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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

NÚMERO DE QUESTÕES:  40 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.09:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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Leia o TEXTO I e responda às questões que seguem. 

 

Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil e que mencionam a crise financeira 

como gatilho não devem ser vistos como casos isolados. 

A literatura científica tem reunido consistentes estudos mostrando que, em 

momentos de crise econômica, é esperado, sim, um aumento no número de suicídios, 

além de casos de depressão e distúrbios mentais. Em 2009, por exemplo, o BMJ (British 

Medical Journal) publicou estudo mostrando que, após a crise econômica de 2008, houve 

quase 5.000 suicídios a mais do que o esperado em 27 países da Europa e 18 das 

Américas. Entre os homens europeus, houve um aumento de 11,7% dos suicídios entre 

os jovens entre 15 e 24 anos. Nas Américas, o maior aumento (5,2%) ocorreu entre 

homens com idade entre 45 e 64 anos. 

Segundo os pesquisadores, o aumento das mortes ocorreu, sobretudo, em setores e 

países onde houve muito desemprego. Os pesquisadores veem a relação entre o estresse 

emocional da recessão e o ato de tirar a própria vida como uma provável relação de causa 

e efeito. No Brasil, também houve aumento de casos de suicídios após o Plano Collor, 

que confiscou a poupança. 

Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para determinados 

distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta de perspectiva 

de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais aquela luzinha no 

fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz seguir em frente. 

A possibilidade de aumento de suicídio e de doenças mentais por conta de crises 

econômicas já motivou a OMS (Organização Mundial de Saúde) a emitir nota dizendo 

que "não devemos nos surpreender ou menosprezar as perturbações e as possíveis 

consequências da crise financeira". 

O momento é propício para falarmos também de prevenção ao suicídio. No Brasil 

desde 2006 existe no Ministério da Saúde um programa chamado de Estratégia Nacional 

de Prevenção ao Suicídio. Mas o plano não possui metas específicas e nem orçamento. 

Ou seja, não saiu do papel. 

Prevenção também se faz quebrando tabus que ainda envolvem o tema suicídio. 

Falar sobre o assunto, oferecer afeto, indicar saídas podem ajudar muito. Especialistas 

dizem que o suicídio pode ser prevenido em 90% das situações. Em geral, pessoas que 

pensam em se matar emitem sinais que podem ser captados. 

Em 2015, o CVV (Centro de Valorização da Vida), em parceria com o Facebook, 

criou uma nova ferramenta em que amigos podem intervir ao identificar postagens com 

sinais alarmantes. Funciona assim: ao perceber que um amigo postou um conteúdo que 

possa indicar uma tendência suicida, o usuário pode escolher a opção “denunciar a 

publicação”. 

O Facebook perguntará o que está acontecendo, e a pessoa deve escolher a opção 

“acredito que não deveria estar no Facebook”. Depois, a questão é: “o que há de errado”. 

O usuário poderá escolher uma opção relacionada ao suicídio. 

A pessoa então receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus 

amigos está preocupado com ele (sem identificar quem fez a denúncia), oferecendo 

opções como enviar uma mensagem a um amigo, conversar com um agente do CVV pelo 

telefone, chat ou e-mail ou ainda receber dicas do que fazer. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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E se um amigo lhe pedir ajuda, ficam aí algumas dicas do Carlos Correia, voluntário 

do CVV, de como agir: nunca diga que está sem tempo; não comece a elencar coisas ruins 

sobre a própria vida, iniciando uma “competição de desgraças”; não diga algo como “do 

que está reclamando? Você tem tudo para ser feliz! ”. Atitudes simples, como convidar 

seu amigo para dar uma volta ou apenas escutá-lo, já podem ser suficientes. Sim, há casos 

em que nada vai adiantar. Nem conselho, nem terapia, nem remédio. Mas para muitos 

essa ajuda pode fazer toda a diferença. 

(http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci) 

 

1. Assinale a opção que identifica a CORRETA progressão temática do texto. 

a) Crise financeira e recessão como gatilho para o suicídio – desemprego – prevenção ao 

suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em risco de suicídio. 

b) Crise financeira - desemprego – prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar 

amigos em risco de suicídio. 

c) Crise financeira e recessão como gatilhos para o suicídio – prevenção ao suicídio 

– como ajudar amigos em risco de suicídio. 

d) Crise financeira -  prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em 

risco de suicídio. 

 

2. Assinale o tipo de conhecimento a que está condicionada a compreensão do sentido 

articulado no trecho “Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil ”. 

a) Conhecimento linguístico, pois o verbo “chocaram” apresenta ambiguidade no 

enunciado. 

b) Conhecimento de mundo ou enciclopédico, pois inclui informações socioculturais 

formais ou informais que se encontram armazenadas na memória permanente. 

c) Conhecimento interacional, pois é necessária a mobilização de conhecimentos 

referentes às formas de interação. 

d) Conhecimento sensorial, pois a experiência do suicídio conduz à compreensão 

linguística. 

 

3. Marque a alternativa que justifica o emprego entre vírgulas de “após a crise econômica 

de 2008”.  

a) O adjunto adverbial temporal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

b) O aposto, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

c) O adjunto adnominal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

d) A oração adverbial temporal neste caso, deve estar entre vírgulas. 

 

4. Marque a noção expressa pelo trecho destacado em “A possibilidade de aumento de 

suicídio e de doenças mentais por conta de crises econômica já motivou a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) a emitir nota”.  

a) Tempo, pois a OMS agiu rapidamente. 

b) Pressuposto, pois o pressupõe agilidade no tratamento do assunto. 

c) Tempo, pois a OMS antecipou-se ao aumento do número de casos. 

d) Pressuposto, pois há indícios de que a OMS já considera que, com a crise 

econômica, o número de suicídios vá aumentar. 

 

5. NULA 

 

 



4 

6. Assinale a(s) explicação(ões) enunciativa(s) verdadeira(s) sobre o emprego dos termos 

destacados em “Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para 

determinados distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta 

de perspectiva de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais 

aquela luzinha no fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz 

seguir em frente.”  

 

I. Utilizam-se esses pronomes porque todos podem já ter passado pela experiência em 

foco. 

II. O enunciador utiliza os pronomes porque também ele se inclui no rol de pessoas que 

podem encontrar uma “luzinha no fim do túnel”, distanciando-se, assim, do enunciador 

de “segundo os psiquiatras” e assumindo, ele mesmo, a autoria do enunciado. 

III. O pronome pessoal aparece assim empregado por adotar o enunciador um estilo 

preciosista. 

IV. Há um inconteste problema de coesão no trecho. 

 

a) Nenhuma das opções é verdadeira.  b) Todas as opções são verdadeiras. 

c) São verdadeiras apenas III e IV.   d) São verdadeiras apenas I e II. 

 

7. Assinale a opção em que a expressão destacada “Ou seja, não saiu do papel.” está 

identificada quanto ao sentido. 

a) É uma expressão denotativa, pois denota que o programa ainda está no papel, não tendo 

sido implementado. 

b) É uma expressão conotativa, pois programas não têm concretamente mobilidade 

para, de forma literal, sair de um papel. 

c) É uma expressão literal, pois desde 2006 o programa já deveria ter sido implementado. 

d) É uma expressão tautológica, tendo em vista já ter sido repetida na porção de texto 

anterior. 

 

8. Identifique o problema de linguagem presente em “criaram uma nova ferramenta”.  

a) Contradição lógica. b) Perífrase.  c) Redundância. d) Chavão. 

 

9. Assinale o referente textual a que aponta a anáfora destacada em: “A pessoa então 

receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus amigos está 

preocupado com ele (...)”. 

a) “o usuário” (linha 35). 

b) “a pessoa” (linha 37). 

c) “um amigo” (linha 34). 

d) “um de seus amigos” (linha 40-41). 

 

10. É sigla formada pelas mesmas regras de CVV, BMJ, OMS: 

a) CNPq.  b) PB.   c) IBAMA.  d)IML. 

 

11. Para completar uma página do seu álbum de figurinhas da Olimpíada Rio 2016, Oscar 

trocou 30% das figuras repetidas que possuía por uma carta que completaria essa página. 

Após a troca verificou que 25% das repetidas restantes estavam danificadas e, então, deu 

todas essas cartas para Maria, ficando, Oscar, com 42 cartas. Nesse caso, quantas cartas 

Oscar tinha inicialmente?  

a) 72. 

b) 76. 
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c) 80. 

d) 84. 

 

12. Uma cozinheira tem à disposição quatro frascos de óleo de cozinha. No primeiro 

frasco há três quartos de litro de óleo; no segundo frasco, há cinco sextos de litro de óleo; 

no terceiro, há quatro quintos de litro de óleo; e no último frasco há dois terços de litro 

de óleo. Se a cozinheira utilizar os dois frascos que contém menos óleo, ela terá utilizado, 

ao todo:  

a) dezenove doze avos de litro. 

b) dezessete doze avos de litro. 

c) trinta e um vinte avos de litro. 

d) três meios de litro. 

 

13. Thiago viaja toda semana e passa sempre três dias fora de casa. Ao retornar de uma 

dessas viagens observou que o chuveiro do seu banheiro está pingando água em intervalos 

de tempos iguais. Nessa época de estiagem, resolveu medir o desperdício de água nesses 

três dias. Utilizando um recipiente vazio de 600 mL para aparar a água, verificou que o 

mesmo encheu em 1 hora. Qual o total de água desperdiçado no período de viagem de 

Thiago?  

a) 4320 litros.  

b) 432 litros. 

c) 43,2 litros. 

d) 4,32 litros. 

 

14. O grupo Alinhamento da guia Página inicial do Excel 2010 oferece botões de 

alinhamento do texto nas células dentre os quais não se inclui:  

a) Justificar.    b) Alinhar texto à esquerda.  

c) Centralizar o texto.   d) Alinhar o texto à direita. 

 

15. Licitação é um procedimento seletivo, previsto em lei, que antecede às contratações 

públicas. Sobre o assunto, marque o item que NÃO é um dos princípios dessa legislação 

(art. 3 da Lei 8.666):  

 

a) Julgamento Subjetivo.    b) Probidade administrativa.  

c) Isonomia.              d) Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável.  

 

16. Sobre as disposições referentes aos servidores públicos, assinale a opção CORRETA: 

a) O servidor público investido em cargo público faz jus ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço.  

b) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.  

c) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 

de cargo efetivo.  

d) Na administração pública brasileira, é obrigatória a aprovação prévia em concurso 

público para o preenchimento de cargos efetivos. No caso de empregos públicos, a 

exigência de concursos públicos não se revela lícita uma vez que o preenchimento de tais 

empregos se dá mediante processo seletivo simplificado.  
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17. Em relação às modalidades de Licitação e suas definições é INCORRETO afirmar 

que: 

a) Concorrência é a modalidade na qual podem participar quaisquer interessados que na 

fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução do objeto da licitação. 

b) Convite é a modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de 05 (cinco) pela 

Administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples. 

c) Tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

d) No convite é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente 

convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão 

ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF ou Cadastro unificado similar. 

 

18. Segundo a Constituição Federal de 1988 e suas alterações, no seu artigo 37, a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 

a) Legalidade, impessoalidade, territorialidade, publicidade e eficiência. 

b) Legalidade, territorialidade, publicidade, eficiência e democracia. 

c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e democracia. 

 

19. Hierarquia “é o princípio da administração pública que distribui as funções dos seus 

órgãos, ordenando e revendo a atuação de seus agentes e ainda estabelece a relação de 

subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal” (Direito Administrativo 

Brasileiro, Hely Lopes Meireles, pg. 127, ed. 2003). Em relação ao tema é CORRETO 

afirmar que: 

a) A relação é de subordinação por conta da função e da capacidade laboral. 

b) Conclui-se que a hierarquia significa superioridade de cargo ou pessoal dentro da 

organização estatal ou mista. 

c) Na Administração Pública, o funcionário dos serviços gerais tem a mesma  

importância que um chefe de gabinete e, dentro de sua categoria, é igual  

hierarquicamente a outros. 

d) A distribuição dessa hierarquia é questão de organização da Administração Pública, 

como uma divisão de castas de pessoas ou funções. 

 

20. As mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica continuarão a aumentar até 

2040, a menos que o mundo altere a maneira como usa e produz energia, alertou a Agência 

Internacional de Energia (AIE). Entende-se por poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, EXCETO: 

a) Afetem favoravelmente a biota. 

b) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. 

c) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

d) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. 
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21. Durante uma parada cardiorrespiratória, o número total de compressões aplicadas 

durante a ressuscitação é um fator determinante importante da sobrevivência do paciente, 

entre outros fatores. É importante que o socorrista seja treinado e tenha segurança na 

realização dos procedimentos. Ele deve atentar para algumas recomendações, porém, 

dentre as listadas abaixo, apenas uma está correta. Qual é a opção CORRETA? 

 

a) O procedimento “ver, ouvir e sentir” é a primeira providência a ser tomada pelo 

socorrista ao se deparar com uma pessoa em parada cardiorrespiratória.  

b) O socorrista não deve esquecer de incluir na rotina de ressuscitação cardiopulmonar, 

a pressão cricóide.  

c) Durante uma RCP, o objetivo a aplicar compressões eficazes a uma frequência 

(no mínimo, 100 por minuto) e profundidade apropriada, minimizando-se o número 

e a duração das interrupções nas compressões torácicas.  

d) Após a aplicação de 20 compressões o socorrista que atuar sozinho deverá abrir a via 

aérea da vítima e aplicar duas ventilações.  

 

22. A imunização é a aquisição de proteção imunológica contra determinada doença 

infecciosa, que tem por finalidade aumentar a resistência de um indivíduo contra 

infecções. Um dos principais meios de se adquirir essa proteção é através das vacinas, 

que são administradas em todas as fases da vida, levando-se em conta vários fatores. 

Aponte a opção CORRETA no que diz respeito à imunização: 

 

a) Na adolescência, independente da situação vacinal anterior, o adolescente deve receber 

três doses da vacina contra hepatite B.  

b) Ao nascer, a criança deve receber as vacinas BCG (que previne as formas leves de 

tuberculose) e hepatite A.  

c) A vacina meningocócica C deve ser administrada no terceiro e quinto mês, com 

reforço aos 12 meses de idade.  

d) Gestantes com menos de cinco anos da terceira dose ou reforço da vacina contra o 

tétano deve tomar novamente a vacina.  

 

23. O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das primeiras causas de morte no mundo, 

acometendo em especial as mulheres. Muitos pacientes que já sofreram um episódio de 

AVC são dependentes de cuidados de enfermagem. Em relação aos níveis de prevenção 

e suas características, aponte a opção CORRETA. 

 

a) A prevenção primária do AVC destina-se a prevenção de complicações relacionadas 

com a presença do derrame e infartações futuras.  

b) Na prevenção secundária do AVC o paciente tem que procurar tratamento 

médico, controle da glicemia e hipertensão arterial, assim também como o controle 

de outras doenças que possam existir.  

c) A prevenção terciária do AVC destina-se aqueles pacientes que nunca tiveram AVC e 

têm que procurar informações no que diz respeito ao controle de peso e de níveis de 

colesterol e glicemia, atividade física e abstinência do cigarro.  

d) Todas as opções estão erradas.  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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24. A hematêmese ou melena são sugestivos de hemorragia digestiva. A mucosa 

gastrointestinal é hipervascularizada e com a presença de úlceras gástricas prévia, varizes 

esofagianas associado a maus hábitos alimentares, por exemplo, idade avançada ou 

divertículos, torna esta mucosa predisposta a sangrar. Exteriorização de sangramento é 

sinal de alerta e geralmente se apresenta em pacientes graves. Diante do exposto, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

a) A vigilância com esses pacientes deve ser redobrada, porém eles são extremamente 

dispostos a se estabilizarem hemodinamicamente, com facilidade.  

b) O reconhecimento da enterorragia é sempre difícil, pois quase nunca há sangue nas 

fezes ou vômitos desses pacientes.  

c) A melena é sempre identificada através do odor fétido característico e coloração 

escura e quase sempre confirmada pela reação do peróxido de hidrogênio em 

contato com essas fezes, o que forma uma espuma branca através da reação da 

catalase.  

d) A enfermagem deve estar atenta para o aspecto, a frequência e a quantidade de 

exteriorização do sangramento e sinais de choque. Reposição volêmica nunca é indicada.  

 

25. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doença transmissível é aquela 

determinada por agente infeccioso específico ou por seus produtos metabólicos e que 

resulta da transmissão desse agente ou de seus produtos para um hospedeiro suscetível, 

de forma direta ou indireta. No que diz respeito aos mecanismos de transmissão e 

características das doenças abaixo citadas, aponte a única opção incoerente.  

 

a) O HIV é um vírus que afeta os linfócitos T4 e os macrófagos responsáveis pelo sistema 

imunológico do homem. Provoca agravos no sistema imunológico e caracteriza-se pela 

presença de doenças oportunistas, neoplasias malignas, entre outros agravos.  

b) Em relação à coqueluche, o homem é o único reservatório na natureza. A transmissão 

pode ocorrer por contato direto com doentes, pelas gotículas de secreção da orofaringe 

ou pelo contato indireto, através de fômites.  

c) A dengue não é transmitida por contato direto de um doente ou de suas secreções como 

uma pessoa sadia, nem por alimentos.  

d) A difteria é uma doença infecciosa aguda, transmissível, caracterizada pela 

produção de uma exotoxina que afetará principalmente o pulmão e nervos centrais, 

o que complica o quadro clínico.  

 

 

26. O método da tricotomia consiste na remoção de pelos da área a ser operada. As 

inconformidades na realização desse procedimento podem resultar em infecção do sítio 

cirúrgico e tanto o conforto quanto a segurança do paciente devem ser levados em 

consideração. Aponte a alternativa CORRETA no que diz respeito ao procedimento: 

 

a) O objetivo da tricotomia é unicamente retirar os pelos para aperfeiçoamento do campo 

visual, pois sem fazer esse procedimento seria inviável a realização correta da incisão.  

b) Para a tricotomia são utilizados dispositivos cortantes ou outros dispositivos 

removedores de pelos, dependendo da rotina local, na área a ser operada. Deve-se estar 

atento para não fazer a tricotomia nas áreas circunscritas à incisão, pois isso aumenta o 

risco de infecção do sítio cirúrgico.  
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c) A lâmina de barbear é o melhor método para realização da tricotomia, pois diminui o 

risco de infecção.  

d) Podem ser utilizados tricotomizadores elétricos ou tesouras, considerando o 

volume dos pelos, local da incisão e o tipo de procedimento cirúrgico.  

 

27. Ferida é toda e qualquer lesão que impede o desempenho das funções básicas da pele. 

O tratamento mais eficaz das feridas se dá pela realização de curativos, dos mais diversos 

tipos. São finalidades do curativo, com EXCEÇÃO de: 

a) Evitar a contaminação de feridas limpas.        

b) Reduzir a circulação local. 

c) Absorver secreções e facilitar drenagens.     

d) Reduzir a infecção das lesões contaminadas.  

 

28. Pedículos são parasitas hematófagos que podem viver no corpo humano. Geralmente 

encontram-se em regiões pilosas do corpo. O prurido intenso é um dos primeiros sinais 

de infestação. Aponte a alternativa CORRETA: 

 

a) O perigo da infestação é a irritação, devido à coceira que pode ocasionar uma 

infecção.  

b)  A transmissão pode ser dar por contato direto (exceto através de relações sexuais) e 

por contato indireto, como escovas de cabelo, roupas).  

c) As medicações utilizadas, por mais eficientes que seja, eliminam os pedículos, mas 

não consegue eliminar os ovos.  

d) Não há necessidade de tratamento dos familiares em nenhum caso.  

 

29. Choque é uma condição caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo adequado 

à manutenção da perfusão tecidual. Pode ter várias causas e o paciente deve ser observado 

rigorosamente. Aponte a opção CORRETA relacionada o tema: 

 

a) O choque hipovolêmico tem por principais causas hemorragias, desidratação e 

queimaduras. O paciente apresenta aumento da pressão venosa, diminuição da resistência 

periférica e bradicardia.  

b) É fundamental reconhecer precocemente o estado de choque. O tratamento tem 

por objetivo reverter o metabolismo anaeróbio para metabolismo aeróbio.  

c) O técnico deve monitorizar os sinais vitais, providenciar bandeja para dissecação 

venosa e material para instalação de PVC, para caso haja necessidade.  

d) O paciente deve ser mantido resfriado, devido ao calor excessivo produzido pelo 

estado de choque.  

 

30. A angina pectoris é um grande desconforto relacionado ao baixo fornecimento de 

oxigênio ao músculo cardíaco. Aponte a opção CORRETA no que diz respeito à sua 

definição, características e cuidados de enfermagem: 

 

a) A angina se caracteriza por paroxismos de dor ou por uma sensação de opressão na 

região posterior do tórax.  

b) Cada crise costuma durar menos de três minutos, mas pode perdurar por 5 a 15 

minutos, quando o paciente se encontra em repouso.  
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c) A enfermagem deve orientar para aumentar a atividade física para uma taxa acima do 

nível em que ocorre a dor anginosa.  

d) O paciente deve ser mantido em ambiente frio, longe do calor. A dieta deve ser 

oferecida apenas três vezes por dia, para evitar sobrecargas gástricas e consequentemente 

cardíacas.  

 

31. O infarto agudo do miocárdio é o processo em que o tecido do miocárdio é lesado por 

conta da falta de suprimento sanguíneo adequado. Por vezes, pode ser fatal, mas com 

tratamento adequado pode-se evitar danos significativos no músculo cardíaco. Diante 

disso qual das opções abaixo está INCOERENTE? 

 

a) Alguns pacientes com infarto podem não apresentar sintomatologia clínica, sendo o 

infarto diagnosticado apenas por eletrocardiograma.  

b) As manifestações características começam por dor súbita, geralmente na parte 

inferior da região esternal e no abdome inferior.  

c) Quando possível e indicado, o paciente deve ser estimulado a respirar profundamente, 

fazer exercícios passivos com os membros inferiores e mudar de decúbito regularmente.  

d) Durante a convalescença, o paciente não deve ser exposto a extremos de frio ou calor, 

deve ingerir dieta leve, hipossódica e hipolipídica e não deve beber líquidos gelados, pois 

desencadeiam arritmias.  

 

32. É importante que o técnico de enfermagem esteja atento ao modo de administrar 

determinados medicamentos, pois isso determinará sua eficácia e possíveis efeitos 

colaterais. Aponte a opção ERRADA no que diz respeito ao tempo de administração de 

medicações por via endovenosa. 

 

a) Bolus é a administração endovenosa realizada em tempo menor ou igual a um minuto.  

b) A infusão intermitente endovenosa realizada em tempo superior a 60 minutos, não 

contínua.  

c) A infusão contínua é a administração endovenosa realizada entre 30 e 60 minutos.  

d) A infusão rápida é a administração endovenosa realizada entre 1 e 30 minutos.  

 

33. No período pré-operatório deve-se elevar ao máximo as condições físicas e 

emocionais do paciente para enfrentar o ato cirúrgico e prevenir desconfortos e 

complicações pós-operatórias. Em relação ao período e intervenções de enfermagem, 

marque a opção CORRETA: 

 

a) O período pré-operatório imediato é o período que inicia 24 horas antes da cirurgia e 

termina quando o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico.  

b) O período pré-operatório imediato é o período que vai do momento da internação até 

24 horas antes da cirurgia.  

c) No pré-operatório imediato, os sinais vitais devem ser verificados com regularidade, 

materiais para exame devem ser colhidos e a dieta ser suspensa. 

d) No pré-operatório imediato o paciente deve, se possível, realizar higiene corporal, 

ser orientado quanto aos procedimentos pré-operatórios. A tricotomia também é 

feita nesse período e as próteses devem ser retiradas.  
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34. São cirurgias do estômago, com EXCEÇÃO de: 

a) Gastrostomia   b) Gastrectomia total  

c) Gastrocnemectomia     d) Gastrectomia parcial 

35. Em quaisquer situações e atividades, pessoas estão expostas a riscos e, portanto, 

sujeitas a ferimentos e traumatismos causados por acidentes. No caso de um acidente de 

carro o que NÃO se deve fazer? 

a) Manter a calma. 

b)  Afastar os curiosos. 

c)  Quando aproximar-se, ter certeza de que está protegido. (evitar ser atropelado). 

d) Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem estar preparado. 

 

36. A unidade individual do cliente consiste no espaço físico e o mobiliário necessário 

para sua acomodação durante a internação. Assinale o item CORRETO sobre a limpeza 

dessa unidade: 

a) A limpeza concorrente é realizada após a alta ou transferência do paciente.  

b) Na limpeza de unidade terminal todo o mobiliário da unidade, inclusive piso, teto, 

paredes e tudo o que houver nela deve ser higienizado.  

c) A limpeza de unidade terminal só pode ser realizada em caso de óbito do paciente.  

d) A limpeza imediata só pode ser realizada após a alta do paciente.  

 

37. A alta consiste na decisão médica que determina o encerramento da modalidade de 

assistência prestada ao cliente em uma determinada unidade se saúde. Sobre os tipos de 

alta e os procedimentos a serem tomados nessa ocasião, assinale o item CORRETO: 

a) A alta condicional se dá quando há solicitação da família ou do próprio paciente. 

b) A alta por evasão ocorre quando há cura, melhora ou estado de saúde inalterável do 

cliente. 

c) A alta a pedido ocorre quando o profissional solicita a alta do paciente. 

d) A alta hospitalar é decisão médica, ao afirmar que o paciente se curou ou 

permanece com melhora do quadro de saúde. 

  

38. O edema agudo de pulmão se caracteriza pelo excesso de líquidos nos pulmões, tanto 

nos espaços intersticiais como nos alvéolos. Sobre as intervenções de enfermagem nesse 

caso, assinale o item CORRETO:  

a) Manter a cabeceira elevada.  

b) Elevar membros superiores acima do nível do coração. 

c) Promover oxigenoterapia sem umidificar o oxigênio, para aumentar sua eficácia. 

d) Observar sinais vitais, especialmente a respiração, que melhora quando o paciente é 

colocado em posição de trendeleburg. 

 

39. Todos os anos, os idosos são chamados para serem vacinados contra a gripe. Sobre a 

vacina que é aplicada nessa ocasião, assinale o item INCORRETO: 

a) O calendário básico destina a vacina para pessoas acima de 60 anos, porém pode ser 

administrada a partir dos seis meses de idade. 

b) É a única vacina que pessoas alérgicas ao ovo podem tomar. 

c) A vacina é atualizada todos os anos, tendo por base dados epidemiológicos que 

orientam os tipos e subtipos de vírus de maior circulação no mundo. 

d) Gestantes podem tomar essa vacina durante o pré-natal.  
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40. É a posição adequada para a realização de exames retais: 

a) Trendeleburg.  b)Sims   c) Ventral  d) Fowler 

 


