domina com propriedade a leitura
da linguagem corporal, mas ignora a decod ificação dos sinais alheios, vai bem nos neg ócios.
para se obter uma vantagem competitiva, é
necessário unir a decodificação dos sinais
alheios a utilização da linguagem corporal às
atitudes que deseja projetar.

04. O termo “insight” foi grafado em itálico por se
tratar de uma palavra de origem estrangeira. E ntretanto, no contexto em que foi utilizado, pode -se
inferir que “insight” significa
(A)
(B)
(C)
(D)

epifania.
engodo.
logro.
êxtase.
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05. A expressão “Em vez de” foi repetida duas veze s
no texto. Esse recurso de construção recebe o
nome de
(A)
(B)
(C)
(D)

Zeugma.
Anáfora.
Pleonasmo.
Hipérbato.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente
as lacunas deixadas no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

à,
à,
à,
a,

à,
a,
à,
a,

adversidade.
adição.
conclusão.
explicação.

08. Analise as alternativas que se segue e assinale a
correta em relação à concordância nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Nós não estamos só.
Como se a substância não fosse já um crime
de leso-gosto e leso-seriedade, ainda por c ima as pernas saíram sobre as botas
Correm anexo aos processos vários doc umentos.
Vistas as circunstâncias, foram-se embora.

Matemática
09. Certo jogo de parque de diversões consiste em
acertar com um martelo de borracha a lguns “animaizinhos” de brinquedo que saem da toca. S upondo que este jogo seja composto por três “an imaizinhos” que saem da toca a cada 2, 3 e 5
segundos e que eles sempre começam juntos do
lado de fora, durante 6 minutos de jogo, a quant idade de vezes que eles estarão fora da toca juntos será
(A)
(B)
(C)
(D)

12.
14.
16.
20.

10. Ricardo costuma comprar roupas usadas e reve nder. Para que consiga realizar este comércio, ele
tem despesas fixas mensais de R$ 680,00. S upondo que no mês de maio ele comprou R$
1.322,00 em mercadoria e revendeu por R$
2.970,00, o lucro (diferença entre o valor de ve nda e compra, menos as despesas fixas) sobre o
valor de compra será de, aproximadamente,
(A)

40%.

80%.
73%.
60%.

11. Duas ruas A e B de um condomínio se cruzam
formando um ângulo reto. Durante o processo de
construção, cogitou-se a elaboração de uma rua C
que ligasse as ruas A e B, conforme a represent ação a seguir. Caso isso realmente tivesse se co ncretizado, a medida da rua C seria de

àquele.
àquele.
aquele.
àquele.

07. A expressão “não só... mas também”, em destaque no texto, exprime a ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

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

800 m.
700 m.
950 m.
1.100 m.

12. Pedro, ao produzir um trabalho gráfico no computador, necessitou reduzir uma imagem em 15%.
Portanto, uma reta presente na imagem original
que tivesse 13,7 cm, será alterada para aprox imadamente
(A)
(B)
(C)
(D)

11,6
12,2
10,8
12,7

cm.
cm.
cm.
cm.

13. Três impressoras trabalhando juntas conseguem
imprimir 2.500 páginas em duas horas e meia de
funcionamento. Entretanto, caso se deseje impr imir 3.000 páginas utilizando apenas 2 impress oras, a diferença de tempo será de
(A)
(B)
(C)
(D)

2h.
5h.
4h30.
3h.

14. Um garoto pegou uma folha de papel e cortou ao
meio. Em seguida, pegou novamente a metade da
folha e dividiu ao meio. Após realizar este proce sso por mais 3 vezes, a fração que representará o
pedaço de papel, em relação ao todo inicial será
(A)
(B)
(C)
(D)

1/4.
1/16.
1/32.
1/8.

15. Foi aplicado R$ 712,00, a juros compostos de 1%
a.m. durante o período de um ano. Assim, é correto afirmar que o valor dos juros em relação ao
valor incialmente aplicado corresponde a
(A)
(B)

15%.
12,7%.
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(C)
(D)

13,6%.
10,5%.

Conhecimento de Tarumã
16. “Procurando recuperar o passado da cidade de
Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila
que se desenvolveu até transformar -se na cidade
que conhecemos hoje, graças ao empenho e ded icação
de
___________”
(Fonte:
http://www.taruma.sp.leg.br). Assinale a alternat iva que completa corretamente a lacuna deixada
no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gilberto Lex.
Japolussi Lex.
Valdomiro Lex.
Gilmar Lex.

17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na
cidade de Tarumã foi instalado o primeiro estab elecimento comercial. Sobre o tema, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

o estabelecimento recebeu o nome de Emp ório da Fortuna.
comercializava produtos agrícolas produzidos
no próprio vilarejo.
somente foi possível ser consolidado graças
a um empresário de outra vila que via na r ecém-nascida Tarumã certo potencial econ ômico.
seu proprietário também teve participação
importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.

18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malag oli, Antonio da Silva, Otto Herzog e José Machado
(o Machadinho), na história de Tarumã, estão r elacionados
(A)
(B)
(C)
(D)

ao futebol.
à música.
à dança.
ao jornalismo.

19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu
grande mudança com a compra da Fazenda Nova
América e a transformação desta em Usina. O
responsável por esta compra foi
(A)
(B)
(C)
(D)

José Pires.
a família Rezende Barbosa.
Oscar Gozzi.
Adolfo Fischer.

20. No início da história de Tarumã, os jornais da
época publicados na Capital sempre traziam uma
condição bastante curiosa para a contratação de
trabalhadores para as fazendas. Além da comp etência, o candidato deveria
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(A)
(B)
(C)
(D)

saber cozinhar.
gostar de dançar.
ser simpático e feliz.
ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As ações e serviços públicos de saúde e os serv iços privados contratados ou conveniados que i ntegram o Sistema Único de Saúde (SUS), são d esenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda alguns princípios. Em 2017, um novo princ ípio foi acrescido à Lei n.º 8.080/90, através da Lei
n.º 13.427, que é:
(A)

(B)
(C)

(D)

organização de atendimento público específ ico e especializado para mulheres e vítimas
de violência doméstica em geral, que ga ranta, entre outros, atendimento, acompanh amento psicológico e cirurgias plásticas rep aradoras.
capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência .
integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em t odos os níveis de complexidade do sistema .
utilização da epidemiologia para o estabel ecimento de prioridades, a alocação de recu rsos e a orientação programática.

22. De acordo a Lei n.º 8.142/90, o Sistema Único de
Saúde - SUS de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de
governo, sem prejuízo das funções do Poder L egislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal.
A Conferência de Saúde e o Conselho de S aúde.
Atenção Básica e Rede de Urgência .
Atenção primária, secundária e terciária à
saúde.

23. O Conselho de Saúde deve ser composto por:
(A)

(B)
(C)

50% representantes dos usuários, 25% r epresentantes do governo e prestadores de
serviço de saúde, 25% representantes dos
profissionais de saúde.
50% representantes do governo, 50% profissionais de saúde de caráter multiprofissional .
25% representantes do governo, 25% repr esentantes dos trabalhadores da s aúde, 25%
dos profissionais de segurança pública, 25%
dos usuários.
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(D)

30% representantes do governo, 30% trab alhadores da saúde, 20% profissionais da
educação em saúde, 20% dos usuários .

24. São vacinas a serem administradas aos 2, 4 e 6
meses, conforme o Calendário de vacinação para
o estado de São Paulo 2017:
(A)
(B)
(C)
(D)

Influenza, Pneumocócica, Meningocócica C .
SCR, VOP, Febre amarela.
Rotavírus, Hepatite B.
VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB) .

25. Conforme o Calendário de vacinação para o est ado de São Paulo 2017, VOP, DTP, Hepat ite A, Tetraviral (SCR+Varicela) deverão ser administradas
aos:
(A)
(B)
(C)
(D)

9 meses.
12 meses.
15 meses
18 meses

26. Ainda sobre o Calendário de vacinação para o
estado de São Paulo 2017, indique a alternativa
incorreta:
(A)
(B)
(C)

(D)

Caso a vacina BCG não tenha sido admini strada na maternidade, aplicar na primeira v isita ao serviço de saúde .
A vacina hepatite B deve ser administrada
preferencialmente nas primeiras 12 horas de
vida, ainda na maternidade.
A 1ª dose da vacina rotavírus deve ser apl icada aos 2 meses de idade. A idade mínima
para administração desta dose é de 1 mês e
15 dias.
A vacina tetraviral deverá ser administrada
para crianças que já receberam duas doses
de sarampo-caxumba-rubéola e poderá ser
administrada até 6 anos.

27. Em relação a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de
Enfermagem, indique a alternativa correta .
(A)
(B)
(C)
(D)

A Sistematização da Assistência de Enferm agem organiza o trabalho profissional quanto
ao método, pessoal e instrumentos .
A Sistematização da Assistência de Enferm agem é um instrumento metodológico .
O Processo de Enfermagem deve ser realiz ado, de modo indeterminado e espontâneo .
O Processo de Enfermagem é restrito a a mbientes de internação hospitalar .

28. A respeito das atribuições do enfermeiro no pré natal na atenção básica , indique a alternativa na
qual a atribuição descrita não se refere ao enfermeiro:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Realizar o cadastramento da gestante no
SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante
devidamente preenchido .
Solicitar exames complementares de acordo
com o protocolo local de pré-natal.
Prescrever medicamentos padronizados para
o programa de pré-natal.
Identificar as gestantes de alto risco e enc aminhá-las ao serviço de referência.

29. Conceitua-se gestação prolongada, também referida como pós-datismo, aquela cuja idade gestacional na mulher:
(A)
(B)
(C)
(D)

Encontra-se entre 41 e 43 semanas.
Ultrapassa 42 semanas .
Encontra-se entre 40 e 42 semanas.
Ultrapassa 40 semanas .

30. Em todas as visitas domiciliares, é fundamental
que o profissional de saúde saiba identificar s inais de perigo à saúde da criança. As crianças
menores de 2 meses podem adoecer e morrer em
um curto espaço de tempo por infecções bacteri anas graves. São sinais que indicam a necessidade
de encaminhamento da criança ao serviço de ref erência com urgência:
(A)
(B)
(C)
(D)

Frequência cardíaca acima de 100 bpm.
Recusa alimentar (a criança não consegue
beber ou mamar).
Ausência de secreção purulenta do ouvido .
Normotermia.

31. Na avaliação da cinemática do trauma (padrão
básico de lesões), deve-se suspeitar de traumatismo grave nas seguintes situações, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atropelamento .
Colisões com veículos a mais de 30 km/h .
Ausência de danos ao veículo .
Capotamentos.

32. No atendimento a um paciente adulto com que imadura térmica em MSD anterior e posterior e em
tronco anterior, a determinação da área queimada
pela Regra dos 9 será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

18%.
27%.
45%.
54%.

33. Sobre a Escala de Coma de Glasgow, indique a
alternativa correta:
(A)
(B)
(C)

A pontuação varia de zero a quinze .
Pontuação menor ou igual a 10 é indicação
para a abordagem ativa da via aérea .
Na avaliação de um TCE, com pontuação na
Escala de Coma de Glasgow entre 9 e 10
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(D)

pontos, será classificado como TCE moder ado.
A pontuação final será obtida pela soma dos
três itens avaliados (abertura ocular, melhor
resposta verbal e melhor resposta motora),
multiplicados por 2.

34. Sobre o rastreamento do câncer do colo do útero,
indique a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

A rotina preconizada no rastreamento bras ileiro, assim como nos países desenvolvidos,
é a repetição do exame de Papanicolau a c ada três anos, após dois exames normais co nsecutivos no intervalo de um ano.
A rotina preconizada no rastreamento bras ileiro, assim como nos países desenvolvidos,
é a repetição do exame de Papanicolau an ualmente.
Portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas
devem realizar o exame a cada 6 meses .
Segundo as diretrizes brasileiras, o exame de
Papanicolau deve ser disponibilizado às m ulheres com vida sexual ativa, prioritariamente
àquelas da faixa etária de 15 a 69 anos, d efinida como a população-alvo.

35. Foi prescrito 450 mg de Keflin e na clínica existem frascos em pó de 1 g. Após reconstituição do
frasco em 5 ml de água destilada, qual volume
deverá ser aspirado para obter a dosagem pre scrita?
(A)
(B)
(C)
(D)

2,0
2,1
2,2
2,3

ml.
ml.
ml.
ml.

Fema – Edital Nº 065/2018 – Tarumã/SP

38. Sobre as recomendações relacionadas a imuniz ação para rotina no pré-natal, é correto afirmar
que:
(A)

(B)

(C)

(D)

39. Em relação as vitaminas e minerais, suas fu nções, fontes e recomendações durante o perío do
gestacional, indique a alternativa incorreta.
(A)

(B)
(C)
(D)

36. Um SF 0,9% 500 ml foi prescrito para ser infundido em 12 horas. O gotejamento deverá ser de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aproximadamente 14 gotas/min .
22 gotas/min.
Aproximadamente 36 gotas/min .
48 gotas/min.

37. Entre as recomendações para o armazenamento
da insulina, indique a alternativa incorreta:
(A)
(B)

(C)
(D)

as insulinas lacradas precisam ser mantidas
refrigeradas entre 2°C a 8°C .
após aberto, o frasco pode ser mantido em
temperatura ambiente para minimizar dor no
local da injeção, entre 15°C e 30°C, ou ta mbém em refrigeração, entre 2°C a 8°C.
não congelar a insulina .
após três meses do início do uso, a insulina
perde sua potência, especialmente s e mantida fora da geladeira. Por isso, é importante
orientar que a pessoa anote a data de abe rtura no frasco.

Vacina: Hepatite B;
Situação: Mulher com HBsAg ( -) e Anti-HBs <
10;
Recomendação: Indicado 3 doses da vacina .
Vacina: dT;
Situação: Mulher realizou esquema com três
doses de dT;
Recomendação: Administrar três doses de
dTpa preferencialmente entre a 7ª e 16ª s emana de gestação .
Vacina: Influenza;
Situação: Mulher entre a 1ª e 12ª semana de
gestação;
Recomendação: Não administrar a vacina .
Vacina: dT;
Situação: Esquema vacinal desconhecido ;
Recomendação: Uma dose dTpa.

Evitar o consumo, na mesma refeição ou h orário próximo ao suplemento de ferro, de al imentos ricos em cálcio, café, chá (reduzem a
biodisponibilidade do ferro) .
O ácido fólico atua na prevenção de defeitos
do tubo neural e alterações na divisão cel ular.
A Vitamina C estimula melhor a absorção do
ferro e reduz o risco de anemia materna .
As necessidades de vitamina A não são facilmente alcançadas na alimentação. As m ulheres que planejam engravidar podem iniciar
a suplementação pelo menos 30 dias antes
de engravidar.

40. De acordo o Protocolo de Atenção Básica: Saúde
das Mulheres, do Ministério da Saúde, são indic ações reais de cesariana, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Prolapso de cordão – com dilatação não
completa.
Trabalho de parto prema turo.
Placenta prévia parcial ou total.
Herpes genital com lesão ativa no momento
em que se inicia o trabalho de parto .

41. A implantação da Rede de Atenção às Pessoas
com Doenças Crônicas tem o objetivo de prom over mudanças na atenção à saúde em uma série
de dimensões. Sobre essas dimensões, indique a
alternativa incorreta.
(A)

ACOLHIMENTO - é um modo de operar os
processos de trabalho em saúde de forma a
atender a todos que procuram os serviços de
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(B)

(C)

(D)

saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo
uma postura capaz de acolher, escutar e dar
respostas adequadas aos usuários. Ou seja,
requer exercitar uma escuta com responsab ilização e resolutividade.
ATENÇÃO CENTRADA NA PESSOA E NA
FAMÍLIA - A atenção colaborativa e centrada
na pessoa e na família, em substituição à
atenção prescritiva e centrada na doença,
transforma a relação entre os usuários e os
profissionais de saúde, porque aqueles de ixam de ser pacientes e se tornam os princ ipais produtores sociais de sua saúde .
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR - consiste em um conjunto de propostas de cond utas terapêuticas articuladas, construídas a
partir do movimento de coprodução e de c ogestão do processo terapêutico, resultado da
discussão coletiva da equipe multiprofissi onal. É impositivo ao usuário como essencial à
recuperação de sua saúde .
ATENDIMENTO COLETIVO - além dos atendimentos profissionais individuais, os ate ndimentos em grupo devem fazer parte da
atenção à saúde. Os grupos são um dispos itivo potente de educação em saúde, trocas
entre os usuários e destes com a equipe de
saúde. Essa abordagem deve estimular a r eflexão sobre o adoecimento e os fatores e nvolvidos nesse processo para, a partir disso,
estimular formas de autocuidado e mudança
de atitude.

42. Quanto ao conteúdo microbiano, as feridas podem
ser classificadas em limpa, potencialmente co ntaminada, contaminada e infectada. A alternativa
que descreve corretamente o conceito dessas
classificações é:
(A)

(B)

(C)
(D)

LIMPA - Produzidas em ambiente cirúrgico,
desde que não tenham sido abertos sis temas
contaminados, estabelecendo contato com
sistema digestório, respiratório ou geniturinário.
CONTAMINADA - Contaminação grosseira,
como as ocasionadas por faca de cozinha.
Em ferida operatória, associa-se aos sistemas digestório, respiratório e geniturinário.
INFECTADA – Lesão em que haja contato
com terra, fezes ou ocorrida em tempo sup erior a 6 h, sem sinal de infecção.
POTENCIALMENTE CONTAMINADA – Local
com intensa reação inflamatória e microrganismos que podem produzir exsudato pur ulento com odor fétido.

43. “Consiste na destruição ou na eliminação de todos os microrganismos na forma vegetativa ou
esporulada”. O conceito acima refere -se a:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Degermação.
Esterilização.
Precauções padrão.
Desinfecção.

44. A figura a seguir corresponde a:

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

Decúbito dorsal.
Posic a o de Trendelenburg .
Posição de Fowler.
Posição de Sims.

45. De acordo o novo Código de Ética dos Profissi onais de Enfermagem, atualizado em 2017, é um
direito dos profissionais:
(A)

(B)

(C)

(D)

Exercer a Enfermagem com liberdade, seg urança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de
qualquer natureza, segundo os princípios e
pressupostos legais, éticos e dos direitos
humanos.
Exercer a profissão com justiça, compromi sso, equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, h onestidade
e lealdade.
Apor nome completo e/ou nome social, a mbos legíveis, número e categoria de inscrição
no Conselho Regional de Enfermagem, ass inatura ou rubrica nos documentos, quando
no exercício profissional.
Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso
diante de qualquer forma ou tipo de violência
contra a pessoa, família e coletividade,
quando no exercício da profissão.

46. As penalidades a serem impostas pelo Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, co nforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905,
de 12 de julho de 1973, são as seguintes, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Advertência verbal.
Multa.
Censura.
Prestação de serviços à comunidade .

47. Na ocorrência de infração ética por profissionais
de enfermagem, são consideradas circunstâncias
atenuantes, exceto:
(A)

(B)

Ter o infrator procurado, logo após a infr ação, por sua espontânea vontade e com ef iciência, evitar ou minorar as consequências
do seu ato.
Realizar atos sob coação e/ou intimidação ou
grave ameaça.
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(C)
(D)
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Ter confessado espontaneamente a autoria
da infração.
Ser reincidente.

48. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a o rganização da Atenção Básica, no âmbito do Si stema Único de Saúde (SUS):
(A)
(B)
(C)
(D)

Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 .
Lei nº 8.142, de 12/08/1990 .
Resolução COFEN nº 447, de 02/10/1980.
Lei nº 8.080, de 10/10/1990 .

49. São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a
serem operacionalizados na Atenção Básica, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalidade .
População Adscrita .
Resolutividade .
Cuidado em modelo curativo.

50. Na administração de medicamento s, são consideradas vias parenterais, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Via
Via
Via
Via

intratecal.
intracardíaca .
intraóssea.
oral.
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