
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 07/10/2013 
 

HORÁRIO: das 09 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
 Verifique se este CADERNO contém um total de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 
 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 

de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
  

PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  ––  22ªª  EETTAAPPAA    
TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIAA  ((TTRRVV))  ––  EEDDIITTAALL  1122//22001133  

CCUURRSSOO::  BBAACCHHAARREELLAADDOO EEMM EENNFFEERRMMAAGGEEMM 

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
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01. Sobre os termos educação ambiental, cidadania e sustentabilidade marquem a alternativa incorreta.  
 

(A) Nos dias atuais a Educação Ambiental deverá enfocar a problemática da saúde e do meio ambiente na 
perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como referência 
que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem. 

(B) O desafio que se coloca para os governos no Brasil exige a formulação de uma Política de Educação 
Ambiental a ser implementada exclusivamente, no nível formal. 

(C) Nestes tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, ciberespaço, multimídia, 
internet, a educação para a cidadania representam a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas 
para transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida. 

(D) A Educação Ambiental deverá objetivar a formação profissionais mais conscientes do seu papel social e 
ambiental; verdadeiros cidadãos, comprometidos com o uso racional dos recursos naturais, bem como, 
com a produção e o consumo sustentáveis; homens e mulheres capazes de atender as necessidades 
atuais sem esquecer as das futuras gerações. 

(E) A postura de dependência e de desresponsabilização da população decorre principalmente da 
desinformação, da falta de consciência ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na 
participação e no envolvimento dos cidadãos, que proponham uma nova cultura de direitos baseada na 
motivação e na co-participação da gestão ambiental. 

 
02. Sobre as doenças emergentes e reemergentes não é correto afirmar que: 
 

(A) Entre os fatores determinantes da emergência e reemergência das doenças infecciosas destacam-se os 
demográficos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e ainda as mudanças e adaptações dos 
microrganismos.  

(B) A intensificação da aglomeração urbana especialmente nas periferias das grandes cidades, associada ao 
saneamento inadequado, habitação precária e a proliferação de vetores decorrente das agressões ao 
meio ambiente são fatores demográficos relevantes para o ressurgimento de muitas doenças.  

(C) Entre as doenças reemergentes, uma delas se destaca nos dias e cenários atuais, a DENGUE, pois já 
tinham ocorridos surtos nos anos de 1982 e 1986, com redução da ocorrência nos anos subsequentes, e o 
ressurgimento de novos surtos nos últimos anos com as formas mais graves da doença, com a febre 
hemorrágica. 

(D) A AIDS por ter sido identificada pela primeira vez no Brasil em 1980, não pode mais ser considerada uma 
doença emergente e reemergente.  

(E) Doenças infecciosas emergentes e reemergentes são aquelas cuja incidência em humanos vem 
aumentando nas últimas duas décadas ou ameaça aumentar num futuro próximo. 

 
03. Coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas afirmativas abaixo sobre os problemas ambientais mais freqüentes no 

BRASIL: 
 

(    ) Mesmo que a população mundial tenha crescido ainda os recursos naturais disponíveis se mostram 
suficientes para atender a todos.  

(    ) Somente os resíduos urbanos provenientes dos Hospitais necessitam um sistemático e cuidados 
tratamento. 

(    ) Em Teresina (PI) temos um PROJETO DE COLETA SELETIVA em vários bairros e vilas. 
(    ) O abastecimento de água tratada em Teresina (PI) cobre mais de 90% dos Domicílios da Cidade. 
(    ) Os problemas ambientais no Brasil estão relacionados ao complexo quadro de crise geral e a falta de 

uma política quanto ao planejamento da utilização dos recursos naturais, o qual tem gerado a sua 
utilização irracional com algumas perdas irreversíveis, induzindo a importantes implicações econômicas 
devido à degradação ambiental. 

 
Assinale a opção que apresenta sequência correta, de cima para baixo. 
 
(A) F-V-V-V-V 
(B) V-F-F-F-V 
(C) V-V-V-F-F 
(D) F-F-F-V-F 
(E) V-F-V-F-V 

 
04. Coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas afirmativas abaixo sobre a construção de cidades saudáveis: 
 

(    ) Para construção de uma cidade saudável se fazem necessários vários requisitos, quais sejam: políticas 
públicas de saúde, educação, habitação, trabalho, meio ambiente e segurança factíveis e viáveis. 
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(    ) O Movimento Cidade Saudável é uma estratégia de promoção e tem por objetivo a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

(    ) No Brasil e especialmente, no Nordeste a ESF tem sido uma estratégia de saúde que contribuiu para 
redução das taxas de morbimortalidade materna e infantil, exclusivamente, por trabalhar nos domicílios 
com a proposta da habitação saudável. 

(    ) A implantação e implementação de uma proposta de cidade saudável pressupõe um compromisso das 
autoridades locais com a qualidade de vida. 

(    ) O Movimento Cidade Saudável, mais que um conceito, é uma estratégia de promoção da saúde e tem 
como objetivo maior a melhoria da qualidade de vida da população. 

 
Assinale a opção que apresenta sequência correta, de cima para baixo. 
 
(A) F-V-V-V-F 
(B) V-F-F-F-V 
(C) V-V-F-V-V 
(D) F-F-F-V-F 
(E) V-F-V-F-V 

 
05. Uma das principais fontes de contaminação do solo nos centros urbanos é proveniente dos resíduos sólidos ou 

lixos. Sobre estes resíduos é correto afirmar: 
 

(A) Somente os resíduos sólidos provenientes das indústrias contaminam o solo, o lençol freático e os 
mananciais. 

(B) O Brasil a partir de 2011 dispõe de uma política publica que orienta o consumidor quanto à toxidade das 
pilhas e baterias de celulares, embora os revendedores que são os verdadeiros responsáveis pela 
divulgação destas normas ainda não apresentam aos consumidores os cuidados que devem ter na 
separação e destinação destes resíduos. 

(C) Quanto à origem os resíduos sólidos (lixos) podem ser classificados em: domiciliar, agrícola, industrial, 
público, nuclear, serviço de saúde, orgânico e inorgânico. 

(D) Todos os resíduos orgânicos são biodegradáveis, já os inorgânicos são recicláveis. 
(E) Os resíduos sólidos depositados inadequadamente favorecem a ação de insetos e roedores que por sua 

vez influenciam na transmissão de várias doenças: febre tifóide, diarréias, peste bubônica, hepatite A e B, 
filariose e dengue. 

 
06. O exame físico é uma parte integrante e importante da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A 

SAE deve ser adotada por todo enfermeiro, em qualquer área de atuação, inclusive nas urgências. Considere 
as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 

 
(A) Timpanismo é o som semelhante ao de um tambor, esse som é produzido durante a técnica de ausculta 

abdominal. 
(B) Muitas estruturas corporais, embora não visíveis, são acessíveis à mão e podem ser avaliadas pelo tato. 
(C) Estados nutricionais, padrões de fala e movimentos corporais são observados durante a inspeção. 
(D) Em geral é a história de saúde do paciente que orienta o examinador nos esforços de obtenção de dados 

adicionais para um perfil completo do paciente. 
(E) Os métodos propedêuticos devem ser realizados de maneira simétrica e comparativa, considerando-se o 

referencial anatômico. 
 

07. Leia as sentenças abaixo sobre as técnicas básicas do exame físico e marque a opção CORRETA na 
alternativa abaixo das afirmações: 

 
I- A inspeção, palpação, percussão e ausculta devem ser realizadas pelo enfermeiro toda vez que for 

realizar o exame físico, sendo que não importa a ordem em que são realizadas, o importante é realizar no 
sentido céfalo-caudal. 

II- Ao realizar a palpação, o enfermeiro deve iniciar pela região que o paciente se queixa de dor para tentar 
identificar logo os problemas. 

III- As técnicas devem ser realizadas de maneira simétrica e comparativa, considerando-se o referencial 
anatômico.  

IV- Através da ausculta pode-se identificar ruídos adventícios que são sons fisiológicos que podem ser 
identificados na ausculta abdominal, pulmonar e cardíaca. 

V- Na percussão do cólon descendente o som encontrado é timpânico e a presença de macicez pode indicar 
presença de massa (tumor, fezes). 

VI- O uso da câmpula do estetoscópio só é indicado para ausculta de sons de baixo timbre como o claro 
pulmonar. 
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VII- O uso de instrumentos se faz necessário apenas na execução da ausculta, nas demais técnicas o 
examinador faz uso somente dos sentidos, sobretudo a visão, tato e audição.  

 
(A) F, F, V, F, V, F, F 
(B) F, F, F, V, V, V, F 
(C) V, F, V, V, F, V, V 
(D) F, V, F, V, F, F, F 
(E) V, V, F, V, F, F, V 

 
08. O paciente M.M.A., 23 anos, deu entrada em um Pronto Socorro com queixa de dor abdominal, pirose e 

diarréia. Com base nessas informações, leia as sentenças abaixo e marque a opção CORRETA abaixo das 
afirmações: 

 
I. O enfermeiro ao realizar o exame físico do abdome nessas condições deverá seguir sequência inspeção, 

percussão, palpação e ausculta.  
II. Na ausculta os ruídos hidroaéreos devem estar hipoativos por conta da diarréia. 
III. Quanto à técnica de palpação, deve-se iniciar pela superficial, começando no quadrante inferior direito e 

seguindo-se no sentido horário, preservando-se as áreas dolorosas. 
IV. Na inspeção abdominal é normal o achado de peristalse e assimetria.  

 
(A) F, V, V, F  (B)  F, F, V, F  (C)  V, F, V, F  (D)  V, V, V, F  (E)  F,F,V,V 

 
09. Paciente K.L.P., 26 anos, foi admitido no serviço hospitalar de Teresina-PI apresentando sinais clínicos de 

dengue sem complicações. Ao exame físico, foram verificados os sinais vitais e com base nisso responda as 
questões I a IV e responda as alternativas CORRETAS para cada sentença abaixo: 

 
I) Na verificação da temperatura foi escolhido um local onde o valor da temperatura é o mais fidedigno com a 

real temperatura do paciente. Marque a alternativa que apresenta este local: 
 
1) retal.  2) axilar.  3) temporal.  4) oral.  5) pavilhão auricular. 
 

II) Na admissão deste paciente a contagem de batimentos no pulso periférico era de 120 bat./min, e logo após 
o efeito do antitérmico, administrado em virtude da febre, o pulso foi para 80 bat./min. Opte pela alternativa 
que possui os termos corretos para os pulsos antes e após a medicação. 

 
1) taquicárdico e normoesfigmo. 
2) taquicárdico e bradiesfigmo. 
3) taquiesfigmo e normoesfigmo.          
4) taquiesfigmo e bradiesfigmo. 
5) taquicárdico e taquiesfigmo. 
 

III) Na respiração, o paciente apresentava ciclos respiratórios irregulares com episódios de apneia e 
hiperventilação. Assinale a opção que possui o nome deste padrão respiratório: 

 
1) Taquipnéia.        
2) Cheyne-Stokes.      
3) Biot.    
4) Kussmall 
5) Hiperventilação. 
 

IV) Na verificação da pressão arterial, o paciente apresentou uma pressão de 150/120mmHg. Assinale a 
alternativa que apresenta a pressão de pulsação, o valor da pressão sistólica, o valor da pressão diastólica 
e a sua classificação. 

 
1) 30 mmHg, 150, 120, hipertenso.        
2) 30 mmHg, 120, 150, hipertenso. 
3) 40 mmHg 150, 120, hipertenso.              
4) 40 mmHg, 120, 150, hipertenso. 
5) 40 mmHg, 150, 120, hipertenso. 

 
Marque a opção em que se encontram as respostas CORRETAS para cada sentença, respectivamente: 
 
(A) 1, 2, 4, 5       (B)  1, 3, 2, 1       (C)  3, 4, 5, 1     (D)  5, 2, 1, 4      (E)  4, 5, 1, 3 
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10. Sobre o exame físico da genitália masculina, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O orquidômetro é um instrumento utilizado para mensurar o testículo. 
(B) A assimetria escrotal é um achado anormal e quando presente pose ser por causa traumática ou genética. 
(C) A ausência dos testículos na base do escroto pode ser resultante do reflexo cremastérico, também 

conhecido como testículo retrátil. 
(D) Se os testículos não forem localizados na bolsa escrotal, o enfermeiro deve palpar área próxima ao canal 

inguinal, localizar o testículo e colocá-lo no lugar. 
(E) Na inspeção dinâmica da região inguinal, pede-se para o paciente tossir ou realizar alguma manobra de 

esforço para observar se aparecem alterações, como as hérnias. 
 

11. CASO CLÍNICO: 
 

Uma mulher, viúva e desempregada, de 32 anos, chegou ao CAPS, por bater em um homem idoso que 
prestava serviço em sua residência. Ela queixou-se de que o homem em quem batera era um espião e que 
merecia mais do que isso, pelo que a faziam passar. A paciente estivera continuamente enferma desde os 26 
anos. Durante seu primeiro ano na faculdade de Psicologia, convenceu-se mais e mais de que seus colegas 
divertiam-se às suas custas. Notou que tossiam ou espirravam sempre que entrava na sala de aula. Foi 
orientada a abandonar a faculdade e realizar tratamento psiquiátrico. Trabalhou como balconista de uma 
padaria, que manteve por seis meses. Mantinha-se afastada de todos tornando-se mais e mais desconfiada e 
retraída. Relatou que nesta época começou, pela primeira vez, a ouvir vozes. Ele foi demitido e logo depois 
hospitalizado pela primeira vez, aos 28 anos. Nunca mais trabalhou. A paciente afirmava que sua casa era 
monitorada por câmeras secretas comandadas pela máfia japonesa. Ouvia várias vozes uma era até 
engraçada, outras autoritárias, porém existia uma que era gerada por uma máquina, que, às vezes, ele 
supunha ser operada diretamente pela vizinha a quem atacara. Nega uso de drogas ou qualquer patologia que 
justifique os sintomas. Durante a hospitalização fez uso de Haloperidol, Diazepan e Amitriptina. 

 
Como enfermeiro(a) deve-se compreender as psicopatologias para orientar o paciente e seus familiares quanto 
à terapêutica a sintomatologia e a prognóstico. Assim, a possível Hipótese Diagnóstica desta paciente 
(baseada no DSM-IV-TR) é: 
 
(A) Esquizotípica. 
(B) Esquizofrenia Desorganizada. 
(C) Esquizofrenia Paranóide. 
(D) Esquizofrenia Residual. 
(E) Transtorno de Humor Tipo I. 

 
12. Um homem de 29 anos, que às vezes “escuta vozes” faz uso de determinada medicação e a mesma pode 

causar alguns efeitos adversos, tais como acatisia, distonia aguda e discinesia tardia. Desta maneira qual 
classe medicamentosa provavelmente este homem faz uso?   

 
(A) Antipsicóticos 
(B) Antidepressivos tricíclicos 
(C) Estabilizadores de humor 
(D) Benzodiazepínicos 
(E) Anticonvulsivantes 

 
13. A Portaria Nº 3.088, de 23 de dezembro 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes 
componentes, Exceto:  

 
(A) Atenção Básica em Saúde. 
(B) Atenção Psicossocial Especializada. 
(C) Atenção de Urgência e Emergência. 
(D) Atenção Residencial de Caráter Transitório. 
(E) Atenção de apoio a crianças em situação de risco. 

14. Quanto a organização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é incorreto afirmar: 
 

(A) CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para municípios 
com população acima de 20.000 habitantes.  
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(B) CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização 
da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 70.000 habitantes. 

(C) CAPS III: Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo finais de 
semana,exceto feriados, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde 
mental, indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes.  

(D) CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  

(E) CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem 
uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou 
regiões com população acima de 150.000 habitantes.  

 
15. O desenvolvimento de teorias de enfermagem surgiu no Brasil com as ideias de:  
 

(A) Anna Nery 
(B) Glete Alcântara 
(C) Wanda Horta 
(D) Francisca Sande 
(E) Raquel Haddock Lobo 

 
16. Dentre as responsabilidades do enfermeiro, descritas no Código de Ética Profissional, quanto às atribuições 

administrativas, aponta-se: 
 

(A) respeitar o direito de o paciente decidir sobre sua pessoa. 
(B) prestar ao cliente assistência livre de danos. 
(C) manter seus conhecimentos técnicos e científicos. 
(D) aceitar encargos de chefias quando se julgar capaz de seu desempenho. 
(E) prestar assistência de enfermagem ao cliente, sem discriminação de qualquer natureza. 

 
17. Sobre o princípio ético da Beneficência e de Não-Maleficência responda a questão abaixo: 
 

Um enfermeiro, com convicção religiosa contrária à transfusão de sangue, em seus plantões noturnos, procura 
evitar ao máximo que as prescrições de transfusão sanguínea sejam executadas, independentemente do 
consentimento dos pacientes e de seus familiares;  

 
(A) O enfermeiro ao adotar essa conduta decidiu conforme o princípio da Beneficência que diz que o 

profissional deve avaliar os riscos e os benefícios potenciais (individuais e coletivos) e buscar o máximo de 
benefícios, reduzindo ao mínimo os danos; 

(B) O enfermeiro em sua conduta submeteu o paciente a risco de morte, sem observar os princípios 
mencionados. 

(C) O enfermeiro apresentou o desenvolvimento de competências profissionais decidindo sobre os riscos e 
benefícios de sua atitude para o paciente; 

(D) O enfermeiro ao apresentar essa conduta utilizou-se do princípio da não-maleficência, pois agindo dessa 
forma evitou qualquer situação de risco para o paciente. 

(E) Apenas a opção “Ã” está correta. 
 
18. De acordo com a Lei 7.498 do Exercício Profissional de Enfermagem, o enfermeiro exerce todas as atividades 

de enfermagem, cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, 
 

(A) prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde. 

(B) prescrever medicamentos nas instituições de saúde. 
(C) diagnosticar as doenças consideradas de fácil detecção e tratamento. 
(D) diagnosticar e tratar as doenças profissionais e do trabalho. 
(E) prescrever medicamentos homeopáticos para as doenças crônico-degenerativas. 

 
19. As penalidades aplicadas pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem aos profissionais infratores de 

acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem são: 
 

(A) advertência verbal, suspensão do exercício profissional e multa de 15 vezes o valor da anuidade da 
categoria profissional à qual pertence o infrator. 

(B) censura, cassação do direito ao exercício profissional e suspensão por um período de 30 dias. 
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(C) advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício 
profissional. 

(D) suspensão do exercício profissional por um período superior a 29 dias e cassação do direito ao exercício 
profissional. 

(E) cassação do direito ao exercício profissional, suspensão do exercício profissional e advertência verbal de 
forma pública. 

 
20. A enfermagem é exercida privativamente pelos seguintes profissionais, respeitados os respectivos graus de 

habilitação, EXCETO: 
 

(A) Enfermeiro 
(B) Técnico de Enfermagem 
(C) Auxiliar de Enfermagem 
(D) Agente de Saúde 
(E) Parteira 

 
21. De acordo com a Lei 7.498 marque a alternativa que indica atividade privativa do Enfermeiro: 
 

(A) Consulta de Enfermagem. 
(B) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 
(C) Prestar cuidados à gestante e à parturiente. 
(D) Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. 
(E) Executar atividades de desinfecção e esterilização. 

 
22. De acordo com a Resolução 466 Conselho Nacional de Saúde, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) deve ser elaborado em linguagem acessível e que inclua estratégias mais apropriadas à cultura, faixa 
etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da pesquisa; Sobre estes aspectos, 
assinale a opção que não deve constar no TCLE:  

 
(A) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se 

necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e 
esclarecida.  

(B) não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito à indenização por 
dano. 

(C) benefícios esperados. 
(D) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases 

da pesquisa.  
(E) valor pago pelo sujeito em caso de desistência da pesquisa.  

 
23. Sobre a organização do ensino de enfermagem no Brasil podemos afirmar: 
 

(A) O ensino de enfermagem no Brasil iniciou-se com a criação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
(B) A primeira escola de enfermagem criada no Brasil foi a Escola de Enfermagem do hospital dos alienados 

de 1890. 
(C) A enfermagem moderna foi implantada na escola de enfermagem do exercito. 
(D) A Cruz Vermelha Brasileira contribuiu com a criação da primeira escola de enfermagem. 
(E) A escola de enfermagem do Hospital Samaritano foi construída no modelo de enfermagem da França. 

 
24. Sobre Anna Nery personagem da enfermagem brasileira marque a questão correta abaixo: 
 

(A) Anna Nery era pernambucana e foi personagem importante do Brasil colonial. 
(B) Foi professora da Escola de Enfermagem Anna Nery, a qual em sua homenagem recebeu o seu nome. 
(C) Anna Nery era baiana e participou da guerra do Paraguai e ganhou uma honraria do governo brasileiro. 
(D) É considerada a primeira teórica da enfermagem brasileira. 
(E) Anna Nery foi implantou a enfermagem moderna no Brasil. 

 
25. Sobre as associações de classe da enfermagem brasileira assinale a alternativa correta abaixo: 
 

(A) A primeira associação de classe da enfermagem criada no Brasil foi a hoje denominada Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn). 

(B) Os sindicatos das categorias profissionais da enfermagem foram criados na década de 1940. 
(C) Os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem surgiram na década de 1950 para regulamentar o 

exercício profissional da enfermagem. 
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(D) O primeiro Conselho Regional de Enfermagem a ser criado no Brasil foi o do Estado do Piauí. 
(E) Apenas as opções B, C e D estão corretas. 

 
26. A religiosa Irmã Abrahide Alvarenga deixou um relevante serviço prestado a enfermagem no Estado do Piauí. 

Sobre essa personagem marque a alternativa incorreta: 
 

(A) Irmã Abrahide era mineira e chegou ao Piauí na década de 1950. 
(B) Criou a Associação Brasileira de Enfermagem Seção Piauí. 
(C) Realizou o empreendimento de construção do prédio em que criou a Escola Auxiliar de Enfermagem Maria 

Antoinette Blanchot. 
(D) Irmã Abrahide era carioca e veio para o Piauí numa estratégia do governo estadual para trazer 

enfermeiras para o Estado. 
(E) Foi uma das irmãs vicentinas que veio para o Piauí e deixou um legado de contribuições para a 

enfermagem.  
 
27. A criação do Hospital Getúlio Vargas (HGV) em Teresina, na década de 1940 foi um importante marco para o 

desenvolvimento da enfermagem no Estado. Sobre esse tema marque a alternativa incorreta. 
 

(A) O Hospital Getúlio Vargas ao ser criado era uma instituição moderna e precisava de mão de obra 
qualificada de enfermagem para atender a população. 

(B) O governo do Estado empreendeu várias estratégias para trazer enfermeiras, principalmente do Rio de 
Janeiro, onde existiam escolas de formação de enfermeiras. 

(C) A enfermeira piauiense que retornou para trabalhar no HGV foi Maria Poty. 
(D) Carmem Gonçalves, enfermeira piauiense retornou ao HGV após as estratégias do governo de mandar 

“moças” do estado para estudar no Rio de Janeiro. 
(E) Apenas duas das enfermeiras retornou ao HGV. 

 
28. Sobre o ensino de enfermagem no estado do Piauí assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A primeira escola de Enfermagem criada foi Escola Auxiliar de enfermagem Maria Antoinette Blanchot na 
década de 1950. 

(B) Na década de 1960 foi criada uma escola superior de enfermagem no Estado e foi fechada na década 
seguinte por falta de condições de funcionamento. 

(C) Na década de 1970 foi criado o primeiro curso superior de Enfermagem na Universidade Federal do Piauí, 
que completou 40 anos. 

(D) A partir da década de 1970 o ensino superior de enfermagem foi organizado o que permitiu a sua 
expansão nas décadas subseqüentes. 

(E) As alternativas A e D são incorretas. 
 
29. Sobre as associações de classe da enfermagem no Brasil marque a alternativa correta: 
 

(A) Os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem tem a função de fiscalizar o exercício profissional de 
todas as categorias que desenvolvem a enfermagem. 

(B) A Associação Brasileira de Enfermagem tem a função de desenvolver os aspectos culturais e científicos e 
políticos das categorias profissionais da enfermagem. 

(C) O sindicato das categorias da enfermagem tem o papel de lutar pelas relações trabalhista, salariais entre 
as instituições de saúde ou não e os trabalhadores da enfermagem. 

(D) A enfermagem possui outras associações de classe com funções especificas ás áreas do conhecimento 
relacionadas. 

(E) Todas as opções estão incorretas. 
 
30. Sobre as associações de classe da enfermagem no Piauí marque a alternativa incorreta: 
 

(A) O Conselho Regional de Enfermagem tem a função de fiscalizar o exercício profissional de todas as 
categorias que desenvolvem a enfermagem no Estado. 

(B) A Associação Brasileira de Enfermagem Seção Piauí (ABEn – PI) foi  a primeira associação de classe 
criada no Estado do Piauí. 

(C) Na década de 1950 existia uma associação pré-sindical de enfermeiros na cidade de Teresina. 
(D) A associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO - PI ) tem como missão 

institucional o compromisso social com a melhoria das condições de saúde da mulher e do recém nascido. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 


