Caderno de Questões

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE

NOVA FRIBURGO
DATA: 14/10/2007 - DOMINGO / TARDE
CARGO:

GABARITO

M20 - Técnico de
Enfermagem

A

AT E N Ç Ã O

O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
A FORÇA DO OLHAR
Pesquisa publicada na revista “Science” mostra que homens
e animais agem diferente quando estão sendo observados e
tentam esconder defeitos.
Os “Big Brothers”, os “reality shows” em que uma dezena
de pessoas convive confinada numa casa vigiada por
câmeras 24 horas por dia, são um fenômeno de audiência
mundial. O público vibra com os romances, diverte-se com as
armações e, ao final, escolhe o merecedor do prêmio
milionário. Em geral, vence o participante com mais virtudes,
aquele que pareceu mais honesto e menos egoísta aos olhos
do telespectador. Pois bem, pesquisadores alemães
concluíram, em estudo publicado na última edição da revista
“Science”, que este comportamento altruísta é resultado do
fato de estar sendo observado.
A força do olhar do outro é tão grande, segundo eles, que
uma simples imagem de um par de olhos estilizados numa
tela de computador pode mudar a forma de agir de uma
pessoa. Da mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa
de gorjeta de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais
generosos do que se a imagem fosse uma flor - e se estiverem
encarando diretamente o observador, pode apostar, o total
arrecadado será ainda maior.
O curioso do estudo dos pesquisadores Manfred Milinski,
do Instituto Max-Planck de Ecologia Evolutiva em Plön, e
Betina Rockenback, da Universidade de Erfurt, ambos na
Alemanha, é que até os animais agem assim. “Pássaros
respondem muito à imagem de olhos, especialmente quando
estão sendo encarados”, afirmam na pesquisa. Segundo eles,
o cérebro está programado para reagir assim.
Ao observar um congênere pode-se descobrir como se
comportar em um encontro futuro. Até os peixes conseguem
inferir a posição social do outro e fazer uso desta informação.
Por isso, não é de surpreender que tentemos passar a melhor
imagem possível quando sabemos que estamos sendo
vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros. “Ninguém faz nada
de graça. O benefício pode ser financeiro, afetivo, sexual”, diz
o psiquiatra Arthur Kaufman, professor da Universidade de
São Paulo. Quem nunca tentou impressionar uma namorada
ou um chefe?
Pesquisas anteriores já mostravam que, quando a
reputação está em jogo, seres humanos e animais tendem a
se comportar de forma altruísta porque esta é a forma de agir
socialmente valorizada. Por isso, quando não queremos ser
reconhecidos por atitudes não desejáveis, cobrimos o rosto,
seja num baile de Carnaval, seja num roubo a banco. “Quando
alguém vai transgredir e acredita que não está sendo visto,
isso tem muito menos força”, diz o psicoterapeuta Ari Rehfeld,
do Departamento de Psicologia da PUC-SP. “O olhar externo
exige da pessoa o seu melhor. Ele expressa o que você
projeta nos outros.” O resultado deste jogo entre observador e
observado, segundo o estudo, é uma espécie de “corrida
armamentista” em que um tenta ludibriar o outro. Ganha quem
consegue disfarçar melhor suas intenções. É puro “reality
show”.
Vigilância constante
O clima de “Big Brother” permeia a humanidade há muito
tempo. Centenas de anos atrás na América do Norte, totens
eram colocados em lugarejos em posição de vigilância
constante. Em geral, eram representações de animais
selvagens, mas tinham olhos “humanos”, com a região da íris
destacada, ressaltando a direção do olhar. Esculpidos em
altos pilares ou postes de cedro, eram cultuados como
deuses.
(MENDES, Daniela. Revista Isto é, 08/08/2007 http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/1971/artigo57612-1.htm?o=r,
com modificações.)
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1. Segundo pesquisa feita por cientistas alemães, ser
observado por outro:
A)
B)
C)
D)
E)

gera altos índices de audiência em “reality shows”;
faz vencer o participante com mais virtudes;
provoca atitudes de honestidade e altruísmo;
ajuda a inferir a posição social do outro;
é uma forma de agir socialmente valorizada.

2. Observe os trechos a seguir, retirados do segundo
parágrafo:
I.

“A força do olhar do outro é TÃO grande, segundo eles,
QUE uma simples imagem de um par de olhos estilizados
numa tela de computador pode mudar a forma de agir de
uma pessoa”.
II. “o desenho de olhos numa caixa de gorjeta de uma
lanchonete tende a tornar os clientes MAIS generosos
DO QUE se a imagem fosse uma flor”.
Os conectores sublinhados expressam, respectivamente, as
seguintes relações de sentido:
A)
B)
C)
D)
E)

I - causa / II - conseqüência;
I - comparação / II - causa;
I - conseqüência / II - comparação;
I - comparação / II - comparação;
I - conseqüência / II - causa.

3. No trecho “uma SIMPLES imagem de um par de olhos
estilizados”, a posposição do adjetivo ao substantivo altera o
sentido: "uma imagem SIMPLES”. Nas frases abaixo, a
mudança na posição do adjetivo em destaque também gera
alteração de sentido, EXCETO em:
A) Todos os olhos se encantam com as BELAS paisagens do
Rio de Janeiro;
B) Como era um MAU administrador, sua empresa faliu em
menos de um ano;
C) Conheci meu VELHO amigo na alfabetização - e lá se vão
12 anos;
D) Eu, minha irmã e meus pais formamos uma GRANDE
família;
E) O cão BRAVO atravessou a rua e quase mordeu a menina
na outra calçada.

4. No período “Ao observar um congênere pode-se descobrir
como se comportar em um encontro futuro”, para que se
mantenha o sentido original, o termo “congênere” só pode ser
substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

ser de outra espécie;
parente;
inimigo;
ser da mesma espécie;
parceiro sexual.

5. Das alterações feitas na redação do trecho “Até os peixes
conseguem inferir a posição social do outro e fazer uso desta
informação. Por isso, não é de surpreender que tentemos
passar a melhor imagem possível quando sabemos que
estamos sendo vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros”,
aquela que mantém o sentido original é:
A) Não causa surpresa o fato de que peixes e seres
humanos consigam descobrir a posição social de outros e
usar essa informação; por isso é que tentam passar a
melhor imagem possível quando os vigiam, já que isso
pode trazer vantagens futuras.
B) Se até os peixes conseguem deduzir a posição social de
outros peixes e se aproveitam dessa informação, não
espanta que, ao serem vigiados, os humanos procurem
melhorar sua imagem; afinal, isso pode, futuramente,
trazer conseqüências positivas.
C) Os homens, assim como os peixes, conseguem captar a
posição social dos outros homens e usam esta
informação para vigiarem com a melhor imagem possível,
o que não é nenhuma surpresa e pode lhes trazer
vantagens posteriores.
D) Não só os peixes, como sobretudo os seres humanos,
concluem qual é o status dos outros peixes e se esforçam
por passar a imagem mais positiva que podem, pois
sabem que isso pode lhes trazer lucros amanhã.
E) Tanto homens quanto peixes fazem uso da posição social
que descobrem um do outro; portanto, é algo previsível o
fato de que busquem veicular uma imagem o mais
convincente possível no momento da vigilância e,
conseqüentemente, tenham ganhos futuros.
6. Indagações como “Quem nunca tentou impressionar uma
namorada ou um chefe?” são chamadas de “perguntas
retóricas”, pois, na construção do texto, têm como objetivo:
A) indicar que nem o autor tem todas as respostas para as
questões levantadas pelo texto;
B) sugerir um tema para discussão, a ser debatido pelos
leitores da revista;
C) impor uma questão ao leitor, para que ele a responda na
seção “carta dos leitores” da revista;
D) mostrar que, em geral, as pessoas não costumam tentar
surpreender seus parceiros ou seus superiores;
E) estabelecer um diálogo com o leitor, aproveitando sua
experiência como forma de ganhar sua simpatia.

7. Para que se mantenha o sentido original do trecho
“QUANDO a reputação está em jogo, seres humanos e
animais tendem a se comportar de forma altruísta PORQUE
esta é a forma de agir socialmente valorizada”, as conjunções
sublinhadas no período têm de ser substituídas,
respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)
E)

se / portanto;
uma vez que / pois;
enquanto / por isso;
no momento em que / já que;
ainda que / se.

8. Na frase “O clima de “Big Brother” PERMEIA a humanidade
há muito tempo”, para se manter o sentido, a palavra que pode
substituir “permeia” é:
A)
B)
C)
D)
E)

9. O item que preenche adequadamente a lacuna da frase “As
pessoas mudam sua forma de agir se vêem a simples imagem
de olhos, embora ____ que não são olhos de verdade” é:
A)
B)
C)
D)
E)

soubessem;
sabem;
saibam;
sabiam;
souberam.

10. A concordância nominal é feita corretamente apenas em:
A) Tan t o h o m e n s q u a n t o m u l h e r e s m u d a m d e
comportamento quando observadas.
B) Os totens, estátua de madeiras, exerciam vigilância sobre
os povos antigos da América do Norte.
C) Imagens de olhos colados em caixas de gorjeta levam os
clientes a darem mais dinheiro.
D) Os cientistas descobriram que a força do olhar é decisivo
para mudar as atitudes das pessoas.
E) É assustadora a influência que um simples par de olhos
exerce sobre a conduta das pessoas.
11. Observe as frases a seguir.
I.

Para ____ mente humana, a imagem de olhos
corresponde ____ vigilância exercida pelos outros.
II. Descobriu-se ____ pouco ____ tamanha influência dos
olhos em homens e animais.
Preenchem corretamente as lacunas, respectivamente, os
vocábulos contidos em:
A)
B)
C)
D)
E)

à / à / a / há;
a / à / há / a;
à / a / há / à;
a / há / à / à;
há / a / a / há.

12. A respeito da concordância nominal verbal no período “Da
mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa de gorjeta
de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais generosos
do que se a imagem fosse uma flor”, o comentário adequado
é:
A) “clientes” está no plural para concordar com “olhos”;
“fosse”, no singular, concorda com “imagem”;
B) “tende” também poderia estar no plural, para concordar
com “olhos”; “lanchonete” concorda com “caixa”;
C) “generosos”, no plural, concorda com “clientes”; “flor” está
no singular para concordar com “imagem”;
D) “tende” está no singular porque concorda com “desenho”;
“generosos”, no plural, concorda com “clientes”;
E) “mesma” está no singular para concordar com “maneira”;
“flor”, no singular, concorda com “desenho”.
13. Estão grafadas corretamente as palavras da opção:
A)
B)
C)
D)
E)

visualizar / transitório / repercussão;
generalisação / catalisar / excretar;
percepção / expectador / imajinário;
submição / requisitar / obscuressido;
exeqüível / reposissão / parcimônia.

atravessa;
define;
restringe;
confunde;
prejudica.
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14. Nos itens abaixo, um mesmo período recebeu cinco
formas distintas de pontuação. A única correta é:
A) O estudo dos cientistas alemães divulgado este mês,
revelou que ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
B) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês
revelou que, ao contrário do que se imagina não só, os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas,
também os animais.
C) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês,
revelou que ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas
também, os animais.
D) O estudo dos cientistas alemães divulgado, este mês,
revelou que ao contrário, do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
E) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês,
revelou que, ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
15. De acordo com a norma culta, a frase INCORRETA quanto
à regência é:
A) Preferimos nos esconder dos olhares de censura do que
assumir nossos atos reprováveis.
B) Mesmo inconscientemente, homens e mulheres
obedecem à influência do olhar alheio.
C) Não podemos nos esquecer de que os sentimentos
geralmente se revelam no olhar.
D) Os estudiosos chegaram à conclusão de que somos mais
honestos quando vigiados.
E) Para os homens e para os animais, a imagem de dois
olhos lembra vigilância e reprovação.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
16. Sobre o Sistema Único de Saúde, leia as afirmativas
abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

É de competência do Gestor Estadual prestar apoio
técnico aos municípios e financiar 100% das ações de
saúde.
A assistência à saúde é de livre concorrência, não
havendo restrições à participação direta ou indireta de
empresa com fim lucrativo ou capital estrangeiro.
Sua organização e funcionamento são de competência
única do Ministério da Saúde.
A assistência à saúde deverá ser estruturada de forma
diferenciada para as populações urbanas e rurais.
A Universalidade é um princípio pelo qual todo cidadão
tem direito de ser atendido nos serviços de saúde.
As instituições privadas poderão participar de forma
complementar.

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
A)
B)
C)
D)
E)

todas estão corretas;
apenas I, IV e VI estão corretas;
apenas II e V estão corretas;
apenas III e IV estão corretas;
apenas V e VI estão corretas.

17. No que se refere ao Programa de Saúde da Família, é
função da unidade de saúde da família prestar assistência:
A)
B)
C)
D)
E)
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contínua às crianças;
contínua à comunidade;
contínua aos adolescentes;
temporária à comunidade;
temporária aos idosos.

18. A Lei Federal nº 8.142/90 criou duas instâncias para a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde. São elas:
A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS);
B) Conselho Consultivo da Anvisa e órgãos de proteção e
defesa do Consumidor (PROCONs);
C) Conselho Municipal de Saúde e Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (IDEC);
D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde;
E) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão
Intergestores Tripartite.
19. O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado no
Brasil por volta de 1998. Sobre este programa, considere as
afirmativas a seguir.
I.

É uma estratégia que prioriza as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde dos indivíduos da
família, do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes,
de forma integral e contínua.
II. A Unidade da Saúde da Família atua com base nos
princípios de integralidade, substitutivo, hierarquizado,
territorializado, adscrição de clientela e equipe
multiprofissional.
III. Uma Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma
ou mais equipes, dependendo da concentração de
famílias do território de sua abrangência.
IV. O trabalho desenvolvido pelo programa de saúde da
família é realizado por uma equipe interdisciplinar, à qual
cabe a incumbência de identificar processos de
comunicação compartilhados entre a rede privada e a
comunidade.
Das afirmativas acima, estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
II, III e IV;
I e II;
II e III;
III e IV.

20. O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde
proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos
municípios que:
A) incrementem a participação e o controle social para
economizar gastos com recursos humanos e infraestrutura de saneamento;
B) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho
estritamente preventivo, pois são mais eficazes;
C) privilegiem as ações de saúde centradas no meio
ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção
integral à saúde;
D) identifiquem e isolem em quarentena os grupos de risco,
providenciando, se necessário, a notificação
compulsória;
E) notifiquem à Fundação Nacional de Saúde a existência
de epidemias, para que se proceda a campanhas de
vacinação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem, o técnico de
enfermagem integra a equipe de saúde, exercendo atividade
de nível médio, cabendo-lhe especialmente:
A) participar da orientação e supervisão do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar;
B) organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas
prestadoras desses serviços;
C) planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de
assistência de enfermagem;
D) realizar consulta e orientação de enfermagem;
E) prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base científica e
capacidade de tomar decisões imediatas.
22. Assinale a alternativa que apresenta o evento no qual
foram aprovadas as teses que podem ser consideradas como
marco do processo de Reforma Sanitária Brasileira.
.
A) II Conferência Nacional de Saúde;
B) IX Conferência Nacional de Saúde;
C) VIII Conferência Nacional de Saúde;
D) I Conferência Nacional de Saúde;
E) Movimento das Diretas.
23. Quanto ao diagnóstico da tuberculose pulmonar, de
acordo com o “Manual de Normas para o Controle da
Tuberculose”, é correto afirmar que:
A) o exame direto do escarro é utilizado para o diagnóstico,
mas não é indicado no controle do tratamento da doença;
B) a prova tuberculina positiva dispensa a utilização de
outros métodos para diagnosticar a tuberculose doença;
C) o exame radiológico do pulmão deve ser utilizado como
rotina nos serviços de saúde de referência;
D) o exame direto do escarro é utilizado para o controle do
tratamento, mas não é indicado no diagnóstico da
doença;
E) o exame direto do escarro é utilizado para o diagnóstico e
controle do tratamento da doença.
24. Os cuidados de enfermagem que deverão ser prestados
a uma parturiente com as contrações típicas do período de
dilatação e com a bolsa amniótica rompida são:
A) deambular, orientar sobre a dieta líquida, estimular a
diurese, observar as contrações uterinas;
B) repouso no leito, de preferência em decúbito lateral
esquerdo, orientar sobre a dieta zero, estimular a diurese,
observar as contrações uterinas;
C) deambular, orientar sobre a dieta pastosa, estimular a
diurese, observar as contrações uterinas;
D) repouso no leito, de preferência em decúbito lateral
esquerdo, orientar sobre a dieta líquida, estimular a
diurese, observar as contrações uterinas;
E) repouso no leito, de preferência em decúbito dorsal,
orientar sobre a dieta zero, estimular a diurese, observar
as contrações uterinas.
25. No material necessário para a realização de um
procedimento de coleta de material para análise glicêmica,
visando à biossegurança, o técnico de enfermagem deve
incluir:
A)
B)
C)
D)
E)

gorro;
luvas;
máscara;
óculos;
avental.

26. Com a prescrição de 2000 ml de soro fisiológico,
associado a 20 ml de KCL e 100 ml de a solução glicosada a
50%, para ser infundido em 12 horas, o gotejamento por
minutos deverá ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

12;
21;
32;
59;
60.

27. Ao Sr. José foi prescrito 6mg de Decadron
(dexametazona) EV de 4 em 4 horas. Considerando-se que o
frasco do medicamento prescrito possui 4mg/ml e seu
conteúdo total é de 2,5ml, a quantidade, em mililitros, que
deverá ser administrada é:
A)
B)
C)
D)
E)

6;
4,5;
3,75;
2,5;
1,5.

28. Caracteriza(m) uma queimadura de 2º grau:
A) dor intensa na região queimada, com destruição dos
músculos;
B) destruição de músculos e nervos, sem dor local;
C) pele com aspecto carbonizado ou esbranquiçado, com
formação de bolhas e sem dor;
D) eritema intenso, edema, formação de bolhas e dor local;
E) pele com coloração esverdeada, sem dor, e com
destruição de nervos.
29. No recém-nato, ainda na sala de parto, realiza-se a
credeização, que consiste na instilação no canto interno de
cada olho de:
A)
B)
C)
D)
E)

sulfato de zinco;
solução de nitrato de prata;
brometo de flúor;
cloreto de potássio;
permanganato de potássio.

30. Para um cliente consciente, recuperando-se de derrame
pleural, a posição indicada é:
A)
B)
C)
D)
E)

decúbito elevado;
trendelemburg;
sims;
proclive;
litotômica.

31. A grávida que não foi vacinada na infância deverá
receber:
A) todas as vacinas para completar o calendário básico de
imunizações;
B) apenas a vacina tríplice viral a partir do 5º mês de
gravidez;
C) apenas as vacinas BCG-ID e a tríplice viral, independente
da idade gestacional;
D) a vacina dupla ou, em sua falta, o toxóide tetânico;
E) apenas acompanhamento do peso e perímetro
abdominal na unidade básica de saúde.
32. Para administrar 2.000.000U de penicilina cristalina, o
técnico de enfermagem deverá aspirar, de um frasco de
5.000.000U que foi diluído em 8 ml de diluente, o volume, em
mililitros, de:
A)
B)
C)
D)
E)

2;
3,2;
4;
5;
8.
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33. Analise as afirmativas abaixo, referentes a feridas e
curativos, atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) A limpeza da ferida deve ser feita em movimentos
unidirecionais da região menos contaminada para a mais
contaminada.
( ) Recomenda-se o curativo oclusivo para todos os tipos de
feridas.
( ) O curativo tem por finalidade proteger a ferida, promover
cicatrização, apoiar o local e evitar que a ferida seja vista
pelo cliente.
( ) Os curativos aplicados a uma ferida sem drenagem
requerem trocas freqüentes para prevenir tanto o
crescimento de microorganismos quanto a solução de
continuidade na pele adjacente.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

F, V, F, V;
V, F, V, F;
V, V, F, F;
F, V, V, F;
V. V, V, V.

34. As técnicas de aplicação intramuscular, subcutânea e
intradérmica são, respectivamente, usadas na administração
das seguintes vacinas:
A)
B)
C)
D)
E)

dupla, pólio, BCG;
tríplice viral, sarampo e pólio;
hepatite B, sarampo e BCG;
hepatite B, tríplice viral e febre amarela;
dupla, tríplice viral e febre amarela.

35. Nas doenças infectocontagiosas, são considerados(as)
como comunicantes:
A)
B)
C)
D)
E)

todas as pessoas que entraram em contato com o doente;
todos os vizinhos do doente;
todos os filhos do doente;
os pais do doente;
aqueles que transmitiram a doença.

36. Com relação à transmissão do vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV), é correto afirmar:
A) não existe evidências epidemiológicas que indiquem que
o HIV é transmitido através da exposição parenteral a
sangue ou produtos sangüíneos contaminados;
B) o HIV é transmitido através do contato sexual, exposição
parenteral a sangue ou produtos sanguíneos
contaminados, e transmissão perinatal de mãe para o
neonato;
C) as evidências epidemiológicas indicam que o risco de
transmissão em mulheres monogâmicas é nulo;
D) o HIV é transmitido através do contato sexual, beijo e
exposição parenteral a sangue ou produtos sangüíneos
contaminados;
E) o risco de transmissão perinatal do HIV da mãe para o
neonato é nulo.
37. Um dos sinais característicos de desidratação aguda no
lactente é:
A)
B)
C)
D)
E)

06

depressão das fontanelas;
edema periorbital;
edema palpebral;
hemodiluição;
bradipnéia.

38. O cateterismo vesical de demora é um procedimento
necessário em muitos casos. Acerca do cateterismo vesical, é
correto afirmar que:
A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua
inserção, é procedimento de rotina para evitar sua
obstrução;
B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito
maior nos pacientes do sexo masculino que nas
mulheres;
C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado,
por diminuir o risco de infecção;
D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o
equipo de drenagem no sistema fechado;
E) se a bolsa de drenagem tiver de ficar acima do nível da
bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para
evitar fluxo retrógrado.

39. Para aplicar medicamentos muito irritantes por via
intramuscular, a técnica em “Z“ é indicada, pois promove a
vedação do trajeto e a manutenção do medicamento no
espaço intramuscular. Neste caso, pode-se afirmar:
A) esta técnica é aplicada através da flebotomia por
catéteres de pequeno calibre;
B) na introdução da agulha, deve-se fazer uma prega no
tecido subcutâneo e, ao retirá-la, para facilitar a absorção
gradativa do medicamento, deve-se efetuar uma leve
compressão;
C) quando aplicada corretamente, identifica-se a formação
de pápula, caracterizada por pequena elevação da pele
no local onde o medicamento foi introduzido;
D) a medicação deve ser injetada lentamente, e o local da
injeção não deve ser massageado, pois pode provocar
lesão tecidual;
E) a pele é deslocada lateralmente para longe do local
previamente escolhido para aplicação da injeção:
penetra-se a agulha no músculo, injetando rapidamente a
medicação.

40. Para um cliente portador de diabetes mellitus, foi
prescrito 15 UI de insulina. Utilizando-se um frasco de 40 UI e
a seringa graduada de 80 UI, a quantidade a ser aspirada e
aplicada é:
A)
B)
C)
D)
E)

45 UI;
40 UI;
30 UI;
20 UI;
15 UI.

