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ENFERMEIRO
NEFROLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O Decreto-Lei n° 94.406/87 dispõe sobre o exercício da
Enfermagem, e dá outras providências. Em relação às
atribuições do enfermeiro como integrante da equipe de
saúde, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 14
A Resolução Cofen nº 564/2017 que aprova a
reformulação do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, apresenta no Capítulo V, informações sobre
as infrações e penalidades. Sobre as infrações e
penalidades, assinale a opção correta.

A) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de enfermagem;
B) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente,
puérpera e ao recém-nascido;
C) Planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;
D) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves
com risco de vida.

A) Nas penalidades de cassação, o profissional terá sua
carteira retida no ato da notificação, em todas as
categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o
cumprimento da pena;
B) São consideradas infrações gravíssimas as que
provoquem perigo de morte, debilidade permanente de
membro, sentido ou função, dano moral irremediável na
pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais,
patrimoniais ou financeiros;
C) A pena de cassação do direito ao exercício profissional
é de competência do Conselho Federal de Enfermagem;
D) Realizar ato sob emprego real de força física, será
considerada circunstância agravante.

QUESTÃO 12
Sobre o Código de Ética de Enfermagem, assinale V para
verdadeiro e F para falso:
( ) Os profissionais de enfermagem estão livres de
responsabilidades civis e penais quando executam,
mesmo contra sua vontade, uma transfusão
sanguínea em uma situação de risco de vida;
( ) O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem
permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a
morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos
oncológicos;
( ) Deontologicamente, o aborto é proibido por esse
código de ética, embora o Código Penal o permita nos
casos de estupro e risco de vida para a mãe;
( ) Consiste a censura na admoestação ao infrator, de
forma reservada, devendo ser registrada no
prontuário do infrator, na presença de duas
testemunhas.

QUESTÃO 15
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é
uma metodologia em que o profissional enfermeiro dispõe
para aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e
humanos na assistência aos pacientes. A respeito da SAE
assinale a opção correta:
A) Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e
avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a
alcançar os resultados de enfermagem esperados;
B) Cabe privativamente ao enfermeiro o diagnóstico de
enfermagem, a prescrição e a execução das ações ou
intervenções de enfermagem a serem realizadas;
C) O técnico ou o auxiliar de enfermagem participam da
elaboração e execução do Processo de Enfermagem;
D) O Processo de Enfermagem deve ser realizado apenas
em ambientes públicos em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, F, V, F;
D) F; F; V; V.
QUESTÃO 13
_______ é o termo que designa falta de cuidado ou de
aplicação numa determinada situação, tarefa ou
ocorrência, falta de atenção, não tomando as devidas
precauções, ausência de reflexão necessária, inação,
indolência, inércia e passividade.
A palavra correta, para o preenchimento da lacuna, está
em:
A) Imperícia;
B) Imprudência;
C) Negligência;
D) Omissão.
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QUESTÃO 16
A Diálise peritoneal é uma técnica de substituição da
função renal. Sobre a diálise peritoneal assinale alternativa
correta:

QUESTÃO 18
No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente
com lesão renal aguda (LRA), assinale V para verdadeiro
e F para falso:

A) Para o teste de equilíbrio peritoneal é necessário realizar
uma dosagem sérica de creatinina e duas dosagens de
creatinina no líquido peritoneal, em tempos diferentes,
e três dosagens de glicose no líquido peritoneal, em
tempos diferentes;
B) A peritonite é uma das complicações frequentes em
diálise peritoneal, por isso é inviável a realização desse
procedimento em domicílio;
C) Durante a peritonite, as perdas de proteínas aumentam
significativamente durante alguns dias, provavelmente
devido ao aumento efetivo da área de superfície
peritoneal como consequência à diminuição da
vascularização;
D) O peritônio é uma membrana semipermeável,
fisiológica, que envolve vísceras pouco vascularizadas
(intestinos, mesentério) promovendo uma grande
superfície de troca entre o sangue e a solução dialítica.

( ) O enfermeiro deverá monitorar o equilíbrio
hidroeletrolítico do paciente, em especial os níveis de
potássio, cálcio e sódio;
( ) Observar edemas, estertores pulmonares, dispneia,
distensão das veias jugulares que podem indicar
sobrecarga hídrica;
( ) O edema que se instala na IRA torna a pele seca ou
susceptível à ruptura aumentado o risco de lesão
(úlceras);
( ) A função cardíaca e o estado músculo esquelético do
paciente devem ser acompanhados e monitorados.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, F;
B) V, F, V, V;
C) V, V, F, V;
D) V, V, V, V.

QUESTÃO 17
A Insuficiência renal aguda (IRA) pode ter várias causas.
De acordo com as três principais causas de IRA
correlacione as colunas I e II e assinale a opção correta.

QUESTÃO 19
A Insuficiência Renal Crônica (IRC) causa complicações
que interferem diretamente na qualidade de vida do ser
humano. Em relação a complicações potenciais da
Insuficiência Renal Crônica assinale a opção correta:

Coluna I
1. Pré-Renal;
2. Intrarenal;
3. Pós-Renal.

A) Hipocalemia, hipertensão e doença óssea;
B) Hipocalemia, hipertensão e anemia;
C) Hipercalemia, hipertensão e anemia;
D) Hipercalemia, hipotensão e doença óssea.

Coluna II
( ) Anti-inflamatórios não-esterodais (AINES);
( ) Litíase;
( ) Tumor renal;
( ) Sepse.

QUESTÃO 20
A fístula arteriovenosa (FAV) somente é indicada a
pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC). Sobre a
FAV, marque a opção correta:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 3,
D) 2,

2,
3,
2,
2,

2,
3,
2,
3,

A) O acesso necessita de tempo (15 dias) para
“amadurecer” antes que possa ser utilizado;
B) A primeira escolha como via de acesso para confecção
da FAV deverá ser radiocefálica;
C) A FAV é o acesso vascular permanente mais seguro e
de maior duração, usados em pacientes renais e
consiste em uma anastomose subcutânea de duas
artérias com uma veia;
D) Após a confecção da FAV o paciente deverá ser
orientado a deixar o membro imobilizado por 72 horas.

3;
1;
1;
1.
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QUESTÃO 21
Existem situações na Insuficiência Renal Aguda (IRA) onde
o tratamento dialítico (hemodiálise, diálise peritoneal e
hemofiltração) é emergencial por haver um risco iminente
para a vida do paciente. Sobre as indicações dialíticas no
caso da IRA, assinale a opção correta:

QUESTÃO 24
Na
realização
dos
métodos
hemodialíticos,
a
anticoagulação interfere diretamente na eficiência e
durabilidade da terapêutica dialítica. Nesse sentido,
analise as afirmativas e em seguida marque a alternativa
correta:

A) Hiperpotassemia – acima de 5,5meq/L com alterações
ao ECG ou maior que 6,5meq/L;
B) Hipovolemia e Hipotensão (PA <90x60mmhg);
C) Alcalose metabólica grave;
D) Sede intensa, anúria total.

I.

A heparina continua sendo o agente anticoagulante
mais utilizado;
II. O mau posicionamento ou dobras dos cateteres de
duplo lúmen para hemodiálise representam fatores
desencadeantes de coagulação do sistema;
III. Em pacientes cardiopatas os procedimentos sem
anticoagulação ou com esquemas regionais trazem
benefícios e menor incidência de complicações.

QUESTÃO 22
A hemodiálise é uma das formas de tratamento para os
pacientes que estão no último estágio da doença renal
crônica. Sobre as complicações relacionadas à
hemodiálise, é correto afirmar que:

Está(ão) correta(s):
A) Apenas I;
B) Apenas I e III;
C) Apenas I e II;
D) Todas as afirmativas.

A) A colonização do cateter pode ocorrer durante o
procedimento dialítico ou de soluções infundidas, mas
os cateteres também podem ser colonizados de locais
mais remotos durante uma bacteremia;
B) Hemotórax só será percebido após infusão de heparina
no cateter;
C) O uso de uma solução de diálise fria pode acarretar em
hipotermia seguida de hemólise;
D) Há risco acentuado de hipotensão arterial pela alta
retirada de volume e, caso isso aconteça, é
recomendável primariamente colocar o paciente em
posição trendelenburg.

QUESTÃO 25
A pressão arterial média (PAM) indica de um modo geral a
pressão de perfusão tecidual. Em um paciente com
pressão arterial sistólica 150 e pressão arterial diastólica
90, qual a pressão arterial média? Marque a opção correta:
A) 100;
B) 110;
C) 120;
D) 195.

QUESTÃO 23
Segundo o Ministério da Saúde (2014), doença renal
crônica (DRC) é um termo geral para alterações
heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a
função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de
prognóstico. Sobre a DRC analise as afirmativas e em
seguida marque a opção correta:
I.

Pacientes com taxa de filtração glomerular (TFG) entre
30 e 45ml/min, quando comparados com aqueles com
TFG acima de 60ml/min, tem 90% menos risco de
mortalidade;
II. Com a progressão da DRC é esperado o
desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e
alterações do metabolismo mineral e ósseo;
III. Há uma relação inversamente proporcional entre a
TFG e o risco de morbidade cardiovascular;
IV. Paciente com DRC no estágio 2, com TFG ≥ 60 a 89
mL/min/1,73m2 deverá realizar mensalmente a
avaliação nefrológica.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) II e III;
C) I e IV;
D) II e IV.
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QUESTÃO 26
A ANVISA criou um protocolo de segurança na prescrição,
uso e administração de medicamento com a finalidade de
promover práticas seguras no uso de medicamentos em
estabelecimentos de saúde. Sobre a segurança nos
processos de medicação assinale V para verdadeiro e F
para falso:

QUESTÃO 28
Sobre Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, que
reformula a política nacional de atenção às urgências e
institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único
de Saúde (SUS), marque a opção correta:
A) A Rede de atenção às urgências deve ser
implementada, imediatamente, em todo território
nacional, independente dos critérios epidemiológicos e
de densidade populacional;
B) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de
cuidados
cardiovascular,
cerebrovascular
e
traumatológica;
C) As Unidades de Pronto Atendimento devem prestar o
primeiro atendimento em casos agudos e agudizados de
natureza clínica e primeiro atendimento nos traumas,
excluindo-se casos de natureza cirúrgica;
D) Acolhimento com classificação de risco constituem uma
das bases dos fluxos assistenciais apenas das UPAs,
Pronto-Socorro e SAMU.

( ) A data na prescrição é opcional para a dispensação e
a administração dos medicamentos;
( ) Utilizar a abreviatura “NI” (não identificado) ou outra
abreviatura para os pacientes que são admitidos nas
unidades de saúde sem possibilidade de identificação
(emergências e situações de catástrofes);
( ) O uso de impressão frente e verso para prescrição não
é recomendado, pelo elevado risco de omissão (não
cumprimento integral da prescrição);
( ) A expressão "uso contínuo" ou “usar sem parar”, sem
prazo para o paciente ser reavaliado, não deve ser
utilizada em prescrições ambulatoriais.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

QUESTÃO 29
Quanto ao número mínimo de recursos humanos que
estão vinculados ao serviço de diálise, de acordo com a
RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, marque a opção
correta:

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

A) Um médico nefrologista, um enfermeiro, um assistente
social, um psicólogo, dois nutricionistas;
B) Dois médicos nefrologistas, dois enfermeiros, dois
assistentes sociais, um psicólogo, um nutricionista;
C) Dois médicos nefrologistas, um enfermeiro, um
assistente social, um psicólogo, um nutricionista;
D) Dois médicos nefrologistas, dois enfermeiros, um
assistente social, um psicólogo, um nutricionista.

QUESTÃO 27
O planejamento é a função administrativa que determina
antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos
devem ser atingidos. O planejamento _______ está
relacionado com os altos executivos, onde os principais
alvos ou resultados finais são relacionados com o
ambiente externo da organização, a sobrevivência, o valor
e o crescimento de longo prazo da empresa através de
alocação de recursos projetados para atingir as metas da
organização. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Tático;
B) Estratégico;
C) Individual;
D) Operacional.
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QUESTÃO 30
De acordo com resolução da diretoria colegiada – RDC /
ANVISA n° 11, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre
os requisitos de boas práticas de funcionamento para os
serviços de diálise e dá outras providências, assinale V
(para verdadeiro) e F (para falso) e marque a opção
correta:
( ) No caso da esterilização química líquida, os
dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na
máquina de hemodiálise, para remoção da solução
esterilizante imediatamente antes do início da diálise;
( ) É obrigatória a medida do volume interno das fibras
em todos os dialisadores antes do primeiro uso e após
cada reuso subsequente;
( ) Os dialisadores podem ser utilizados para o mesmo
paciente no máximo 10 (dez) vezes, após ser
submetido
ao
processamento
automático,
observando-se a medida mínima permitida do volume
interno das fibras;
( ) Dialisadores que apresentem capilares construídos
com membrana biocompatível não podem ser
reutilizados.
A sequência correta de cima para baixo, é:
A) V, V, V, V;
B) F, V, F, V;
C) V, F, V, F;
D) V, V, F, F.
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