Realização:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CADERNO DE QUESTÕES
PROCESSO SELETIVO – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TRV) 2ª ETAPA
EDITAL 12/2014-COPESE

CURSO: BACHARELADO EM ENFERMAGEM

DATA: 04/09/2014
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.
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01. Considerando-se as técnicas básicas para o exame físico, por meio dessa técnica obtêm-se além de vibrações,
impressões sobre a resistência que a região oferece. Essa técnica é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Palpação.
Massagem.
Percussão.
Ausculta.
Inspeção.

02. Usando a inspeção, o enfermeiro usa a visão para avaliar muitos aspectos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presença de cateteres.
Elasticidade.
Movimento.
Distúrbios no crescimento.
Disformias.

03. Paciente M.M.A., 23 anos, deu entrada em um Pronto Socorro com queixa de dor abdominal, pirose e diarreia.
Com base nessas informações, julgue as sentenças abaixo.
(
(
(
(

) O enfermeiro, ao realizar o exame físico do abdome, nessas condições deverá seguir sequência inspeção,
percussão, palpação e ausculta.
) Na ausculta os ruídos hidroaéreos devem estar hipoativos por conta da diarreia.
) 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.
) Na inspeção abdominal é normal o achado de peristalse e assimetria.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V, V, F
F, F, V, F
V, F, V, F
V, V, V, F
F, F, F, V

04. Sobre o exame do sistema respiratório, é INCORRETO afirmar:
(A) A inspeção pode ser estática, onde se avalia a forma do tórax e a dinâmica observando o tipo, ritmo,
frequência respiratória, amplitude, presença de tiragem e expansibilidade.
(B) Dispneia é a respiração rápida e superficial ou profunda.
(C) Na inspeção estática examina-se a forma do tórax e suas anomalias congênitas ou adquiridas, localizadas
ou difusas, simétricas ou não.
(D) Abaulamentos e depressões indicam aumento ou redução de uma das estruturas da parede torácica ou de
órgãos intratorácicos.
(E) O tórax em tonel é comum em pacientes com enfisema pulmonar e em pessoas idosas.
05. São sinais de desidratação e desnutrição, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diplopia e diarreia.
Fraqueza muscular e anorexia.
Turgor da pele reduzido e alopecia.
Cabelo fraco e quebradiço e mucosas ressecadas.
Nenhuma das opções.
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06. Onde se usa PVPI (polvidine)%?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Feridas infectadas,
Feridas necrosadas.
Feridas cicatrizando por 1ª intenção.
Feridas cicatrizando por 3ª intenção.
Nenhuma das opções anteriores.

07. Sobre o Acesso Venoso Central (AVC), marque a opção FALSA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sua implantação é uma ação apenas médica.
O curativo primário ideal deve ser realizado com filme (membrana) transparente.
Pode ser instalado em jugular.
Pode ser instalado em subclávia.
Apesar de custo alto, a literatura indica carvão ativado como curativo ideal.

08. Sobre a medicação endovenosa marque a opção FALSA.
(A) Os membros inferiores são os locais preferíveis para hidratação hidroeletrolítica isotônica.
(B) Na presença de edema em pacientes com acesso periférico a primeira conduta é cessar o fluxo do líquido
infundido.
(C) O acesso periférico central (PICC) é a melhor opção para neonatos prematuros.
(D) Pacientes em nutrição parenteral total usam a via Endovenosa.
(E) Os dispositivos totalmente implantáveis, (Porth-a-cath) são dispositivos intravenosos muito usados em
pacientes oncológicos.
09. Sobre a punção venosa marque a opção FALSA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na infiltração a pele fica lisa e brilhante.
Pode-se usar clorexidina na assepsia da pele antes de puncionar uma veia.
Na flebite uma das intervenções é dissecção de veia.
Extravasamento de medicação pela via EV pode levar a necrose.
Nenhuma das opções anteriores.

10. Em relação às feridas marque a opção VERDADEIRA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma ferida intencional é realizada por técnicas asséptica.
A principal característica das úlceras do tipo neuropática é a dor intensa.
Uma úlcera é um exemplo clássico de ferida infectada.
A papaína 10% só é indicada em feridas com granulação.
Nenhuma das opções anteriores.

11. Usa-se luvas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Administração de nutrição parenteral.
Higiene oral de paciente inconsciente.
Heparinização de acesso periférico.
Curativo de ferida infectada necrótica.
Nenhuma das opções anteriores.

12. CASO CLÍNICO I:
O Sr. J. é um pequeno comerciante de 31 anos, que foi levado ao serviço de urgência psiquiátrica por sua mulher e
seu irmão que relataram que, há duas semanas, o Sr. J. apresentava-se mais alegre, mais falante e mais animado
que o normal. Sua esposa contou, ainda, que o Sr. J. dormia somente 2 horas por noite e que acordava na
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madrugada e saía para fazer ginástica (que nunca fizera) e abria a loja às 4 horas da manhã. Comprou uma
quantidade absurdamente grande de produtos para sua loja, endividando-se bastante. Estava mais religioso,
passou a frequentar uma nova religião e a pregar nas ruas e calçadas. Fazia uso de grande quantidade de bebida
alcoólica e envolvia-se em brigas, coisa que nunca fizera anteriormente. A esposa relatava que o Sr. J. havia feito
um tratamento para depressão há 8 anos. Quando questionado, o Sr. J. falava que nunca se sentira tão bem na
vida e que não entendia o que estava fazendo no hospital, que aliás, era de sua propriedade e que era ele quem
mandava ali. Recusava-se a colaborar com qualquer procedimento da equipe. Mostrava-se arrogante e dizia ser
muito rico. Falava ainda que era uma pessoa especial e querida por Deus e que tinha como missão salvar toda a
humanidade. Ao exame do estado mental, além do descrito acima, apresentava-se muito bem vestido, com um
terno italiano, sedutor com as mulheres da equipe do hospital, logorreico, com afeto lábil e humor exaltado.
Como enfermeiro, deve-se compreender as psicopatologias para orientar o paciente e seus familiares quanto a
terapêutica a sintomatologia e o prognóstico. Assim, a possível Hipótese Diagnóstica desta paciente (baseada no
DSM-IV-TR) é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transtorno de Humor Tipo II – episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos.
Esquizofrenia Desorganizada.
Esquizofrenia Paranoide.
Transtorno de Humor Tipo II – episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.
Transtorno de Humor Tipo I – episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.

13. Um paciente deprimido costuma não ter cuidados básicos com sua saúde, apresentar-se triste, culpado e
isolado. Quanto a esta temática, assina a opção INCORRETA.
(A) Deve-se observar a alimentação. Se o paciente não estiver aceitando a dieta completa nos horários da
rotina hospitalar, deve-se tentar diminuir a quantidade e aumentar a oferta.
(B) Deve-se observar a hidratação (pele e mucosa). Oferecer líquidos ao longo do dia.
(C) Orientar ao paciente e família que geralmente em 48 horas o paciente apresenta uma melhora significativa
após iniciar o uso do antidepressivo.
(D) É importante escutar o que o paciente tem a dizer, mostrando-se receptivo de modo que ele perceba que
é importante.
(E) O paciente com depressão deve ser pesado semanalmente.
14. O paciente com sintomas psicóticos, independente de causa, provavelmente inicia o uso de antipsicótico. Essa
terapêutica medicamentosa causa efeitos colaterais que devem ser monitorados pela equipe de enfermagem.
Relacionado aos efeitos colaterais do uso de antipsicótico está INCORRETO.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rigidez facial e postural.
disfagia.
tremor de extremidade.
lentidão psicomotora.
hipotermia.

15. A substância a seguir que NÃO se encontra associada à indução de um transtorno de abstinência é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cocaína.
heroína.
álcool.
prometazina.
anfetaminas.

16. Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos
mentais. É um quadro complexo apresentando sinais e sintomas na área do pensamento, percepção e
emoções. Traz prejuízos ocupacionais, na vida de relações interpessoais e familiares. Com base nos
sinais/sintomas da esquizofrenia, relacione-os e marque a sequência CORRETA a seguir:
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(1) Delírios.
(2) Alucinações.
(3) Discurso e pensamento desorganizado.
( ) percebe estímulos que em realidade não existem, como ouvir vozes e enxergar pessoas.
( ) o individuo crê em ideias falsas, irracionais ou sem lógica.
( ) fala de maneira ilógica e desconexa, demonstra uma incapacidade de organizar o pensamento em uma
sequência lógica.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

17. Marque a opção CORRETA sobre o ensino de enfermagem moderna no Brasil.
(A) A enfermagem Moderna foi implantada no Brasil na década de 1940.
(B) A enfermagem moderna foi um movimento para criação de escolas de enfermagem em todo território
nacional.
(C) A Enfermagem Moderna foi um movimento para formação de enfermeiras no Brasil, a partir da criação da
Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Publica.
(D) O movimento da enfermagem moderna permanece até os dias atuais.
(E) Esse movimento ocorreu no governo Juscelino Kubitschek.
18. Sobre Anna Nery, personagem da enfermagem brasileira, marque a opção CORRETA.
(A) Ana Néri começou seu trabalho em hospital na Guerra dos Canudos com muitos soldados internados.
(B) Ana Néri foi para a guerra do Paraguai porque ficou viúva e seus filhos foram convocados pelo exército
para lutar nas frentes de batalhada.
(C) Ana Néri foi para guerra a pedido do governo brasileiro por sua atuação na Bahia.
(D) É considerada a primeira teórica da enfermagem brasileira.
(E) Anna Nery era pernambucana e foi personagem importante do Brasil colonial.
19. Sobre o ensino de enfermagem no estado do Piauí, assinale a opção CORRETA.
(A) A primeira escola de Enfermagem criada no Estado do Piauí foi no inicio da década de 1940, no Hospital
Getúlio Vargas.
(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 1950 foi criada uma escola estadual de Enfermagem no Piauí.
(D) A primeira escola de enfermagem do Piauí foi a Escola Auxiliar de Enfermagem Maria Irmã Maria
Antoinette Blanchot, na década de 1950.
(E) A primeira escola foi fundada pela irmã Catarina Cola.
20. Marque a opção CORRETA sobre Maria Otávia Andrade Poty, que é um vulto da enfermagem piauiense.
(A) Maria Poti foi a primeira enfermeira piauiense a trabalhar no Hospital Getúlio Vargas.
(B) Maria Poti trabalhou no Estado do Piauí no governo de Getúlio Vargas como supervisora de visitadoras
sanitárias.
(C) Era enfermeira da Campanha Nacional contra a Tuberculose e veio para o Piauí trabalhar no Pavilhão de
tuberculose.
(D) Realizou a sua formação na Escola São Vicente no Estado do Ceará.
(E) Era uma Enfermeira maranhense que deu uma grande contribuição no Hospital Getúlio Vargas.
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21. Sobre Florence Nightingale e sua contribuição para enfermagem, assinale a opção CORRETA.
(A) Florence Nithingale foi uma defensora rigorosa dos direitos das mulheres.
(B) Florence estudou com as irmãs de caridade inglesas a arte da enfermagem.
(C) Na era vitoriana em que Florence Nithingale viveu, as mulheres sofreram com a falta de estatuto jurídico,
educação e independência financeira.
(D) Organizou um grupo de mulheres inglesas para participar da guerra na Criméia, onde obteve pouco
sucesso com esse trabalho.
(E) Florence Nithingale criou a primeira escola de enfermagem na cidade inglesa de Liverpool, onde pode
desenvolver seus conceitos de enfermagem.
22. As funções psíquicas são importantes para a avaliação do exame mental do paciente e o profissional
enfermeiro deve utilizar-se desta ferramenta para a avaliação do estado mental dos clientes. Assim, marque a
opção CORRETA.
(A) Juízo crítico é a capacidade de auto avaliação, de ter uma visão realística de si mesmo.
(B) Pensamento é o comportamento do indivíduo, psicomotricidade, impulsos, gestos.
(C) Afetividade é a função que nos aproxima ou nos afasta dos objetos e que gera nossas aspirações e
tendências.
(D) Inteligência é a capacidade de assimilar conhecimentos, compreendê-los e integrá-los.
(E) Memória é a capacidade de reter os acontecimentos e trazê-los à consciência em ocasiões apropriadas.
23. Com relação às alterações das funções psíquicas, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a opção
CORRETA.
(
(
(
(

(

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

) Tenacidade é a capacidade de voltar o foco da atenção aos estímulos externos.
) Hipervigilância é a capacidade de manter por um tempo razoável a atenção voltada para um determinado
foco.
) Comportamentos bizarros são atitudes incomuns dentro de uma determinada cultura, como revirar lixo,
trocar-se dentro do guarda-roupa, comer ovos crus.
) Obsessão é a realização de um ato motor repetitivo, estereotipado e desprovido de significado, enquanto
que a compulsão é uma ideia desagradável, que entra de forma repetitiva e involuntária na mente de uma
pessoa.
) A senso-percepção é todo ato de perceber e sentir, sendo os delírios as alterações mais comuns da
senso-percepção.
V-F-V-F-F
F-V-F-F-V
V-F-V-V-F
F -V - V - F - V
F -F - V - F - F

24. Sobre o exame mental é necessário o conhecimento aprofundado da semiologia psiquiátrica, assim, assinale
abaixo a opção INCORRETA.
(A) Insight, na semiologia psiquiátrica descritiva, é a percepção de que existe um problema físico ou mental.
(B) Tangencialidade significa não aprofundar os assuntos e ter dificuldade de falar sobre o ponto de interesse.
(C) Orientação alopsíquica refere-se a orientação em relação ao tempo e ao espaço e a autopsíquica é a
orientação em relação a si mesmo e a pessoas íntimas.
(D) Mutismo é uma alteração da linguagem que consiste na repetição de palavras obscenas e a logorreia é a
repetição das palavras ouvidas.
(E) À capacidade de recordar-se de fatos ocorridos em minutos precedentes, chamamos de memória imediata
e a capacidade de recordar-se de fatos antigos da vida passada, chamamos de memória de evocação.
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25. É uma resposta inconsciente em que o paciente experimenta sentimentos e atitudes em relação ao enfermeiro.
Em geral, transfere as emoções que sente por pessoas significativas em sua vida (pais, filhos, cônjuges) para o
enfermeiro:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Resistência
Referência
Contra-referência
Contra-transferência
Transferência

26. Frequentar as obrigações sociais do paciente, receber presente caro do paciente, abraçar ou manter contato
físico com o paciente, manter relação comercial com o paciente, fazer revelações de cunho pessoal ao
paciente, são atitudes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

necessárias para o bom desenvolvimento do relacionamento terapêutico enfermeiro-cliente.
que só devem acontecer quando o enfermeiro conhece profundamente o cliente e seus familiares.
que não devem acontecer porque ultrapassam os limites do relacionamento terapêutico.
positivas no caso de pacientes resistentes ao tratamento.
Todas as opções estão corretas.

27. Sobre as patologias apresentadas abaixo, coloque V (Verdadeira) nos itens em que todas as doenças sejam
de transmissão e/ou veiculação hídrica, e, F (Falsa) nos itens que consta alguma patologia que não seja
transmitida e/ou de veiculação hídrica.
I.
II.
III.
IV.
V.

(
(
(
(
(

) Cólera – Febre Tifoide – Hepatite B – Gastroenterite – Amebíase – Difteria.
) Dengue – Hepatite A – Giardíase – Leptospirose – Esquistossomose – Amebíase.
) Varíola – Febre Tifoide – Hepatite A – Gastroenterite – Poliomielite – Amebíase.
) Febre Amarela – Cólera – Epilepsia – Leptospirose – Giardíase – Amebíase.
) Leptospirose - Amebíase – Diarreias - Disenterias, Cólera e a Giardíase.

Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–V–V–F–V
F – F – F- V – V
V – V- F – V – F
V–F–V–F–V
F–V–V–V–F

28. Atualmente a população brasileira e principalmente nordestina sofre com os aumentos das temperaturas
ambientais, o que gera desconforto para as pessoas e consequências graves para o planeta como um todo.
Sobre esta problemática do efeito estufa e do aquecimento global é CORRETO afirmar que:
(A) É necessária uma grande quantidade de CO2 para aprisionar os raios solares e assim seja possível
manter um nível de temperatura adequada para nossa existência no planeta.
(B) O efeito estufa não é um fenômeno natural, pois resulta de queimadas e eliminação de gases provocados
pelo próprio homem, seja na ação agrícola ou industrial.
(C) O aquecimento global mesmo que cause o derretimento das geleiras não será capaz de provocar a falta
de água porque ocorrerão muitas chuvas que manterão o nível das águas dos rios e lagos.
(D) O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura em todo o planeta, decorrente do
agravamento do efeito estufa.
(E) O gás metano (CH4) produzido pela decomposição da matéria orgânica, encontrado geralmente em
aterros sanitários, lixões, na criação de gado e no cultivo de arroz, diferentemente do dióxido de carbono
não provoca o aquecimento global.
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29. Sobre os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) considera-se fundamental o manejo adequado, pois o
manuseio incorreto poderá trazer sérios problemas para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente,
sobre esta questão pode-se afirmar que:
(A) Todos os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são potencialmente infectantes.
(B) Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são classificados em função de suas características e
consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde em quatro grupos principais:
Grupo A, resíduos com risco biológico; Grupo B, resíduos com risco químico; Grupo Rejeito radioativo;
Grupo D, resíduos similares aos domésticos.
(C) Apenas 20% dos RSS necessitam de segregação, acondicionamento, transporte e destino final
especializado.
(D) Os RSS que necessitam de manejo especializado constituem a seguinte distribuição: 15% são
perfurocortantes, 15% infectantes, 5% químicos, os demais podem ser encaminhados para reciclagem
e/ou compostagem.
(E) Até os resíduos comuns dos serviços de saúde não podem ser coletados juntos com a coleta domiciliar.
30. O Planeta Terra enfrenta hoje os desafios relacionados ao aumento da população mundial e a crescente
industrialização. O padrão histórico de consumo e industrialização causou alterações significativas sobre o
meio ambiente que determinaram o atual quadro de degradação ambiental no Brasil, embora existam várias
medidas de controle implantadas e/ou em andamento, diversos exemplos de desperdício e degradação dos
recursos naturais estão presentes no país. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª pelas características das
diversas formas de poluição e assinale a sequência numérica correta.
(1) Poluição Atmosférica
(2) Poluição de Solo

(3) Poluição Hídrica
(4) Desflorestamento

( ) É uma situação crítica e tem aumentado ao longo dos anos, castigando
principalmente, os estados da região Norte.
( ) Em estados como o Piauí que tem um pequeno parque industrial, a
queima de combustíveis fósseis representa a maior modificação
ambiental do ar.
( ) Queima de lenha nas padarias.
( ) No Piauí também vem ocorrendo esta forma de degradação ambiental
na região dos cerrados.
( ) Na maioria das cidades brasileiras os resíduos sólidos lançados a céu
aberto representam a principal forma de agressão ambiental.
(

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

) Na maioria das cidades brasileiras as águas servidas lançadas
indevidamente nas galerias de águas pluviais e são responsáveis
pela contaminação de muitos corpos d’água.

1, 4, 1, 4, 2, 3
4, 1, 1, 4, 2, 3
1, 4, 3, 4, 3, 2
4, 1, 2, 4, 3, 2
1, 4, 1, 2, 2, 3
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