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C) A pressão sistólica a ser considerada
corresponde ao valor em que começam a
ser ouvidos os ruídos de Korotkoff;
D) deve-se palpar o pulso braquial e inflar o
manguito até 70mmHg acima do valor em
que o pulso deixar de ser sentido;
E) a pressão diastólica a ser considerada
corresponde ao valor em que começam a
ser ouvidos os ruídos de Korotkoff.

ENFERMEIRO POLICLÍNICA
21. (Concurso Aurora/2018) S.E.M., 56

anos, Diabetes Mellitus tipo 2, chegou à
emergência
com
quadro
de
hiperglicemia grave (superior a
600mg/dl),
acompanhada
de
desidratação e alteração do estado
mental, na ausência de cetose. Diante
dos sinais e sintomas apresentados por
S.E.M., assinale a alternativa que
contemple a complicação aguda do
diabetes desenvolvida por S.E.M.
A) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica
não cetótica;
B) Cetoacidose diabética;
C) Hipoglicemia não cetótica;
D) Hiperglicemia não cetótica;
E) Neuropatia autonômica.

24. (Concurso

Aurora/2018) Os métodos
atuais de tratamento, quando o tumor
permanece localizado no momento do
diagnóstico, obtém-se uma cura em cerca
de um terço dos pacientes por meio de
estratégias de tratamento local, como
cirurgia ou radioterapia. Todavia, nos
casos remanescentes, a ocorrência
precoce de micrometástases constitui um
aspecto característico, indicando a
necessidade de uma abordagem sistêmica
com quimioterapia para o tratamento
efetivo
do
câncer
(BRUNNER;
SUDDARTH, 2016). Assim, avalie as
asserções que seguem e a relação
proposta entre elas.
I. A quimioterapia adjuvante refere-se à
quimioterapia administrada a pacientes que
apresentam câncer avançado para os quais
não existe tratamento alternativo.
II. A quimioterapia adjuvante tem por objetivo
avaliar os sintomas relacionados com o
tumor, melhorar a qualidade global de vida
e prolongar o tempo de progressão do
tumor.
Acerca dessas asserções, assinale a opção
correta.
A) As asserções I e II são proposições
verdadeiras e a II é uma justificativa correta
da I.
B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II
não justifica a I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira e
a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é
uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

22. (Concurso Aurora/2018) J.C.N, 62 anos,

feminino, compareceu ao serviço de
saúde com sintomas de poliúria,
polidipsia, perda de peso, polifagia e
portando resultados de exames para
rastreamento do diabetes realizados
recentemente. A enfermeira observou
que a paciente apresentou hemoglobina
glicada de 7,5%. Diante dessa situação
clínica deve-se:
A) Iniciar mudança no estilo de vida;
B) Diagnosticar o paciente com diabetes
mellitus;
C) Realizar o exame do teste de tolerância á
glicose;
D) Repetir exame após três meses;
E) Orientar glicemia em jejum.
23. (Concurso Aurora/2018) Em relação à

técnica de aferição da pressão arterial
(PA), é correto afirmar que:
A) A câmara inflável deve cobrir pelo menos
a metade da circunferência do braço;
B) Deve-se desinflar o manguito rapidamente
(4 a 6 mmHg/seg) para finalizar a
aferição;
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25. (Concurso

Aurora/2018)
Uma
consequência nociva da radioterapia é
a mucosite oral, que acomete os
pacientes submetidos à radiação nos
tumores de cabeça e pescoço. Assim, o
profissional de enfermagem deve estar
ciente deste distúrbio bucal decorrente
da radioterapia para que possam
ajudar os pacientes a obterem melhor
qualidade de vida durante seu
tratamento.Sobre este tema, avalie as
asserções que seguem e a relação
proposta entre elas.
I. O desequilíbrio entre a proliferação e a
perda celular produz redução das células
epiteliais, resultando em um epitélio com
menor espessura, o que se manifesta
como mucosite na mucosa oral.
II. A mucosa oral passa por uma série de
mudanças que estão relacionadas com a
dose e duração do tratamento. A primeira
reação da mucosa bucal à radiação é
edema e eritema devido à dilatação
vascular da mucosa está intacta apenas
com uma ardência loca.
Acerca dessas asserções, assinale a opção
correta.
A) As asserções I e II são proposições
verdadeiras e a II é uma justificativa
correta da I.
B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a
II não justifica a I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira
e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II
é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

emite sons incompreensíveis; resposta
motora com flexão anormal ao estimulo
doloroso. Qual o somatório de Glasgow
para este paciente, assinale a alternativa
com o somatório correto.
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
27. (Concurso Aurora/2018) Um Acidente

Vascular Encefálico (AVE) pode causar
uma grande variedade de déficits
neurológicos
se
não
houver
o
atendimento adequado. Desta forma, a
enfermagem deve estar atenta às
manifestações desta encefalopatia para
que possa prestar um cuidado adequado
e com o mínimo de sequelas possíveis.
Assim, assinale a alternativa que
contenha informações corretas acerca do
protocolo clínico e diretrizes terapêuticas
sobre o Acidente Vascular Encefálico
isquêmico agudo.
A) O aparecimento súbito de déficits
neurológicos nos AVE isquêmico e
hemorrágico independe da região cerebral
envolvida.
B) Tomografia computadorizada (TC) do
crânio ou ressonância magnética (RM) com
evidência de hemorragia é um indicador
para administração do trombolítico.
C) A administração do trombolítico, por via
intravenosa, deve ocorrer em até 12 horas
do início dos sinais e sintomas.
D) Avaliar a possibilidade de se iniciar a
infusão do trombolítico frente a um AVE
isquêmico
em
qualquer
território
encefálico;
E) A investigação, quanto ao início das
manifestações neurológicas do AVE, é
secundária à aplicação dos critérios de
inclusão ou de exclusão do trombolítico.

26. (Concurso

Aurora/2018)
Uma
enfermeira está realizando avaliação
neurológica de um paciente admitido
na
emergência
com
hipótese
diagnóstica de Acidente Vascular
Encefálico (AVE), apresentando os
seguintes sinais e sintomas: pupilas
anisocóricas e não reagentes a luz, com
abertura ocular ao estimulo doloroso,
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28. (Concurso

Aurora/2018) Após a
infusão do rtPA, em paciente com
Acidente
Vascular
Encefálico
isquêmico,
a
enfermeira
deve
prescrever
os
cuidados
de
enfermagem para o regime de
tratamento com rtPA intravenoso.
Assim, assinale a alternativa que
contenha as condutas que não podem
faltar na prescrição de cuidados de
enfermagem para o paciente em
regime de tratamento com rtPA.

30. (Concurso Aurora/2018) As alterações

pertinentes à lesão medular são diversas
e se referem as funções cardiovascular,
respiratória,
térmica,
vascular,
gastrointestinal, urinária, tegumentar,
sensitiva, musculoesquelética e sexual. As
disfunções do sistema urinário após a
lesão medular ocorrem no trato urinário
inferior
ocasionando
falhas
nos
mecanismos
de
enchimentoarmazenamento
e
micção
e
esvaziamento. As manifestações clínicas
mais comuns são:

A) Passar sonda nasoentérica nas primeiras
24 horas após administração do rtPA.

A) Episódios retenção urinaria e intestinal;
B) Episódios de infecção urinaria e /ou
incontinência urinaria;
C) Episódios de incontinência urinaria e
intestinal;
D) Episódios infecção urinaria e retenção
intestinal;
E) Episódio de retenção urinaria e/ou
incontinência urinaria.

B) Realizar sondagem vesical de demora nos
30 minutos do término da infusão do
rtPA.
C) Manter o paciente em jejum por 24 horas
após administração do rtPA.
D) Administrar heparina, antiagregante
plaquetário ou anticoagulante oral nas
primeiras 24 horas do uso do
trombolítico.

31. (Concurso Aurora/2018) A escala de

comprometimento
ASIA
(American
Spinal Injury Association) baseada na
completude da lesão (grau de transecção
da medula) e na função sensorial/motora
classifica as lesões medulares em relação
a extensão do dano lesional em lesão
completa ou incompleta. Considerando a
classificação da escala ASIA, assinale a
alternativa que contenha a classificação
de uma lesão medular completa.

E) Iniciar a monitorização da pressão arterial
24 horas após administração do rtPA.
29. (Concurso Aurora/2018) Paciente de

50 anos apresenta mal-estar súbito e
afasia. Chega ao hospital com suspeita
de AVC em cinco horas do evento.
Seguindo as novas orientações qual
será a conduta clínica imediata mais
adequada.

A) ASIA A
B) ASIA B

A) Conduta expectante;

C) ASIA C

B) Trombólise com rTPA;

D) ASIA D

C) Trombólise com estreptoquinase;

E) ASIA E

D) A trombectomia mecânica;
E) Nenhuma das respostas anteriores.
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Aurora/2018) A lesão
medular pode causar alterações em
quase todo o sistema gastrointestinal,
como diminuição do tempo de
esvaziamento gástrico e intestinal,
diminuição do tônus do esfíncter anal,
atonia intestinal e íleo paralitico,
resultando no intestino neurogênico
reflexo e arreflexo (FURLAN, 2011).
Em relação as características do
intestino neurogênico podemos dizer
que:
A) No intestino reflexo o reflexo da
defecação está preservado, porem há
diminuição do tônus do esfíncter anal.
B) O intestino arreflexo ocorre nas lesões
acima do nível lombar e do cone medular.
C) no intestino reflexo esta contra indicado o
uso de supositórios em razão da flacidez
do esfincter anal.
D) No intestino arreflexo, o reflexo de
defecção está ausente, o tônus anal está
reduzido e ocorre diminuição do
peristaltismo
E) No intestino arreflexo o reflexo de
defecação está ausente porem o reflexo
anal está presente.

A) Mensuração da PIC;

33. (Concurso Aurora/2018) O Trauma

B) Pessoas assintomáticas com LT-CD4+ >
500 celulas/mm³ deve iniciar o tratamento;

32. (Concurso

B) Manutenção da imobilização cervical;
C) Prevenção de lesão cerebral secundária;
D) Manutenção de via aérea pérvia e boa
ventilação;
E) Avaliação neurológica.
34. (Concurso Aurora/2018) A Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é
manifestação clínica da infecção pelo
vírus HIV, que leva, em média, oito anos
para se manifestar. Entretanto, a soro
conversão isolada não é um critério
estabelecido para início da terapia
antirretroviral (TARV). Assim, uma
enfermeira de um setor de infectologia
foi abordada por um paciente acerca das
recomendações para início da TARV,
assinale a alternativa correta que
contenha a resposta proferida pela
enfermeira.
A) Pessoas assintomáticas com LT-CD4+ <500
celulas/mm³ não deve iniciar o tratamento;

Crânio Encefálico (TCE) é uma
situação comum no cotidiano da
enfermagem, sendo responsável por
altas taxas de mortalidade e morbidade
em todo o mundo. Apresenta-se de
formas variadas, que devem ser
reconhecidas
precocemente
pelo
enfermeiro ainda no atendimento
primário com o exame clínico e
neurológico, assim como deve ser
precoce o início dos procedimentos
avançados de suporte a vida e condutas
específicas que tem como objetivo
diminuir a incidência de lesões
neuronais secundárias ao trauma. Desta
forma, a principal ação de enfermagem
no cuidado imediato ao paciente vítima
de TCE deve ser:

C)

Sintomáticos, independentemente da
contagem de LT-CD4, com tuberculose
ativa deve iniciar o tratamento com
celeridade;

D) Coinfectados pela hepatite B, doença
cardiovascular ou risco cardiovascular
elevado e neoplasias que necessitam de
tratamento imunossupressor são critério
irrelevantes para o início do tratamento;
E) O principal critério para início do
tratamento é LT-CD4+ <200 celulas/mm³.

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018
4

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

35. (Concurso Aurora/2018) A adesão a

37. (Concurso

Aurora/2018) Assinale a
alternativa que apresenta o estadiamento
correto para uma lesão por pressão
apresentando perda de pele na sua
espessura total no centro da lesão e
tecido vermelho vivo e brilhante na
periferia.
A) Estágio I;

terapia antirretroviral (TARV) deve ser
compreendida como uma ação em
conjunto, onde o paciente não apenas
obedece à solicitação da enfermeira de
ingerir ao medicamento, mas adota,
entende e concorda com a prescrição
medicamentosa. Desta forma, como um
importante agente promotor da adesão
da TARV a enfermeira (o) necessita ser
detentora (or) de conhecimentos sobre
esta terapia medicamentosa. Acerca dos
esquemas recomendados para terapia
inicial com TARV, assinale a
alternativa correta.

B) Estágio II;
C) Estágio III;
D) Estágio IV;
E) Estágio V.

A) O Efavirenz deve ser evitado no primeiro
trimestre de gravidez;
B) No esquema inicial deve ter dois
Inibidores da Transcriptase Reversa;
C) O esquema alternativo difere do esquema
preferencial pela presença da zidovudina;
D) Zidovudina, lamivudina e efavirenz
compõem o esquema alternativo;
E) Fosamprenavir é classificado como
inibidor da protease (IP).

38. (Concurso

Aurora/2018)
J.M.E.
permaneceu muito tempo em uma
posição disfuncional que favoreceu a
formação do pé equino que é uma lesão
permanente causada pelo encurtamento
dos músculos da panturrilha e pelo
alongamento da musculatura da região
anterior da perna. Assinale a alternativa
que contenha a posição corporal que
favorece a formação do pé eqüino.
A) Posição supina;

36. (Concurso Aurora/2018) Em relação

B) Posição lateral;

à transformação de soluções, marque
a alternativa que corresponde à
quantidade de ampolas necessárias à
transformação de 500 ml de Solução
Glicosada a 5% (SG 5%) em 500 ml
de Solução Glicosada a 10% (SG
10%), considerando que no serviço
temos disponível ampolas de glicose 50
% com volume de 10 ml.

C) Posição lateral oblíqua;
D) Posição de pronação;
E) Posição Sims.

39. (Concurso Aurora/2018) Sobre as escalas

de avaliação de dor, qual a ferramenta
menos apropriada para avaliação da
intensidade da dor em indivíduo adulto.
A) Escala de faces de Wong-Baker;

A) 2
B) 4

B) Escala analógica visual;

C) 6

C) Escala analógica numérica;

D) 8

D) Escala gráfica de palavras;

E) 10

E) Escala analógica de cores.
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A) Na fase macrofágica ocorre intensa
deposição de fibras de colágeno;
B) A fase inflamatória é a última e mais
prolongada fase de cicatrização e pode
durar meses ou anos;
C) Principal característica da fase proliferativa
é o desenvolvimento de um tecido
vermelho vivo e a reconstituição da matriz
extracelular;
D) A idade, anemia, hipoproteinemia e
deficiência de zinco são eventos
indiferentes para fisiologia da cicatrização
de feridas;
E) Todas as alternativas estão corretas.

40. (Concurso

Aurora/2018) Dentre as
complicações
locais
da
terapia
intravenosa vale destacar a flebite que
pode ser definida como inflamação da
camada íntima das veias. Um
enfermeiro que após avaliação de
acesso venoso em cliente encontra dor,
edema e eritema no local de inserção do
dispositivo intravenoso, pode classificar
essa flebite como sendo de grau:
A)Grau: + 0
B)Grau: + 1
C)Grau: + 2
D)Grau: + 3

43. (Concurso Aurora/2018) Sabe-se que o

E) Grau: + 4

debridamento é a remoção do tecido
desvitalizado presente na ferida, diante
dessa afirmativa marque a correta.
A) o debridamento autolítico utiliza coberturas
que são seletivos para o tecido necrótico e
causam danos mínimos em tecidos
saudáveis;
B) o debridamento enzimático usa as proteínas
do próprio organismo humano para
dissolver o tecido necrótico;
C) o debridamento mecânico utiliza agentes
químicos pela ação da condução para
remover o tecido necrótico;
D) o debridamento cirúrgico utiliza agentes
anestésicos que têm ação de retirar o tecido
necrótico;
E) o debridamento instrumental conservador
utiliza coberturas proteolíticas para retirar o
tecido necrótico;

41. (Concurso Aurora/2018) A colocação de

uma sonda no intestino (sonda enteral)
apresenta a vantagem de reduzir o risco
de refluxo gástrico, entretanto, deixa o
indivíduo vulnerável a Síndrome do
esvaziamento rápido. Neste sentido
assinale a alternativa que caracterize a
síndrome do esvaziamento rápido.
A) É um problema associado ao
posicionamento incorreto da sonda e o uso
de sonda calibrosa;
B) Ocorre quando a alimentação por sonda
nasoentérica é administrada através de
bomba controlada contínua;
C) É decorrente de uma prescrição de
enfermagem com infusão rápida da
alimentação;
D) É decorrente de uma hipodistensão do
intestino delgado;
E) Todas as alternativas estão corretas.

44. (Concurso

Aurora/2018)
A
administração de oxigênio requer
conhecimentos
específicos
de
enfermagem. Sobre esta temática
assinale a opção correta.
A) Sinais de sonolência e prostração podem
indicar alta concentração de oxigênio;
B) Em virtude dos riscos, como a lesão da
mucosa respiratória e a dificuldade de
eliminar o muco, o oxigênio deve sempre
ser umidificado;

42. (Concurso Aurora/2018) A fisiologia

da cicatrização de feridas e suas
etapas são eventos importantes e que
devem
ser
considerados
pelo
enfermeiro no tratamento de feridas.
Acerca deste assunto marque a
alternativa correta.
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( ) É dever do profissional de enfermagem
aprimorar seus conhecimentos técnicocientíficos,
éticospolíticos,socioeducacionais e culturais, em
benefício da pessoa, da família e
coletividade e do desenvolvimento da
profissão.
( ) É direito do profissional alertar o colega
responsável por falta cometida por
imperícia, imprudência e negligência.

C) A oxigenioterapia facilita a expectoração
e provoca broncodilatação;
D) É necessário trocar a posição do cateter e
a fixação a cada 72 horas para prevenir
lesões da narina e mucosa nasal;
E) No processo de inalação, deve-se manter o
paciente em decúbito ventral e orientado a
não conversar durante o procedimento.
45. (Concurso Aurora/2018) O Código de

Ética do Profissional de Enfermagem
(Resolução COFEN nº 0564/2017) reúne
princípios, direitos, responsabilidades,
deveres, proibições e penalidades
pertinentes à conduta ética dos
profissionais de enfermagem. Leva em
consideração a necessidade e o direito
da população de assistência em
enfermagem,
os
interesses
do
profissional e de sua organização
centrados na pessoa, na família e na
coletividade. Com base nesse Código,
assinale com (V) as afirmativas
verdadeiras e com (F) as falsas.
( ) O profissional de enfermagem deve
exercer sua profissão com liberdade,
segurança técnica, científica e ambiental,
autonomia,
e
ser
tratado
sem
discriminação de qualquer natureza,
segundo os princípios e pressupostos
legais, éticos e dos direitos humanos.

Assinale a alternativa que corresponda à
seqüência CORRETA:
A) V - F - V – F - V
B) F – V - F – V - V
C) V – V – F – V – F
D) F – V - F – V – F
E) V – V - F – F - V

46. (Concurso Aurora/2018) O hidrocolóide

é indicado para prevenção ou tratamento
de
feridas
não
infectadas,
que
apresentem de pouca a moderada
quantidade de exsudato, independente da
presença ou não de tecido necrótico.
Sobre essa cobertura, marque a
alternativa que apresenta o tempo
máximo de troca de curativo realizado
com hidrocolóide:

( ) O profissional de enfermagem deve se
responsabilizar por falta cometida em
atividades
de
sua
profissão,
independentemente de ter sido praticada
individualmente ou em equipe por
imperícia, imprudência ou negligência,
desde que tenha participação e/ou
conhecimento prévio do fato.

A) 12 horas;
B) 24 horas;
C) 48 horas;
D) 5 dias;
E) 7 dias.

( ) É direito do profissional de enfermagem
proteger a pessoa, a família e as
coletividades contra danos decorrentes de
imperícia, imprudência ou negligência por
parte de qualquer membro da equipe de
saúde.
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E) A etapa do exame físico consiste na
identificação de problemas que conduzem
ao levantamento dos diagnósticos de
enfermagem.

47. (Concurso

Aurora/2018)
A
Enfermagem, enquanto prática social
que se insere no mundo do trabalho e
na atenção à saúde, é marcada por
determinações
históricas,
sociais,
econômicas e políticas. Faz parte do
gerenciamento em saúde conhecer
detalhadamente o processo de trabalho
das equipes. A prática do enfermeiro(a)
particularizar-se em uma rede ou
subprocessos que são denominados:

49. (Concurso Aurora/2018) O processo de

trabalho da Enfermagem é teóricoprático, tem um caráter coletivo, é
interdependente e complementar ao
trabalho da saúde, sendo que ambos se
inserem em um contexto social, histórico,
cultural, político e econômico. Com base
nessa definição, assinale a afirmativa
correta.
A) O gerenciamento do cuidado de
Enfermagem se dá apenas no nível do
planejamento e da delegação de ações pelo
Enfermeiro no processo de trabalho.
B) A divisão técnica do trabalho de
Enfermagem
independe
das
ações
hierarquizadas por complexidade de
concepção e execução.
C) O processo de trabalho em Enfermagem
envolve exclusivamente duas ações básicas:
o cuidado e a gerência dos sistemas de
produção em saúde.
D) O processo de trabalho de Enfermagem
contempla
múltiplas
dimensões
–
assistencial, educacional, gerencial, dentre
outras.
E) Nenhuma das respostas anteriores

A) Assistir, Liderar ou Coordenar, Ensinar.
B) Cuidar, Administrar ou Gerenciar,
Pesquisar e Ensinar.
C) Supervisionar, Pesquisar e Ensinar.
D) Cuidar, Pesquisar e Liderar.
E) Cuidar e Liderar.
48. (Concurso Aurora/2018) O processo de

Enfermagem é uma abordagem
intencional de soluções de problemas
para atender às necessidades de
assistência à saúde dos pacientes e de
enfermagem. Trata-se portanto de uma
ferramenta gerencial fundamental para
o cuidado. Nesta perspectiva, é correto
afirmar:
A) A etapa de investigação tem como
objetivo identificar problemas reais
através do histórico de enfermagem,
exame físico e da avaliação dos
resultados.
B) O diagnóstico de enfermagem é a
identificação de problemas de saúde reais
ou potenciais que são sempre passíveis de
resolução por meio das atividades de
planejamento.
C) A etapa de investigação é composta pelo
planejamento, implementação, exame
físico e avaliação.
D) No planejamento, os objetivos devem ser
estabelecidos a curto, médio e longo prazo
pelo enfermeiro. O enfermeiro não pode
delegar intervenções para outros membros
da equipe de enfermagem.

50. (Concurso Aurora/2018) Sobre as drogas

vasoativas avalie as asserções a seguir:
 A noradrenalina é o neurotransmissor do
sistema nervoso simpático e precursor da
adrenalina, possui atividade tanto no
receptor alfa, como beta 1 adrenérgico, com
pouca ação sobre receptores beta 2.
 Sua ação sobre receptor alfa a torna um
potente vasoconstritor visceral e renal, o
que limita sua utilização clínica, por isso a
função renal deve ser monitorizada através
de dosagens de uréia, creatinina e volume
de diurese.
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Analisando a relação entre as duas
asserções, marque a alternativa correta:

53. (Concurso Aurora/2018) As anotações

A) As duas asserções são proposições
verdadeiras e a segunda é uma
justificativa correta da primeira;
B) As duas asserções são proposições
verdadeiras, mas a segunda não é uma
justificativa correta da primeira;
C) A primeira asserção é uma proposição
verdadeiras e a segunda é uma proposição
falsa;
D) A primeira asserção é uma proposição
falsa e a segunda é uma proposição
verdadeira;
E) As duas asserções são proposições falsas.

(

51. (Concurso

Aurora/2018) O choque
cardiogênico é caracterizado por:
A) deficiência metabólica, mesmo em
repouso, com consequente hipóxia
tecidual na presença de volume
intravascular normal.
B) bloqueio mecânico ao fluxo sanguíneo
pulmonar ou sistêmico.
C) baixo volume intravascular e lactato
aumentado.
D) inadequação entre o que é ofertado e o
que é consumido de oxigênio pelos
tecidos, independente do volume, sendo
inadequado para a demanda metabólica.
E) fluxos sanguíneos alterados em excesso
ou deficitariamente, com alteração do
volume intravascular e consequente
inadequação da perfusão tecidual.

(

(

(

52. (Concurso Aurora/2018) A menos que

os benefícios justifiquem o risco,
crianças com idade inferior a oito anos
não devem receber tratamentos com
tetraciclinas, porque esses fármacos:
A) causam ruptura dos tendões;
B) não alcançam o LCR;
C) não são bactericidas;
D) depositam-se nos tecidos em calcificação;
E) podem causar anemia aplástica.

(

de enfermagem no prontuário, quando
realizadas com rigor técnico e caráter
ético, fornecem informações sobre o
estado do paciente e a assistência
realizada, de modo a otimizar a
comunicação entre os membros da
equipe de saúde e assegurar a
continuidade da assistência integral ao
paciente. Nesse contexto, julgue os itens
seguintes com V quando as assertivas
forem verdadeiras ou F quando as
assertivas forem falsas e a seguir,
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
) Caso cometa erros no texto do registro de
enfermagem, o profissional poderá corrigilos utilizando-se do corretor líquido,
escrevendo, então, a informação correta.
) A anotação de enfermagem deve ser feita
em escrita legível e a caneta, em todos os
turnos de trabalho e é imprescindível a
identificação da data e do horário da
prestação do cuidado de enfermagem. E o
profissional poderá deixar espaços em
branco para organização das informações e,
ao final, identificar-se com a rubrica.
) As anotações de enfermagem fornecem
dados que servem de fonte de investigação
e pesquisa para os profissionais da área da
saúde e de outras áreas afins.
) Por meio dos registros de enfermagem
realiza-se a comunicação escrita da situação
do doente e dos tratamentos e cuidados
efetuados em determinado período de
tempo. Registrar corretamente as situações
que envolvem o doente é uma
responsabilidade de todos os profissionais
de enfermagem.
) A anotação de enfermagem deve ser
precisa, concisa, eficiente, pois tem por
finalidade a avaliação do paciente e o
desenvolvimento de pesquisas. Porém, ela
não tem, valor de documentação legal, nem
pode ser usada para a defesa do profissional
de enfermagem ou a instituição em ação
judicial.
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II. Os principais órgãos acometidos pela
leishmaniose visceral são: baço, fígado,
tecido hemocitopoético, pulmões e rins.

A) V, F, F, V, V;
B) F, F, V, V, F;
C) F, V, F, F, F;

Acerca dessas asserções, assinale a opção
correta.
A) As asserções I e II são proposições
verdadeiras e a II é uma justificativa
correta da I.

D) V, F, V, V, V;
E) F, F, V, F, V.
54. (Concurso Aurora/2018) Um médico,

preocupado
em
escolher
uma
associação de antimicrobianos, para
uma criança de 4 anos com infecção de
corrente
sanguínea
de
origem
hospitalar, opta por antibióticos cujos
mecanismos de ação possam agregar
algum efeito sinérgico. Introduz um
betalactâmico e um aminoglicosídeo
cujos mecanismos de ação são,
respectivamente:

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a
II não justifica a I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira e
a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é
uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

A) Inibição da síntese protéica e interferência
na integridade da parede celular;
B) Interferência na integridade da parede
celular e inibição da síntese protéica;
C) Ambos interferem na integridade da
parede celular;
D) Inibição da síntese protéica e inativação
do RNA mensageiro;
E) Ambos interferem na formação do ácido
fólico.

56. (Concurso Aurora/2018) A Doença de

Chagas pode ser sintomática ou
assintomática. A fase inicial aguda iniciase através das manifestações locais
quando o agente etiológico penetra no
hospedeiro na sua forma infectante. No
curso clínico crônico, os pacientes
passam por um longo período sem
sintomas (10 a 30 anos), mas podem com
o
correr
do
tempo
apresentar
comprometimento cardíaco (cardiopatia
chagásica) ou digestivo (megaesôfago e
megacólon). O principal AGENTE
ETIOLÓGICO DA DOENÇA e sua
FORMA INFECTANTE para mamíferos
são, respectivamente:

55. (Concurso

Aurora/2018)
A
Leishmaniose
Visceral
é
uma
parasitose, não contagiosa e de evolução
crônica, sistêmica, caracterizada por
febre de longa duração, perda de peso,
adinamia, anemia, dentre outras
manifestações
(BRUNNER;
SUDDARTH, 2016). Assim, avalie as
asserções que seguem e a relação
proposta entre elas.

A) Triatomainfestans; forma amastigota;
B)Trypanosoma cruzi; forma promastigota;
C) Triatomainfestans; forma tripomastigota;

I. Deve ser levantada suspeita clínica da
leishmaniose visceral sempre que o
paciente apresentar febre e esplenomegalia
associada ou não a hepatomegalia.

D) Trypanosoma cruzi; forma tripomastigota;
E) Todas as respostas estão incorretas.
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IV – O resultado da competição pelas
proteínas plasmáticas entre fármacos é o
aumento da parte livre da droga deslocada
podendo produzir níveis tóxicos.
A) Todos os itens acima são verdadeiros;
B) Apenas os itens I e IV são verdadeiros;
C) Apenas os itens II e IV são verdadeiros;
D) Apenas os itens II e III são verdadeiros;
E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

57. (Concurso

Aurora/2018) Analise as
afirmativas sobre a Leishmaniose
Tegumentar Americana:
I- É uma doença infecciosa, não contagiosa,
causada por protozoário do gênero
Leishmania, que acomete pele e mucosas,
sendo primariamente uma infecção
zoonótica.
II- A incubação da doença no homem é, em
média, de 02 meses, podendo apresentar
períodos mais curtos (02 semanas) ou
mais longos (02 anos).
III- Seu agente etiológico é o protozoário
da espécie Leishmania chagasi.
IV- Todo indivíduo que apresentar úlcera
cutânea com fundo granuloso e borda
infiltrada em moldura é considerado caso
suspeito de Leishmaniose tegumentar
americana.

59. (Concurso

Aurora/2018) Dentre os
cuidados de enfermagem aos pacientes
vítimas de Trauma Crânio Encefálico
(TCE) com elevação da Pressão Intra
Craniana (PIC) está à reposição volêmica
criteriosa. Assinale a alternativa que
contenha a solução mais adequada para
o paciente vítima de TCE com elevação
da PIC.
A) Cloreto de Sódio 0,9%;
B) Solução injetável de manitol 20%;
C) Glicose 5%;
D) Cloreto de Sódio 0,45%;
E) Solução de Ringer com Lactato.

São corretas as afirmativas:
A) I, II e III somente;
B) II, III e IV somente;
C) I, III e IV somente;
D) I, II e IVsomente;
E) I, II, III e IV.

60. (Concurso Aurora/2018) Com base em

seus conhecimento sobre farmacologia e
administração de fármacos assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Cápsula é todo comprimido revestido com
solução queratinosa para liberação entérica;
B) É considerado pomada o fármaco
semissólido de consistência oleosa e com
pouca penetração na pele;
B) Absorção é a transferência de um
fármaco desde o seu local de
administração
até
a
corrente
circulatória;
D) Similar é todo medicamento que
apresenta nome fantasia e que os teste
de bioequivalência não foram
validados;
E) A velocidade de absorção dos
fármacos por via oral sofre influência
direta da forma farmacêutica dos
medicamentos.

58. (Concurso

Aurora/2018) Após a
absorção, os fármacos penetram na
corrente sanguínea e quase todas as
drogas se subdividem em duas partes:
uma livre, dissolvida no plasma, e outra
que se liga as proteínas plasmática.
Sobre a distribuição de fármacos na
corrente
sanguínea
analise
as
alternativas abaixo e assinale depois a
única alternativa verdadeira.
I – Do ponto de vista farmacológico, somente
a parte livre é que pode atravessar o
endotélio vascular e atingir o seu sítio de
ligação;
II – A parte de um fármaco que fica ligada às
proteínas plasmáticas constitui fração de
reserva das drogas;
III – Uma droga ligada a albumina pode ser
deslocada por outra que possui maior
afinidade pela albumina;

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018
11

