G OVERNO DO E STADO DO C EARÁ
S ECRETARIA DE C IÊNCIAS , T ECNOLOGIA E E DUCAÇÃO S UPERIOR -SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

E) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período máximo de 30
dias.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 7.498/86, de 25
de junho de 1986, Dispõe sobre a regulamentação
do exercício da Enfermagem e dá outras providências. O profissional técnico de enfermagem exerce
atividade de nível médio, envolvendo orientação e
acompanhamento do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar, cabendo-lhe especialmente:

33. (CONCURSO CRATO/2021) As vacinas permitem a prevenção, controle, eliminação e a erradicação das doenças imunopreviníveis. As atividades de imunização devem cuidadosamente observadas, adotando-se protocolos de segurança antes, durante e após a administração dos imunobiológicos.
Sobre os cuidados de armazenamento e administração de vacinas, é INCORRETA a afirmação:

A) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves
com risco de vida.
B) Consulta de enfermagem.

A) A vacina BCG é preparada com bacilos vivos a partir
das cepas do Mycobacterium bovis, atenuada com o
glutamato de sódio, sendo administrada por via intradérmica, feita na inserção inferior do deitóide direito.

C) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
D) Participar da programação da assistência de enfermagem.

B) Em relação à via de administração, recomenda-se para
vacinação com via intramuscular, o vasto lateral em
crianças < 2 anos de idade e, o deltóide a partir de 2
anos de idade.

E) Planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

C) A vacina dT é indicada para a proteção da gestante
contra o tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução COFEN Nº 564/2017 aprova o novo Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem e considera que:
"A Enfermagem é comprometida com a produção e
gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos
socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade." Analise
as afirmações que se seguem e opte pela assertiva
CORRETA:

D) A vacina contra a influenza não está recomendada na
gestação pelo risco de causar danos ao feto.
E) As vacinas podem ser mantidas em temperatura entre
+2°C a +8°C em geladeiras com capacidade a partir
de 280 litros em nível local. Na primeira prateleira,
devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa (por exemplo: contra
poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice
viral).

A) Considera-se infração ética e disciplinar, a ação, omissão ou coninvência que implique em desobediência
e/ou inobservância às disposições do Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

34. (CONCURSO CRATO/2021) O acompanhamento
de pré-natal de risco habitual/baixo risco, deve garantir o atendimento integral, com vistas à promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta qualificada das necessidades da gestante. De acordo com o
Ministério da Saúde, são atribuições do profissional
técnico de enfermagem, EXCETO:

B) Ser reincidente em relação à ocorrência de infrações
éticas, é considerada uma circunstância atenuante, pelo
novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
C) A advertência verbal consiste em repreensão que será
divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A) Conferir as informações
tão/caderneta da gestante.

D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da
Enfermagem por um período de até 10 anos.

B) Aplicar vacinas (exemplo: antitetânica e contra hepatite B).
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C) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados
no cartão/caderneta da gestante.

C) A introdução de medicamentos diretamente na corrente sanguínea é definida como a via endovenosa,
sendo uma via menos rápida, que dificilmente acarreta
efeitos colaterais sistêmicos.

D) Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas
e realizar a busca ativa das gestantes faltosas.

D) Na administração de medicamentos pela via intramuscular, ocorre a deposição da droga no tecido muscular,
sendo que o medicamento dificilmente, alcança a via
sistêmica.

E) Realizar os testes rápidos.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Para o Ministério da
Saúde, O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição
para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Define-se aleitamento materno exclusivo:

E) A via retal é considerada a via mais rápida para a administração de medicamentos, sendo reservada para drogas irritantes ao trato gastrintestinal.

37. (CONCURSO CRATO/2021) O manejo apropriado de pacientes com úlcera por pressão em cuidados domiciliares é um desafio para os profissionais
de enfermagem, os quais devem fornecer orientações adequadas aos cuidadores. Para isso, o profissional técnico de enfermagem precisa conhecer os
princípios básicos para o tratamento adequado dessas lesões por pressão, que implica reconhecer que;

A) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos
de leite.
B) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra
fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de
gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

A) Curativos que retém a umidade das feridas não são
apropriados para tratamento de úlceras por pressão.

C) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade
de complementá-lo, e não de substituí-lo.

B) As feridas devem ser limpas a cada troca de curativo,
com força necessária o suficiente para garantir toda a
limpeza do leiro da lesão, especialmente, quando essa
limpeza for auxiliada pelo uso de gazes cirúrgicas.

D) Quando a criança recebe leite materno (direto da mama
ou ordenhado), independentemente de receber ou não
outros alimentos.

C) Solução salina é preferida para a limpeza das úlceras
por pressão, por ser fisiológica e não danificar os tecidos em cicatrização.

E) Quando a criança recebe, além do leite materno, água
ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

D) Mesmo pacientes em cuidados domiciliares, não devem se utilizar de água potável (chuveiro) para a limpeza das feridas ocasionadas por pressão.

36. (CONCURSO CRATO/2021) O profissional técnico de enfermagem deve conhecer as competências
éticas e legais para a administração segura de medicamentos. Quanto aos métodos de administração
de medicamentos, tem-se que:

E) O uso de agentes antissépticos é o mais indicado para
a limpeza de úlceras por pressão em ambiente domiciliar.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Os estudos consideram a necessidade de que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não apenas para os sintomas
de diabetes mellitus (DM), mas também, para seus
fatores de risco (hábitos alimentares não saudáveis,
sedentarismo e obesidade), como estratégia importante para a identificação precoce de casos de DM.
Nesse sentido:

A) A administração via enteral compreende a administração dos medicamentos via por oral, via sonda nasogástrica, com exceção, da administração via sonda nasoenteral.
B) Na administração tópica, a ação da droga, em geral localizada no local de aplicação, o que reduz a incidência
de efeitos colaterais sistêmicos.
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A) Sinais e sintomas como: fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite;
são considerados, específicos para diabetes.

E) O reconhecimento de que o outro traz como legítima
e singular necessidade de saúde. Deve comparecer e
sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/
populações, sendo construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como
objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.

B) O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas
mais brandos.
C) O termo "DM tipo 1" é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado de
resistência à ação da insulina, associado a um defeito
na sua secreção.

40. (CONCURSO CRATO/2021) No Brasil, as taxas
de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, tendo em vista que a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Pode-se considerar
como um fator de risco para câncer de mama:

D) Geralmente, a suspeita do DM tipo 1 é feita pela presença de uma complicação tardia, como proteinúria,
retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou então por infecções de repetição.

A) Idade da mulher.
E) O técnico de enfermagem deve realizar consulta de enfermagem para pessoas com maior risco para desenvolver DM tipo 2, abordando fatores de risco, estratificação do risco cardiovascular.

B) Gravidez a termo.
C) Multiparidade.
D) Gravidez precoce.
E) Menopausa precoce.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Lançada em 2003,
a Política Nacional de Humanização (PNH) busca
colocar em prática os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde,
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.
O Acolhimento é considerado uma diretriz da PNH
e pode ser definido como:

41. (CONCURSO CRATO/2021) O câncer do colo do
útero (CCU) geralmente se desenvolve de forma
lenta, sendo assintomático por vários anos. Esse
câncer tem agente causal conhecido e prevenção eficaz, porém ainda é um desafio para o sistema de
saúde brasileiro. Sobre esse tipo de câncer, é INCORRETO afirmar:

A) A inclusão de novos sujeitos nos processos de análise
e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão que se transforma também em espaço de realização de
análise dos contextos, da política em geral e da saúde
em particular, em lugar de formulação e de pactuação
de tarefas e de aprendizado coletivo.

A) Baixo nível socioeconômico é considerado um fator de
risco.
B) Geralmente, a mulher com sintomas de câncer do colo
do útero tem idade entre 45 e 55 anos.
C) Todas as mulheres com infecção pelo papilomavírus
humano (HPV) irão desenvolver essas neoplasia.

B) Um espaço saudável, acolhedor e confortável, que respeite a privacidade, propicie mudanças no processo de
trabalho e seja lugar de encontro entre as pessoas.

D) O uso de contraceptivo hormonal oral durante cinco
anos ou mais aumenta o risco para CCU.

C) Uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e
do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito
e a complexidade do processo saúde/doença.

E) O CCU é a terceira causa de morte por câncer, na população feminina brasileira.
42. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.080/1990, é princípio
ético doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS):

D) A inclusão das diferenças nos processos de gestão e de
cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma
pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos
modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho.

A) A descentralização.
B) A Regionalização.
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C) O acolhimento.

B) Chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um
agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo
à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou
transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.

D) A humanização.
E) A equidade.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O acesso venoso periférico é a inserção de um cateter ou agulha em
uma veia periférica, com a finalidade de coletar
sangue para amostras laboratoriais ou infundir
drogas ou soluções. Em relação aos locais de aplicação endovenosa, é possível inferir que:

C) Aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para
populações com vulnerabilidades específicas e/ou em
regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na
atenção, considerando-se seus riscos.
D) Funcionar como ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves, com condições de garantir a
assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de
saúde, articulado e conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção
à saúde pela central de regulação das urgências.

A) As veias basílicas, localizadas ao longo do osso radial,
devem ser utilizadas para a maioria das terapias endovenosas.
B) As veias metacárpicas, localizadas no dorso da mão,
são veias pouco calibrosas, cuja punção é dolorosa e
dificultada,

E) Desenvolver ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, constituindo-se nova modalidade de atenção
à saúde que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho das equipes, que realizam o cuidado
domiciliar na atenção primária, ambulatorial e hospitalar.

C) As veias anticubitais, localizadas na fossa anticubital,
devem ser evitadas por terem a punção muito dolorosa
e implicarem na perda de mobilidade.
D) As veias cefálicas acessórias, localizadas ao longo do
osso radial, possuem a vantagem de serem calibrosas
e podem ser utilizadas na maioria das terapias endovenosas.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A caracterização do
tipo sanguíneo e do fator RhD faz parte do rastreamento da doença hemolítica perinatal (DHPN),
durante a assistência de pré-natal. A DHPN decorrente da incompatibilidade RhD pode ocorrer
quando:

E) As veias digitais devem ser utilizadas, preferencialmente, para infusões de grandes volumes e terapias
prolongadas.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O acolhimento com
classificação do risco, a qualidade e a resolutividade
na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de
atenção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação
Médica das Urgências são componentes dessa Rede,
cujo objetivo consiste em:

A) A gestante é RhD positivo, o parceiro é RhD negativo
e, o feto, RhD positivo.
B) Quando gestante e parceiro são RhD negativos e o feto
também RhD negativo.
C) Quando a gestante é RhD negativo, o parceiro é RhD
positivo e, o feto, RhD positivo.
D) Necessariamente, a gestante e o feto precisam ser RhD
negativos.

A) Ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e
emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção,
quando necessário, com a implantação de acolhimento
com avaliação de riscos e vulnerabilidades.

E) Quando o parceiro é RhD positivo, gestante RhD negativo e feto, RhD positivo.
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