TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
· Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a
Prova Escrita Objetiva. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
· Verifique se este caderno contém SESSENTA questões.
· Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso afirmativo, assine-o.
· Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
· No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com
mais de uma alternativa assinalada.
· Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar
material de consulta, nem copiar as alternativas no CARTÃO-RESPOSTA.
· O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃORESPOSTA, é de quarto horas e meia (13h às 17h 30min).
· Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilize caneta azul ou preta.
· Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO
DE QUESTÕES.
· O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas
e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ
PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR,
NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.
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e outro cá. De vez em quando, um deles
guardava o telefoninho no bolso. Será que
agora vai sossegar? Não; minutos depois,
sacava-o de novo. E se chega uma
mensagem? Uma notícia? Às vezes o
smartphone exigia mais que um simples olhar.
Requeria o afago dos dedos, naquele gesto que
antes servia para espanar uma sujeirinha na
roupa, e hoje é o modo de conversar com a
telinha. Quando o representante da Associação
dos Magistrados terminou o discurso, veio
ocupar a cadeira que estava vazia. Agora era
sua vez! Sacou o smartphone do bolso e, olho
lá e outro cá, ele o põe no bolso, tira, olha,
consulta de novo, enquanto o orador seguinte
se apresentava.

LÍNGUA PORTUGUESA
Homo connectus
Uma charge em recente número da revista
The New Yorker mostrava uma animada
mulher, ao telefone, convidando os amigos para
uma festinha em sua casa. “Vai ser daquelas
reuniões com todo mundo olhando para seu
iPhone”, ela diz.
O leitor captou? A leitora achou graça?
Cartunistas são mais rápidos do que
antropólogos e mais diretos do que
romancistas. Captam o fenômeno quase no
momento mesmo em que vem à luz. O
fenômeno em questão é o poder magnético dos
iPhones, BlackBerries e similares. O ato de
compra desses aparelhinhos é um contrato que
vincula mais que casamento. As pessoas se
obrigam a partilhar a vida com eles.

O telefoninho esperto vem provocando
decisivas alterações na ordem das coisas. O
ser humano é instigado a desenvolver novas
habilidades, como a de tocar na tela e conduzila ao fim desejado, sem que desande, furiosa e
insubmissa. Implantam-se novos hábitos
sociais. No tempo do celular puro e simples,
aquele bicho que só telefonava, havia
restrições a seu uso. (…) Já os smartphones
podem ser desativados na função telefone, mas
continuar, em respeitoso silêncio, na função
telinha. Daí serem socialmente mais aceitáveis.

Na charge da New Yorker, a mulher estava
convidando para uma festa em que, ela sabia –
e até se entusiasmava com isso –, as pessoas
ficariam olhando para seus iPhones ainda mais
do que umas para as outras. É assim, desde a
sensacional erupção dos tais aparelhinhos, e
não só nas ocasiões sociais. O mesmo ocorre
nas reuniões de trabalho. Chegam os
participantes e cada um já vai depositando à
mesa o respectivo smartphone (o nome do
gênero a que pertencem as espécies). Dali para
a frente, será um olho lá e outro cá, um na
reunião e outro na telinha. Não dá para
desgarrar dela. De repente pode chegar uma
mensagem, aparecer uma notícia importante,
surgir a necessidade de uma consulta no
Google.

Há uma grande desvantagem, porém. O
aparelhinho parte a pessoa ao meio. Metade
dela está na festa, metade no smartphone.
Concluída sua oração, metade do senhor da
Associação dos Magistrados continuou na
sessão do Supremo, metade evadiu-se para o
aparelhinho. Pode ser que o aparelhinho lhe
tenha trazido informações fundamentais para
sua causa. Mas pode ser também que tenha
perdido informações fundamentais, ao não
acompanhar o orador seguinte. Qual o remédio,
para a divisão da pessoa em duas, metade ela
mesma, metade seu smartphone? Abrir mão do
aparelhinho, depois de todas as facilidades que
trouxe, está fora de questão. Se é para abrir
mão de um dos lados, que seja o da pessoa.
Por exemplo: inventando-se um smartphone
capaz de sugá-la e reproduzi-la em seu bojo.
As reuniões sociais, as de trabalho e as
sessões do Supremo seriam feitas só de
smartphones, sem a intermediação humana.
Delírio? O leitor esquece do que a Apple é
capaz.

O que vale para reuniões sociais e de
trabalho vale também para as sessões do
Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu pela
TV Justiça, na semana passada, ao início do
julgamento das competências do Conselho
Nacional de Justiça, assistiu a uma cena
exemplar.
Falava
o
representante
da
Associação dos Magistrados Brasileiros. A TV
Justiça (…) enquadrava o orador e, atrás dele,
quatro cadeiras (…). Três delas estavam
ocupadas, a primeira por uma moça (…) e, as
outras duas por cavalheiros, cujo tormento (…)
era não conseguir se livrar dos smartphones.

LOUREIRO, Renato Pompeu (adaptado). Veja, São
Paulo, 8 de fev. 2012, p. 126.

QUESTÃO 1 - Considerando os objetivos e as
finalidades do texto Homo Connectus, pode-se

Os dois cavalheiros apresentavam reações
características do Homo connectus. Um olho lá
1
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afirmar que a função
predominante nele é

da

linguagem

(E) exemplificação
de
uma
mudança
comportamental, percebida através da
charge, a fim de introduzir um tema
contemporâneo.

(A) poética, já que o texto combina trechos
narrativos com descritivos, justificando seu
alto grau de construção linguística.
(B) fática, pois visa a estabelecer interlocução
com o leitor, como se percebe, no 3º
parágrafo, pela presença de perguntas.
(C) referencial, uma vez que privilegia a
mensagem e busca convencer o leitor
sobre
as
atuais
mudanças
de
comportamento.
(D) conativa, porque o autor, ao apresentar sua
avaliação positiva sobre as novas formas
de conduta humana, busca influenciar seus
leitores.
(E) metalinguística, já que o texto veiculado
numa revista de grande circulação tenta
explicar o funcionamento da tecnologia na
vida cotidiana.

QUESTÃO 4 - Os pontos de interrogação
presentes no trecho “O leitor captou? A leitora
achou graça? Indicam uma
(A) surpresa de mulher da charge da New
Yorker buscando interlocução com os
leitores da New Yorker.
(B) interrogação direta da mulher representada
na charge da New Yorker aos convidados
da festa.
(C) incerteza fingida do autor de Homo
Connectus para apresentar a questão das
tecnologias.
(D) interrogação da mulher representada na
charge da New Yorker dirigida aos leitores
da Veja.
(E) incerteza real do autor que demanda uma
resposta ativa por parte dos leitores da
Veja.

QUESTÃO 2 - “O ato de compra desses
aparelhinhos é um contrato que vincula mais
que casamento.” (2º parágrafo)

QUESTÃO 5 - Considere o fragmento “metade
evadiu-se para o aparelhinho” (7º parágrafo).

A justificativa para essa afirmativa é:
(A) “Vai ser daquelas reuniões com todo
mundo olhando para seu iPhone.”(1º
parágrafo)
(B) “O poder magnético dos iPhones,
BlackBerries e similares.” (2º parágrafo)
(C) “As pessoas se obrigam a partilhar a vida
com eles.”(2º parágrafo)
(D) “Às vezes o smartphone exigia mais que
um simples olhar.” (5º parágrafo)
(E) “O telefoninho esperto vem provocando
decisivas alterações na ordem das coisas.”
(6º parágrafo)

Em qual das alternativas a seguir a palavra
sublinhada mantêm o mesmo sentido que o da
destacada no trecho acima?
(A) “desde a sensacional erupção dos tais
aparelhinhos” (3º parágrafo)
(B) “– e até se entusiasmava com isso –” (3º
parágrafo)
(C) “cada um já vai depositando à mesa o
respectivo smartphone” (3º parágrafo)
(D) “Às vezes o smartphone exigia mais que
um simples olhar.” (5º parágrafo)
(E) “para a divisão da pessoa em duas” (7º
parágrafo)

QUESTÃO 3 - O primeiro parágrafo inicia-se
com um trecho narrativo. Por se tratar de um
artigo de opinião, esta estratégia funciona como

QUESTÃO 6 - A criação de novas palavras
pode se dar por vários processos. Os sufixos
veiculam sentidos e também juízos de valor
sobre as coisas do mundo. Qual das opções
contém exemplo de derivação sufixal que
transmite a avaliação do autor?

(A) enumeração do primeiro caso, entre muitos
citados ao longo do artigo, característico
dos dias atuais.
(B) explicação de uma referência feita à
charge, publicada na revista norteamericana, da situação comum de hoje em
dia.
(C) c) introdução literária cujo efeito é cativar a
atenção do leitor para um assunto que lhe é
muito distante.
(D) comentário sobre a charge da revista The
New Yorker para introduzir diretamente a
tese do artigo: a compra de aparelhos
multifuncionais.

(A) “Cartunistas são mais rápidos do que
antropólogos”. (2º parágrafo)
(B) “desde a sensacional erupção dos
aparelhinhos”. (3º parágrafo)
(C) “reações
características
do
Homo
Connectus”. (5º parágrafo)
(D) “um deles guardava o telefoninho no
bolso”. (5º parágrafo)
(E) “depois de todas as facilidades que
trouxe”. (7º parágrafo)
2

Cargo: Téc. em Enfermagem - 2012

QUESTÃO 7 - “Na charge da New Yorker, a
mulher estava convidando para uma festa em
que, ela sabia – e até se entusiasmava com
isso –, as pessoas ficariam olhando para seus
iPhones ainda mais do que umas para as
outras.” (3º parágrafo)

(D) “Sacou o smartphone e, olho lá e outro cá,
ele o põe no bolso, tira, olha e consulta de
novo.” (5º parágrafo)
(E) “Concluída sua oração, metade do senhor
da Associação dos Magistrados continuou
na sessão do Supremo.” (7º parágrafo).

Os termos em destaque podem ser
substituídos, sem alteração de sentido, por

INFORMÁTICA

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

em cuja.
na qual.
em quem.
de que.
com que.

QUESTÃO 11 – Atualmente, no mercado, há
vários sistemas operacionais. Caracterizam-se
como exemplos de sistema operacional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 8 - “De repente pode chegar uma
mensagem, aparecer uma notícia, surgir a
necessidade de uma consulta no Google.” (3º
parágrafo)

Internet Explorer e Windows XP.
Windows Vista e Firefox.
Write e Windows Vista.
Ubuntu e Windows 7.
Linux e Outlook.

Apesar de as orações do período acima não
estarem ligadas por conectores, encerram uma
relação semântica de

QUESTÃO 12 – Diversos equipamentos
(notebook, tablet, smartphone, por exemplo)
armazenam informações de modo binário. Um
byte é composto por

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

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

oposição.
explicação.
condição.
alternância.
adição.

QUESTÃO 13 – O Word é um programa
voltado para

QUESTÃO 9 - “Captam o fenômeno quase no
momento mesmo em que vem à luz.” (2º
parágrafo)

(A) produzir apresentações, slide-shows e gifs
animados no formato ppt.
(B) elaborar planilhas eletrônicas compostas
por fórmulas, scripts e gráficos.
(C) elaborar documentos que contenham
parágrafos, tabelas e imagens.
(D) navegar na rede mundial de computadores,
editar e enviar e-mails sem vírus.
(E) compilar e executar programas descritos
nas linguagens Java e C++.

O sujeito do verbo vir, nesse período, está
expresso pelo pronome relativo que apresenta
como antecedente o termo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7 bits.
8 bits.
9 bits.
10 bits.
12 bits.

cartunistas.
antropólogos.
romancistas.
fenômeno.
momento.

QUESTÃO 14 – A figura a seguir representa
uma planilha eletrônica desenvolvida no
Microsoft Excel 2007. Ela possui quatro colunas
(Aluno, Nota1, Nota2 e Media). A fórmula
utilizada na célula D2, para efetuar o cálculo da
média aritmética das notas dos alunos, é:

QUESTÃO 10 - A função sintática do trecho em
destaque “Abrir mão do aparelhinho, depois de
todas as facilidades que trouxe, está fora de
questão.”
(7º
parágrafo)
encontra
correspondência no item:
(A) “Uma charge em recente número da revista
New Yorker mostrava uma animada mulher,
(...).” (1º parágrafo)
(B) “Vai ser daquelas reuniões com todo
mundo olhando para seu iPhone.” (1º
parágrafo)
(C) “Dali para frente, será um olho lá e outro cá,
um na reunião e outro na telinha.” (3º
parágrafo)
3
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serviço público, de acordo com a vigente
Constituição, ao completar o prazo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dois anos da posse.
dois anos da nomeação.
dois anos de efetivo exercício.
três da nomeação.
três anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 18 – Considerando a Lei
8.112/1990, são formas de provimento e
vacância de cargo público, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(B2:C2)
=DESVPAD(B2:D2)
=SOMASE(B2:D4)
=MÉDIA(B2:C2)
=B2+C2

QUESTÃO 19 – De acordo com o art. 37 da
Constituição Federal, os atos de improbidade
administrativa importarão a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 – Quando se executa um
programa, ele é transferido, via cópia, para a
memória do computador. Esta, por sua vez,
permite um acesso mais rápido e faz a
transição entre o processamento da CPU e um
novo armazenamento no disco rígido. A
memória descrita é do tipo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

suspensão dos direitos políticos.
impessoalidade do autor.
transferência do servidor.
vacância do titular.
legalidade do ato.

QUESTÃO 20 – Uma universidade pública
federal realizou concurso para uma vaga de
professor efetivo. Ao tomar conhecimento
disso, um professor estrangeiro interessou-se
pela vaga. Nesse caso, a Lei 8.112/90

EPROM.
ROM.
BIOS.
MMU.
RAM.

(A) permite somente cientistas estrangeiros.
(B) permite
somente
pesquisadores
estrangeiros.
(C) permite a participação do professor
estrangeiro.
(D) não permite estrangeiros em nenhum
cargo.
(E) não permite a inscrição do professor
estrangeiro.

DIREITOS E DEVERES
QUESTÃO 16 – Um candidato foi aprovado em
concurso público para provimento de cargo
efetivo, sendo nomeado. Após a nomeação,
tomou posse, entretanto, sem justa causa,
deixou de entrar em exercício no prazo
determinado por lei. Para a hipótese, ele estará
sujeito à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aposentadoria e reintegração.
nomeação e falecimento.
exoneração e demissão.
recondução e reversão.
promoção e reversão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 – Dentre as muitas leis da área
da saúde,
a que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem e
dá outras providências é:

dispensa.
demissão.
destituição.
disponibilidade.
exoneração de ofício.

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

QUESTÃO 17 – Uma candidata foi aprovada
em concurso público de provas para ocupar o
cargo de provimento efetivo de enfermeira, sob
o regime jurídico estatutário, em uma entidade
autárquica. Ela adquirirá a estabilidade no
4

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

8080/90.
8142/90.
7498/86.
5905/73.
8967/94.
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QUESTÃO 22 – O profissional de enfermagem
atua na promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde interagindo com as
demais profissionais da saúde. No que diz
respeito às relações com os trabalhadores de
enfermagem, saúde e outros, segundo o
Código de ética, é direito do profissional

(B)

(C)

(A) responsabilizar-se por falta cometida em
suas atividades profissionais, independente
de ter sido praticada individualmente ou em
equipe.
(B) posicionar-se contra falta cometida durante
o exercício profissional, seja por imperícia,
imprudência ou negligência.
(C) prestar informações, escritas e verbais,
completas e fidedignas necessárias para
assegurar a continuidade da assistência.
(D) participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar
com
responsabilidade,
autonomia e liberdade.
(E) assinar as ações de enfermagem que não
executou, bem como permitir que suas
ações
sejam
assinadas por
outro
profissional.

(D)

(E)

seu pleno exercício são deveres privativos
do Estado.
O SUS é constituído exclusivamente pelas
ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais.
As vigilâncias sanitária, epidemiológica e
ambiental fazem parte do campo de
atuação do SUS.
A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada, porém é vedada a participação
direta ou indireta de empresas ou de
capitais estrangeiros na assistência à
saúde,
As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão
organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
decrescente.

QUESTÃO 25 – O princípio do SUS que
corresponde ao conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigido para cada caso
em todos os níveis de complexidade do
sistema, é chamado

QUESTÃO 23 – Acerca da Lei 8142/90, que
trata da participação da comunidade na gestão
do SUS, é correto afirmar:

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

(A) A representação da comunidade não tem o
direito de participar da Conferência de
Saúde, reuniões que ocorrem a cada 4
anos.
(B) Os usuários do SUS também podem fazer
parte do Conselho de Saúde, porém
somente como ouvintes, não atuando na
formulação de estratégias.
(C) A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e Conferências é
sempre paritária em relação ao conjunto
dos demais segmentos.
(D) O Conselho de Saúde não tem autonomia
para convocar a Conferência de Saúde
para avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política
de saúde.
(E) A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e Conferências se dá
através de eleições diretas.

Igualdade.
Integralidade.
Hierarquização.
Universalidade.
Regionalização.

QUESTÃO 26 – O aprimoramento do
comportamento ético do profissional de
enfermagem
passa pelo processo
de
construção de uma consciência individual
configurada pela responsabilidade no plano das
relações de trabalho. O Código de Ética
respalda legalmente a seguinte conduta do
profissional de enfermagem:
(A) Aprimoramento de seus conhecimentos
técnicos, científicos e culturais que dão
sustentação a sua prática profissional.
(B) Promoção de injúria, calúnia e difamação
de membro da equipe de enfermagem,
médicos e fisioterapeutas.
(C) Omissão de fatos que infrinjam dispositivos
legais e que possam prejudicar o exercício
profissional.
(D) Negação da assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como
urgência ou emergência.
(E) Delegação de suas atividades privativas a
outro membro da equipe de enfermagem ou
de saúde que não seja enfermeiro.

QUESTÃO 24 – A Lei 8080/90 dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências. Com relação ao que
essa Lei dispõe, é correto afirmar:
(A) A garantia da saúde do ser humano e a
provisão das condições indispensáveis ao
5
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QUESTÃO 27 – As medidas de temperatura,
pulso, pressão arterial, frequência respiratória e
saturação de oxigênio são as mais
frequentemente obtidas pelos prestadores de
cuidado da saúde. A respiração, por exemplo, é
o mecanismo que o corpo utiliza para realizar a
troca de gases entre a atmosfera e o sangue e
entre o sangue e as células. Segundo Potter, a
variação aceitável da frequência respiratória em
um adulto é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do coração. Dessa forma, a enfermagem
mostra-se atenta aos procedimentos corretos
de utilização desse instrumento quando
(A) pede ao paciente para se despir por
completo, pois a roupa poderá influenciar
no resultado do exame.
(B) coloca as derivações em qualquer lugar do
tórax e nos membros, usando eletrodos
autoadesivos, gel hidrossolúvel ou outro
material condutivo.
(C) instrui o paciente a permanecer deitado,
quieto, evitando movimentar-se, tossir ou
conversar, enquanto o eletrocardiograma
está sendo registrado.
(D) coloca as derivações em qualquer lugar do
tórax, no pulso e nos tornozelos, com gel
hidrossolúvel ou outro material condutivo.
(E) providencia privacidade e solicita ao
paciente despir somente punho e
tornozelos, além de ajudá-lo com as
roupas, se necessário.

12 – 22 respirações por minuto.
12 – 20 respirações por minuto.
16 – 22 respirações por minuto.
16 – 19 respirações por minuto.
20 – 30 respirações por minuto.

QUESTÃO 28 – O pulso é a delimitação
palpável da circulação sanguínea percebida em
vários pontos do corpo. Ao receber um paciente
adulto com a frequência cardíaca de 50
batimentos por minuto, o técnico de
enfermagem deverá realizar o registro de
enfermagem com a terminologia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31 – A dor torácica é a
manifestação mais comum entre pacientes com
doença cardíaca e a segunda queixa principal
mais comum que se apresenta nos serviços de
emergência. O técnico de enfermagem, ao
receber um paciente com queixa de dor
torácica intensa, de natureza esmagadora e em
aperto, irradiando para o braço esquerdo,
ombros e pescoço, não aliviada pelo repouso e
nem
por
terapia com
vasodilatadores
sublinguais, pode suspeitar do seguinte
distúrbio cardiovascular:

taquicardia.
bradicardia.
disritmia.
deficit de pulsão.
hipotensão.

QUESTÃO 29 – A administração parenteral de
medicamentos é aquela realizada por meio de
injeções. Quando as medicações são feitas
dessa forma, configura-se procedimento
invasivo em que se utilizam técnicas
assépticas. Cada via de administração se
relaciona a um tipo de tecido no qual o
medicamento será aplicado. Sobre as vias de
administração, é correto afirmar que a

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

(A) subcutânea é ricamente suprida com
sangue, sendo sua absorção rápida como a
via intramuscular.
(B) intramuscular fornece uma absorção mais
rápida do medicamento que a subcutânea,
devido à maior vascularização no músculo.
(C) intramuscular
tem
locais
para
administração: as regiões vasto lateral,
ventroglútea, deltoide e escapular.
(D) intradérmica é utilizada para testes
cutâneos, por serem testes potentes e a
absorção ocorrer rapidamente.
(E) subcutânea não gera prejuízo, se utilizar a
mesma região do corpo para todas as
aplicações.

Choque Cardiogênico.
Endocardite Infecciosa.
Miocardite.
Infarto do Miocárdio.
Pericardite.

QUESTÃO 32 – Um dos distúrbios cardíacos
mais comuns é a angina, caracterizada pela dor
ou desconforto torácico, que é provocado pelo
esforço ou estresse emocional e aliviado com
repouso. Tal distúrbio pode vir associado a
diversos sintomas, tais como: sudorese,
náuseas, indigestão, dispnéia, taquicardia e
aumento da pressão arterial. Um dos cuidados
que a enfermagem deverá ter com pacientes
inseridos nesse quadro é
(A) administrar imediatamente oxigênio, sem
avaliação médica.
(B) monitorizar o alívio da dor e observar a
duração do episódio anginoso.
(C) colocar o paciente em posição de
Trendelemburg para facilitar a ventilação.

QUESTÃO 30 – O Eletrocardiograma é um
instrumento útil para diagnosticar distúrbios que
podem causar aberrações na atividade elétrica
6
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QUESTÃO 37 – A resposta imune do
organismo às vacinas depende basicamente
dos seguintes fatores: do próprio organismo,
dos inerentes às vacinas e dos externos, como
a administração. Acerca da administração de
vacinas, é correto afirmar:

(D) administrar medicação antianginosa sem
prescrição.
(E) verificar sinais vitais a cada 1h até que a
dor da angina desapareça.
QUESTÃO 33 – A sinusite é uma inflamação da
mucosa de um ou mais seios paranasais.
Geralmente, é precipitada por congestão em
consequência de infecção respiratória alta viral
e/ou alergia nasal. Com relação à sinusite, é
correto afirmar que

(A) Uma via de administração recomendada,
para
cada
vacina,
não
precisa
necessariamente
ser
rigorosamente
obedecida.
(B) A região do deltoide para aplicação da
vacina contra hepatite B deve ser evitada
devido à possibilidade de aplicação em
tecido gorduroso.
(C) As vacinas que contêm adjuvantes, se
aplicadas na técnica em Z por via
subcutânea, podem provocar abscessos.
(D) As vacinas contra febre amarela, tríplice
viral, monovalente contra sarampo, por
exemplo, devem ser aplicadas por via
Intramuscular.
(E) A administração de vários agentes
imunizantes num mesmo atendimento é
conduta indicada e econômica por facilitar a
efetivação do esquema.

(A) a congestão e secreção nasal podem ou
não estar presentes na sinusite crônica.
(B) a obstrução nasal persistente e secreção
purulenta são sintomas presentes na
sinusite aguda.
(C) a mucosa nasal hiperemiada e edemaciada
são manifestações da sinusite aguda.
(D) a dor de garganta agravada pela deglutição
é uma manifestação da sinusite crônica.
(E) os linfonodos cervicais ficam edemaciados
e doloridos na sinusite aguda.
QUESTÃO 34 – Para cada agente imunizante
há uma via de administração recomendada.
Caso a via não seja obedecida, pode ocorrer
uma menor proteção imunológica ou maior
frequência de eventos adversos. Considerando
o exposto, são vacinas administradas por via
subcutânea (SC):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38 – L.B.G., de 20 anos de idade,
compareceu a um Posto de Saúde,
apresentando em seu cartão de vacinação o
esquema
básico
completo
da
vacina
antitetânica (dT). No prazo de quantos anos,
após ter sido vacinado, o paciente deverá fazer
o reforço da antitetânica?

DTP e Hepatite B.
Hepatite B e BCG.
DTP e Tríplice Viral.
BCG e Febre amarela.
Febre amarela e Tríplice Viral.

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

QUESTÃO 35 – Durante uma campanha de
vacinação, o técnico de enfermagem observou
que para manter as condições ideais de uma
vacina, deveria administrá-la em até 8 horas
após sua diluição. Nesse contexto, o técnico se
refere à vacina
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39 – Dentre os principais produtos
utilizados para a desinfecção de superfícies,
aquele que, apesar de ser bactericida,
fungicida, virucida e tuberculocida, não
apresenta propriedades esporicida é o

BCG.
Antitetânica
Contra Hepatite B.
Contra Sarampo.
Contra Febre amarela.

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

QUESTÃO 36 – Dentre as vacinas com
intervalo mínimo de 30 dias para aplicação da
próxima dose, estão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.
3.
5.
10.
20.

álcool.
hipoclorito de Sódio.
ácido peracético.
quaternário de amônio.
tricloroisocianúrico.

QUESTÃO 40 – Os artigos hospitalares são
definidos, de acordo com o grau de risco de
aquisição de infecções, pelas seguintes
categorias: críticos, semicríticos e não críticos.
Esta classificação está, respectivamente, bem
exemplificada em

Hepatite B e DTP.
Poliomielite e BCG.
Hib e dT.
dT e VOP.
Poliomielite e febre amarela.
7
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(A) crítico (laparoscópios), semicrítico (circuito
de respiradores), não crítico (comadres).
(B) crítico (endoscópios), semicrítico (máscara
de nebulização), não crítico (termômetro).
(C) crítico (circuito de respiradores), semicrítico
(máscara de nebulização), não crítico
(bicos de mamadeira).
(D) crítico
(endoscópios),
semicrítico
(laparoscópios), não crítico (espéculos
vaginais).
(E) crítico
(máscara
de
nebulização),
semicrítico (circuito de respiradores), não
crítico (comadres).

respectivamente protege contra a gravidez e
qual oferece dupla proteção (contra gravidez e
IST/HIV/AIDS)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45 – A.S.B., de 7 anos de idade, foi
vítima de queimadura em toda a cabeça, tórax
e abdômen anteriores. Considerando a
extensão da lesão pela “Regra dos Nove na
Criança”, qual será a taxa percentual de
queimadura na superfície corporal de A.S.B.?

QUESTÃO 41 – Foi prescrito para um paciente
o medicamento Heparina 2.500 UI de 12/12h.
No entanto, o posto de enfermagem só
disponibilizava Heparina de 5.000 UI/ml.
Considerando a heparina disponível no posto e
visando atender à prescrição, deve(m)-se
aspirar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
2,5 ml
0,5 ml

9%.
18%.
22,5%.
27%.
36%.

QUESTÃO 46 – Num atendimento préhospitalar, o técnico de enfermagem diante de
uma vítima com evisceração deverá ter a
seguinte conduta:

QUESTÃO 42 – Durante a administração de
medicações endovenosas, podem ocorrer
alguns acidentes relacionados à manutenção e
permanência do dispositivo venoso, como
extravasamento da medicação, obstrução e
flebite. No caso de flebite, o técnico de
enfermagem deverá apresentar a seguinte
conduta:

(A) Tentar reintroduzir os órgãos viscerados.
(B) Transportar
a
vítima
em
posição
lateralizada.
(C) Fazer curativo compressivo para controlar a
hemorragia.
(D) Cobrir vísceras com compressa estéril
umedecida em solução salina.
(E) Oferecer líquido, via oral, à vítima para
evitar hipovolemia.

(A) Manter o cateter na veia e colocar
compressa fria no local.
(B) Não interromper a medicação endovenosa.
(C) Manter o cateter e observar os sinais e
sintomas.
(D) Infundir soro fisiológico no acesso venoso.
(E) Interromper a infusão e retirar o cateter.

QUESTÃO 47 – A doença infecto-parasitária,
caracterizada pela presença de placas
pseudomembranosas branco-acizentadas e
aderentes que se instalam nas amígdalas, é
o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43 – Em quantas horas,
aproximadamente, ocorrerá a infusão de 450
mL de soro glicosado a 5%, prescrito com
gotejamento de 60 microgotas por minuto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diafragma e Camisinha Masculina.
Camisinha Masculina e Vasectomia.
Espermicida e DIU.
Camisinha Feminina e Muco Cervical.
Camisinha
Masculina
e
Pílulas
Anticoncepcionais.

5h.
7h.
7,5h.
8h.
15h.

sarampo.
rubéola.
coqueluche.
difteria.
mononucleose infecciosa.

QUESTÃO 48 – A tuberculose é uma doença
infecciosa que atinge principalmente o pulmão,
sendo transmitida de pessoa a pessoa, através
do ar (fala, espirro ou tosse) durante a fase
bacilífera. Uma das maneiras de se obter o
diagnóstico é através da baciloscopia direta do
escarro, que é realizada por meio da coleta de

QUESTÃO 44 – Métodos anticoncepcionais são
maneiras, medicamentos, objetos usados e
cirurgias realizadas pelas pessoas para evitar a
gravidez.
Dos
métodos
abaixo,
qual
8
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(A) três amostras de escarro: uma por ocasião
da primeira consulta e duas na manhã do
dia seguinte.
(B) duas amostras de escarro: uma na primeira
consulta e a segunda dois dias após essa
consulta.
(C) duas amostras de escarro: uma na primeira
consulta e a segunda na manhã da semana
seguinte.
(D) duas amostras de escarro: uma na primeira
consulta e a segunda na manhã do dia
seguinte.
(E) três amostras de escarro: uma na primeira
consulta, a segunda na manhã do dia
seguinte e a terceira na semana seguinte.

nascimento de uma criança saudável e a
garantia do bem-estar materno e neonatal. Um
procedimento para garantia do bem-estar
materno e do neonatal é o pedido de exames
laboratoriais,
detectando
precocemente
qualquer anormalidade. Um dos exames
solicitados, o VDRL, é
(A) utilizado para diagnosticar a sífilis, a ser
realizado no inicio da gravidez e na 28a
semana de gestação.
(B) realizado para diagnosticar a eritroblastose
fetal, devendo ser solicitado o teste de
combs
indireto
na
gestante
para
confirmação do diagnóstico.
(C) realizado para diagnosticar a sífilis e a ser
oferecido com aconselhamento pré e pósteste, sendo decisão da mulher realizar ou
não.
(D) utilizado para diagnosticar a sífilis, sendo
necessário, em caso positivo, solicitar
testagem do parceiro e teste confirmatório.
(E) realizado para diagnosticar a toxoplasmose,
devendo ser realizado no inicio da gestação
e na 30a semana de gestação.

QUESTÃO 49 – Em termos práticos, quando
ocorre o desenvolvimento de eventos
cardiovasculares
maiores,
costuma-se
classificar os indivíduos em três níveis de risco:
baixo, moderado e alto. Dentre os indicativos
de risco moderado, há o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tabagismo.
infarto do miocárdio prévio.
angina de peito.
doença renal crônica.
acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 52 – G.R.S, 25 anos, casada há 5
anos, ao comparecer no posto de saúde para a
primeira consulta pré-natal, informou na
entrevista que a data da ultima menstruação foi
no dia 25/03/2012. Considerando o exposto, a
data provável do parto dessa gestante será

QUESTÃO 50 – A Organização Mundial da
Saúde sugere a formulação e implementação
de linhas de ação efetivas, dentre elas o uso
profilático de alguns fármacos, para reduzir
substancialmente as doenças cardíacas,
cerebrovasculares e renais. Acerca dos
fármacos é correto afirmar:

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

(A) As estatinas, atualmente, fazem parte do
arsenal terapêutico e preventivo para
pacientes com baixo risco cardiovascular.
(B) O diurético tiazídico em doses baixas,
dentre os fármacos disponíveis, se mostrou
mais efetivo na prevenção de desfechos
cardiovasculares.
(C) A aspirina em dose alta reduz a
morbimortalidade
cardiovascular
de
pacientes que apresentam cardiopatia
isquêmica.
(D) As vacinas contra Influenza não são
indicadas para indivíduos com idade igual
ou superiorla 60 anos, bem como para
indivíduos cardiovasculares.
(E) A terapia hormonal com estrógenos e
progesterona é indicada como medida de
prevenção cardiovascular.

01/01/2013.
02/01/2013.
30/12/2012.
31/12/2012.
03/01/2013.

QUESTÃO 53 – A coleta de material citológico
do colo de útero é a técnica utilizada para
coletar uma amostra da parte externa,
ectocérvice, e outra da parte interna,
endocérvice. Uma adequada coleta de material
é de suma importância para o êxito do
diagnóstico. Na marcação do exame, portanto,
o técnico de enfermagem deve realizar a
seguinte orientação para a paciente:
(A) Ter relações sexuais 1 hora antes da coleta
para dilatar o canal vaginal, facilitando a
inserção do espéculo.
(B) Não
interromper
a
utilização
de
anticoncepcional local, no caso de a
paciente fazer uso.
(C) Pedir que faça ingestão de grande
quantidade de líquidos 1h antes da coleta,
pois facilita a inserção do espéculo.

QUESTÃO 51 – A atenção pré-natal tem como
objetivo acolher a mulher desde o início da
gravidez, assegurando, no fim da gestação, o
9
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(D) Realizar exames intravaginais para maior
eficácia na coleta do exame, nas 24 horas
anteriores ao procedimento.
(E) Orientar que o exame não deve ser
realizado
no
período
menstrual,
aguardando o 5º dia após o término da
menstruação para coleta do exame.

(D) antagonista do sistema renina-angiotensina
e cardiotônico.
(E) antiarrítmico e diuréticos.
QUESTÃO 57 – De acordo com a classificação
da pressão arterial para adultos maiores de 18
anos, apresentada pelo Ministério da Saúde,
considera-se, respectivamente, PAS e PAD de
“Estágio 1”

QUESTÃO 54 – O diabetes é um grupo de
doenças
metabólicas
caracterizado
por
hiperglicemia e associada às complicações,
disfunções e insuficiência de vários órgãos.
Considerando os tipos de diabetes existentes, é
correto afirmar que o diabetes

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

(A) tipo II pode causar aumento de peso e da
pressão arterial no paciente.
(B) tipo II leva ao estágio da deficiência
absoluta de insulina.
(C) gestacional produz a hiperglicemia no
período pós-parto.
(D) tipo I gera uma deficiência relativa de
insulina.
(E) tipo
I
pode
provocar
sobrepeso,
normalmente em pessoas acima de 45
anos.

< 120 e < 80 mmHg.
120 – 139 mmHg e 80 – 89 mmHg.
140 – 159 mmHg e 90 – 99 mmHg.
> 160 e > 100 mmHg.
> 160 e > 110 mmHg.

QUESTÃO 58 – Uma lesão tecidual de bordas
irregulares, produzidas por objetos rombos,
através de trauma fechado, sobre superfícies
ósseas, é chamada de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avulsão.
incisão.
laceração.
escoriação.
evisceração.

QUESTÃO 59 – Os tipos de coberturas
utilizados em úlceras venosas são

QUESTÃO 55 – Para o diagnóstico do
diabetes, além do exame clínico, utilizam-se
exames laboratoriais que, além de realizar o
diagnóstico, monitora a glicemia. A alternativa
em que se identifica informação correta sobre a
realização de exames laboratoriais é

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

(A) Glicemia de jejum: nível de glicose
sanguínea após um jejum de 10 a 14 horas.
(B) Teste oral de tolerância à glicose: tomada
sem padronização do tempo desde a última
refeição.
(C) Glicemia casual: nível de glicose sanguínea
após jejum de 8 a 12 horas.
(D) Glicemia de jejum: nível de glicose
sanguínea após um jejum de 4 a 10 horas.
(E) Teste oral de tolerância à glicose: ingestão
de uma carga de 75g de glicose.

hidrocoloide e colagenase.
alginato de cálcio e carvão ativado.
sulfadiazina de prata e papaína.
alginato de cálcio e colagenase.
hidrofibras e Bota de Unna.

QUESTÃO 60 – “Curativo é o procedimento de
limpeza e cobertura de uma lesão, com o
objetivo de auxiliar no tratamento da ferida ou
prevenir a colonização dos locais de inserção
de dispositivos invasivos, diagnósticos ou
terapêuticos” (Jorge & Dantas, 2003:69).
Acerca das soluções utilizadas em cada tipo de
curativo é correto afirmar:
(A) O uso da clorexidina alcoólica é
recomendada para incisões e locais de
inserção de drenos.
(B) A antissepsia com álcool a 70% realiza-se
em feridas cirúrgicas sem complicações.
(C) O uso de soro fisiológico a 0,9% visa à
prevenção de colonização na inserção de
cateteres vasculares.
(D) Os ácidos graxos essenciais não são
indicados no tratamento de feridas abertas.
(E) O hidrocolóide é indicado para o
desbridamento enzimático suave e não
invasivo de lesões.

QUESTÃO 56 – Para realizar o tratamento da
Hipertensão arterial, existem procedimentos de
tratamento
farmacológico
e
o
não
farmacológico. As medidas não farmacológicas
podem ser utilizadas isoladamente ou
associadas a fármacos anti-hipertensivos. Das
opções abaixo, são classificados como agentes
anti-hipertensivos
(A) diuréticos e anti-histamínico.
(B) antiarrítmico e bloqueadores dos canais de
cálcio.
(C) inibidores adrenérgicos e vasodilatadores
diretos.
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