•
De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
•
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1
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A história do Acre começou a se definir em 1895,
quando uma comissão demarcatória foi encarregada de
estabelecer os limites entre o Brasil e a Bolívia, com base no
Tratado de Ayacucho, de 1867.
No processo demarcatório foi constatado, no ponto
inicial da linha divisória entre os dois países (nascente do
Javari), que a Bolívia ficaria com uma região rica em látex,
na época ocupada por brasileiros.
Depois de reconhecida legalmente a fronteira
Brasil–Bolívia, em 12 de setembro de 1898, a Bolívia quis
tomar posse da região então ocupada por seringueiros
brasileiros, na vila de Xapuri. Os brasileiros não aceitaram
e obrigaram os bolivianos a se retirar da região.

1

4

7

10

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.

Internet: <www.agenciaamazonia.com.br> (com adaptações).

11
Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
A substituição de “se definir” ( R.1) por ser definida
prejudica a correção gramatical e a informação original do
período.

1

12
13

2

A forma verbal “ocupada” ( R.8) está no feminino singular
para concordar com o antecedente “Bolívia” ( R.7) .

14

3

O emprego do futuro do pretérito em “ficaria” ( R.7)
justifica-se por se tratar de uma idéia provável no futuro.

15

4

O termo “então” ( R.11) está empregado com sentido
temporal.

5

Estaria igualmente correta a redação a se retirarem em
lugar de “a se retirar” ( R.13).
1

4

7

10

Chico Mendes hoje é considerado um ícone da luta
em defesa da Amazônia. Embora não tenha tido nenhuma
educação formal — só aprendeu a ler aos 20 anos de
idade — , Chico Mendes conheceu muito bem o valor da
terra amazônica, afinal, morreu para defendê-la.
Xapuri, importante município a 150 quilômetros da
capital do Acre, Rio Branco, foi o principal cenário de
atuação de Chico Mendes, onde ele ajudou a fundar o
sindicato dos trabalhadores da cidade, muito significativo na
defesa da região.
Idem, ibidem.

16
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Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir.
6

A palavra “ícone” ( R.1) está sendo empregada no sentido de
símbolo, emblema.

7

A substituição do segmento “Embora não tenha” ( R.2) por
Apesar de não ter prejudica a correção gramatical do
período.

8

Os travessões, nas linhas 3 e 4, podem, sem prejuízo para o
texto, ser substituídos por parênteses.

9

Na linha 7, as vírgulas após “Acre” e “Branco” justificam-se
por isolar aposto.

10

O acento na palavra “amazônica” justifica-se porque todas
as paroxítonas terminadas em “a” devem receber acento
gráfico.

Chico juntou-se aos seringueiros na luta contra os
inimigos da Amazônia, que derrubavam a mata para produzir
pastagens de gado. Mas não foi só. Para tornar-se um dos
maiores defensores da Amazônia, ele incorporou uma
espécie de faro político justo: criticou a construção de
hidrelétricas, a contaminação de rios pelo mercúrio dos
garimpos e o corte industrial da madeira.
Por intermédio da boa política de Chico Mendes, o
governo demarcou 150 mil hectares de floresta, espaço
conquistado para cinco reservas extrativistas.
É de Chico Mendes o Prêmio Global 500 anos, e
ele, o único brasileiro a recebê-lo da ONU.

16

Em “aos” ( R.1), há uma preposição e um artigo definido
masculino plural.
O emprego da vírgula após “Amazônia” ( R.2) justifica-se por
isolar oração coordenada conclusiva.
A inserção do segmento essa a atuação de Chico M endes
logo após “só” ( R.3) prejudica a informação do texto.
Em “tornar-se” ( R.3), o pronome “se” indica indeterminação
do sujeito.
A palavra “faro” ( R.5) está sendo empregada no sentido
figurado ou conotativo e significa, no contexto, instinto,
perspicácia.
Em “recebê-lo” ( R.12), a forma pronominal “-lo”, importante
para a coesão do texto, retoma o antecedente “Prêmio Global
500 anos” ( R.11).
O Brasil é campeão mundial em agrobiodiversidade.
Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da
biodiversidade vegetal e animal do planeta. O tema é sempre
atual, pois esse imenso patrimônio genético pode estar em
perigo com o avanço das fronteiras agrícolas para o cerrado
e a Amazônia.
Os estudos da agrobiodiversidade envolvem o uso
e a conservação dos recursos genéticos animais, vegetais, a
microbiota (seres microscópicos) e conhecimentos
associados. Essa área da ciência ainda trata da evolução,
domesticação e localização dos centros de diversidade das
espécies de interesse para a humanidade, como as
alimentares, medicinais, ornamentais e agroenergéticas.
É fundamental destacar a riqueza brasileira em
variabilidade genética vegetal, principalmente porque o
Brasil é o centro de origem do abacaxi, do açaí, do
amendoim, do cacau, da castanha, do cupuaçu, do maracujá,
da mandioca, bem como da seringueira e de outras espécies.
Idem, ibidem.

A respeito desse texto, julgue os itens subseqüentes.
17
18

19
20

Em “Estima-se” ( R.2), o sujeito está oculto.
Infere-se das informações do texto que o desmatamento para
implantação de lavouras representa risco para o patrimônio
genético da Amazônia.
O emprego de vírgula após “evolução” ( R.10) justifica-se por
isolar oração de natureza explicativa.
As vírgulas empregadas nas linhas 16 e 17 têm justificativas
diversas.
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24

Para centralizar o título do texto — “Sobre o Acre” — , é
suficiente clicar em algum local desse título e, em seguida,
clicar

25

.

A fonte usada na palavra selecionada é denominada Times
New Roman.

26

Para se sublinhar a palavra “brasileiros”, é suficiente aplicar
um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar

27

.

Para se realizar uma cópia de segurança do arquivo de nome
Sobre o Acre, que está associado ao texto em edição, é

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6),
em que é exibida uma página da W eb. Com relação a essa figura,
ao IE6 e à Internet, julgue os itens a seguir.

suficiente clicar o ícone

, localizado no canto superior

esquerdo da janela mostrada.
21

Quando o IE6 é aberto, existe sempre uma página da W eb
que ele exibe inicialmente. Caso se deseje, em algum
momento, retornar a essa página inicial, é suficiente
clicar o botão

22

.

Ao se clicar o botão
, a página em exibição é
bloqueada, de forma que nenhum usuário possa mais
acessá-la, no futuro, no computador em que o IE6 está
instalado. Essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo,
para impedir que menores de idade acessem páginas da
W eb inapropriadas. Para desbloquear a página, é necessário
o fornecimento de uma senha secreta.

Julgue o item abaixo, referente a correio eletrônico.
23

maria/www@ comercial.empresa@ brasileiro
é uma
seqüência de caracteres que apresenta a estrutura padrão de
um endereço de correio eletrônico. Nessa seqüência, maria
corresponde ao nome do usuário de e-mail, www indica que
o usuário está na W eb, comercial é a seqüência de caracteres
usada para indicar páginas de empresas. O fato de o usuário
de correio eletrônico morar no Brasil é indicado pela
palavra brasileiro.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma
planilha, em processo de elaboração, contendo alguns dados
relativos ao estado do Acre. Considerando essa figura e o Excel
2002, julgue os itens que se seguem.
28

Para se alinhar à esquerda os conteúdos das células contidas
na coluna B, é suficiente selecionar essas células e, em
seguida, clicar

29

O menu

.
permite o acesso a uma ferramenta que pode

auxiliar na realização de uma cópia da planilha em um
disquete de 3½".
Com relação ao W indows XP, julgue o item a seguir.
30
Considerando a figura acima, que mostra uma janela do W ord
2002, com um texto em processo de edição, no qual a palavra
“nacional” está selecionada, julgue os itens de 24 a 27.

Caso haja, na desktop, um ícone correspondente a um
arquivo do W ord, é possível abrir esse arquivo por meio da
aplicação de um clique duplo sobre esse ícone.
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O cultivo da planta de coca, base para a produção da

É comum as pessoas se perguntarem por que o Brasil,

cocaína, subiu 8% na Bolívia e 7% no Peru em 2006, tendo

com uma população próxima aos 190 milhões, é superado no

diminuído 9% na Colômbia no mesmo ano, concluiu o relatório

desempenho olímpico por nações muito menos populosas como

anual do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime

Austrália, Coréia do Sul ou Hungria — para não falar,

(UNODC). O crescimento do cultivo na Bolívia tem especial
motivo para preocupar o governo brasileiro já que, segundo a
embaixada norte-americana e a polícia boliviana, de 85% a 90%
de toda a cocaína produzida pela Bolívia tem como destino o

naturalmente, de Cuba. De forma resumida, pode-se atribuir essa
diferença à falta de investimentos e de uma política de Estado
voltada para a massificação da prática desportiva. A verdade é
que, em um país com tantas deficiências estruturais e alarmantes

Brasil.
Apesar da queda do cultivo da planta na Colômbia, o

índices de pobreza e violência, muitos, erroneamente, ainda não

país continua a ser o maior cultivador de coca e produtor global

vêem o esporte, e toda sua dimensão educacional, como uma

de cocaína, respondendo por 62% da droga encontrada no

prioridade.

mundo. A erradicação da coca na Colômbia é altamente

Jornal do Senado, 20-26/8/2007, p. 10 (com adaptações).

financiada pelos Estados Unidos da América (EUA), que, pelo
Plano Colômbia, destinam ao país U S$ 700 milhões anuais, a

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

maior parte em ajuda militar para combater a guerrilha e o

papel do esporte no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os

narcotráfico.

itens subseqüentes.
Folha de S.Paulo, 16/6/2007, p. A24 (com adaptações).

41
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

As competições esportivas entre os países da América, em
2007, foram realizadas no Brasil, na cidade do Rio de

amplitude do tema por ele focalizado, além de aspectos do atual

Janeiro.

cenário latino-americano, julgue os itens seguintes.
42
31

O denominado crime organizado global atua em várias

Conhecido como o país do futebol, o Brasil é o país com
maior número de conquistas em Copas do Mundo.

frentes e tem no tráfico de drogas ilícitas uma de suas
maiores fontes de renda.
32

43

claramente afastado dos interesses financeiros.

A contínua redução de demanda pelas drogas ilícitas nos
EUA explica a crescente dificuldade encontrada pelo

Nos dias de hoje, o esporte é essencialmente amador e

44

narcotráfico para continuar atuando naquele país.

Segundo o texto, por ter uma população muito maior, o
desempenho olímpico do Brasil supera o de Cuba.

33

Deduz-se do texto que não há diferença entre coca e cocaína.

34

Considerando os países citados no texto, é correto inferir que

impede que o Brasil popularize o esporte entre seus

a América do Sul concentra parte considerável da produção

habitantes.

mundial de determinado tipo de droga ilícita.
35

45

46

O Brasil funciona como rota de passagem de droga a ser

O fato de não possuir um ministério específico para o setor

O texto sugere que o esporte é uma atividade que pode
contribuir para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

distribuída internacionalmente.
47
36

A Colômbia perdeu a posição de líder mundial na produção

oferecer aos alunos as condições essenciais para a prática

de cocaína.
37

O sistema educacional brasileiro já está preparado para

desportiva.

Atualmente, Bolívia e Venezuela são os maiores aliados dos
EUA na América do Sul.

48

A expansão das práticas esportivas, sobretudo as de alto
rendimento, requer, entre outras condições, locais adequados

38

A Colômbia vive hoje em paz, sem lutas internas.

39

Além do narcotráfico, o crime organizado global também

para treinamento e orientadores técnicos.
atua fortemente no contrabando de armas.
40

49

saudável a crianças e jovens que vivem em situação de risco

O narcotráfico desempenha importante papel na existência

social.

do conhecido quadro de violência presente em grandes
cidades brasileiras.

Exemplos mostram que o esporte pode oferecer alternativa

50

O texto sugere ser errado associar esporte a educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens seguintes, acerca da legislação do exercício da

Um homem de 37 anos de idade está hospitalizado e se
recupera de um acidente vascular cerebral que o deixou com

enfermagem.

fraqueza do lado direito do corpo. Essa é a primeira vez que ele
51

A Associação Brasileira de Enfermagem é o órgão

se interna em um hospital e, por isso, se sente constrangido por

responsável pela fiscalização e garantia da regulamentação

necessitar de auxílio para as atividades de auto-cuidado. Ele é
incapaz de realizar sozinho atividades de higiene, vestir-se ou

do exercício da profissão.

locomover-se. Afirma não desejar tomar banho até que melhore
52

As atribuições do profissional de enfermagem bem como a
caracterização das infrações éticas nessa área estão descritas
detalhadamente em lei relativa ao exercício profissional de

sua tonteira e que seja capaz de fazê-lo sozinho.
Considerando a situação hipotética apresentada e a assistência de
enfermagem a ser instituída, julgue os itens que se seguem.

enfermagem.
61
53

preocupações e orientado a reconhecer as dependências

cabem

presentes como uma parte necessária para sua recuperação

privativamente

aos

profissionais

técnicos

de

e reabilitação.

enfermagem.
54

O exercício da atividade de enfermagem é privativo de

62

O paciente deverá ser capaz de demonstrar vontade em
participar das medidas de higiene e encorajado a realizar

enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem

sozinho cada etapa, procurando seguir um ritmo previamente

e parteiro.
55

O paciente deve ser encorajado a conversar sobre suas

A atual legislação prevê que os procedimentos pós-morte

estabelecido que lhe exija o máximo de desempenho.

Pela legislação, a prescrição da assistência de enfermagem

63

Deve-se propiciar um ambiente seguro e privativo bem como
a monitorização da assistência durante o banho e as

é parte integrante do programa de enfermagem.

atividades de higiene.
Uma mulher de 26 anos de idade encontra-se internada

64

A higiene corporal com um banho de chuveiro em pé

no terceiro dia pós-parto. Quando chegou ao hospital, após

sozinho é o mais recomendado, a fim de que o paciente

algumas horas de trabalho de parto, foi necessária a realização de

perceba que está mais independente.

cesariana. Feita a cirurgia, o recém-nascido vem evoluindo bem,

65

sem intercorrências.

se das áreas mais sujas para as mais limpas.

Considerando a assistência de enfermagem a ser instituída, na

A biossegurança tem fundamental importância em serviços de
saúde. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

situação clínica acima descrita o enfermeiro deve

66
56

57

Na técnica do banho, deve-se assegurar a assepsia partindo-

A adoção de medidas de biossegurança tem por objetivo a

orientar a paciente a evitar a lavagem dos cabelos por estar

promoção da consciência sanitária de uma comunidade, bem

no puerpério e ter se submetido a uma cesariana, a fim de

como a preservação do meio ambiente e a redução geral de

não prejudicar a produção de leite nos primeiros dias.

riscos à saúde.

orientar a paciente sobre a importância de manter períodos

67

A capacidade de defesa antiinfecciosa é considerada
unifatorial por se relacionar apenas com a virulência do

regulares de sono e repouso.
58

parasita.

observar possíveis sinais de infecção como febre, dor ou

68

endurecimento no local da cicatriz cirúrgica da paciente.
59

removê-las das seringas com as mãos e entortá-las ou
quebrá-las para que não ocorra nenhum tipo de acidente.

incentivar a paciente a permanecer a maior parte do tempo
no leito, evitando a deambulação para diminuir riscos de

69

ensinar

a

técnica

de

tocar em artigos ou superfícies sem material biológico e
amamentação,

encorajando

antes de se atender outro paciente.

o

aleitamento materno e os cuidados com as mamas e os
mamilos.

As luvas devem ser removidas logo após o término do
procedimento em que seu uso era necessário, antes de se

sangramento e deiscência.
60

Ao desprezar agulhas descartáveis utilizadas, deve-se

70

Os calçados indicados para o ambiente hospitalar devem ser
fechados e de preferência de tecido.
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Julgue os próximos itens, que tratam da preparação e do
acompanhamento de exames diagnósticos.

Um homem de 75 anos de idade, com câncer em estágio
avançado, vive com a esposa em sua casa e tem sentido dor, cada

Na coleta de urina para EAS (elementos anormais e
sedimentos), deve-se utilizar, obrigatoriamente, um
recipiente estéril e orientar o paciente a colher o primeiro
jato da primeira micção da manhã.

vez mais intensa, para a qual tem sido prescrito um analgésico

72

O recipiente utilizado na coleta de escarro deve ser estéril.

semanais de um profissional de enfermagem vinculado a uma

73

A mamografia é indicada no rastreamento de câncer de
mama.

agência de cuidados domiciliares.

74

O paciente adulto que estiver realizando a coleta de urina de
24 horas, para medida da proteína total na urina, deve ser
orientado a medir toda urina eliminada nas 24 horas, não
necessitando armazená-la.

71

75

opióide oral. Também tem experimentado problemas decorrentes
da diminuição de leucócitos e plaquetas, bem como do tratamento
com radioterápicos. Esse paciente vem recebendo visitas

Acerca da situação hipotética apresentada e dos cuidados
domiciliares adequados à situação, julgue os itens que se seguem.
86

diário de acompanhamento dos sinais vitais do paciente e,

O contraste iodado intravenoso utilizado nos testes
radiológicos deve ser infundido somente após o acesso
venoso estar bem irrigado com solução salina.

Um indivíduo adulto está internado em uma unidade de
saúde de alta complexidade para início do tratamento de
tuberculose pulmonar bacilífera.

Os familiares devem ser orientados a manter um registro
em casos de hipertermia, evitar qualquer medida para
diminuição da temperatura, pois, nessa situação, é desejada
a manutenção de temperaturas mais elevadas.

87

Os cuidadores domiciliares devem ter conhecimento de que
alterações cutâneas podem surgir em decorrência de
tratamentos com radioterápicos e que devem ser avaliados

Considerando a situação hipotética apresentada, a assistência de
enfermagem adequada a essa situação e os sintomas apresentados
pela paciente, julgue os itens a seguir.
76

Nessa situação, os achados clínicos mais prováveis são a
anorexia, a fadiga e a tosse persistente.

77

Os sinais vitais do paciente devem ser verificados
periodicamente, dando importância especial à temperatura e
à respiração.

78

79

80

O paciente pode ser admitido em uma enfermaria comum
junto com outros pacientes, sendo desaconselhável o seu
isolamento.

todos os fatores de risco, inclusive a presença de
incontinências urinárias e fecais.
88

das fezes do paciente, além da sua gengiva e de outros locais
em que possam ocorrer sangramentos, pois isso contribuirá
para a detecção precoce de possíveis complicações.
89

Com relação à sintomatologia apresentada pelos pacientes com
transtornos mentais, julgue os itens seguintes.

A esposa deve ser orientada a evitar falar com o paciente
sobre os sentimentos de pesar e a procurar minimizar os
problemas, dando esperanças de cura ao paciente.

90

O esquema medicamentoso deve ser rigorosamente
obedecido a fim de garantir o tratamento adequado da
doença.
A aceitação da dieta pelo paciente deve ser supervisionada
e uma dieta mais fracionada ao longo do dia deve ser
ofertada.

Os cuidadores domiciliares devem observar as características

O uso do analgésico deve ser controlado e a família deve ser
orientada a suspender a medicação para que não ocorra
dependência psíquica do paciente.

Acerca da administração de medicamentos, julgue os itens a
seguir.
91

O comprimento de uma agulha para injeção intramuscular é
o mesmo para um indivíduo adulto, seja ele magro, seja ele
obeso.

81

82
83

84

85

Estará tendo uma alucinação de comando o paciente que
disser estar ouvindo continuamente uma voz dizendo:
mate-se!
As ilusões são percepções falsas de algo que existe, como o
paciente achar que o teto está abaixando e irá esmagá-lo.
Quando o paciente, ao ser entrevistado, apresenta fuga de
idéias, neologismos ou bloqueio de pensamento, esses
sintomas podem indicar alterações no seu processo de
pensamento.
As alterações da consciência estão limitadas aos distúrbios
metabólicos e físicos, o que já exclui qualquer doença
mental.
Os tiques são exemplos de alterações de movimento e se
caracterizam por movimentos rápidos e involuntários.

92

O calibre da agulha a ser utilizada na administração de uma
mesma medicação por injeção intradérmica é igual para uma
criança ou um adulto.

93

Um medicamento na forma de apresentação oral pode ser
preparado e administrado pela via parenteral, desde que
seguidos os princípios de assepsia.

94

Reações idiossincrásicas são efeitos inesperados que não
foram

descobertos

durante

a

experimentação

do

medicamento e que nunca foram relatados.
95

O músculo glúteo máximo é o mais adequado e indicado
para a aplicação de injeção intramuscular em crianças abaixo
de três anos.
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Julgue os itens subseqüentes, que tratam dos sinais vitais e do
procedimento de verificação desses sinais.
96

O indivíduo que apresenta freqüência cardíaca irregular deve
ter seu pulso contado em 15 segundos e o resultado
multiplicado por quatro para se encontrar o valor por minuto.

97

Na palpação do pulso carotídeo, é indicado realizar-se a
compressão da artéria, massageando-se o seio carotídeo
bilateralmente.

98

A pressão arterial sistólica ou máxima corresponde ao
momento de sístole cardíaca.

99

Não se deve pressionar a cabeça do estetoscópio com muita
firmeza contra a pele no momento da ausculta da pressão
arterial para não se provocar erro de leitura.

100 Apnéia é o termo usado para descrever a freqüência
respiratória lenta.
Julgue os itens que se seguem, considerando o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
101 Um profissional de enfermagem pode se recusar a exercer
atividades que não sejam de sua competência legal.
102 Um técnico de enfermagem resolveu sair da instituição onde
trabalhava, durante seu plantão, suspendendo as atividades
de trabalho, após ter avaliado que essa instituição não
oferecia condições mínimas para a assistência que prestava.
Assim, abandonou sete pacientes que se encontravam sob
seus cuidados no pronto-socorro. Nessa situação hipotética,
é correto afirmar que o profissional não pode ser punido,
pois sua atitude tem respaldo no CEPE.
103 O paciente internado em um hospital é obrigado a aceitar
toda terapêutica que tenha sido prescrita pelo médico e a
concordar com os cuidados que devam ser realizados.
104 Um técnico de enfermagem, percebendo que o colega de
trabalho não tinha preparo adequado para o serviço que
estava exercendo, procurou informações no conselho da
profissão e descobriu que se tratava de um falso profissional
de enfermagem. Com medo de represálias, ficou calado e, a
pedido do colega, não o denunciou. Nessa situação
hipotética, é correto afirmar que caberá punição apenas para
o trabalhador que se fez passar por um profissional de
enfermagem.
105 Quando estiver exercendo suas atividades profissionais, o
técnico de enfermagem tem o dever de colocar, junto à sua
assinatura, o número de sua inscrição no Conselho Regional
de Enfermagem.

Um paciente adulto está internado para tratamento de um
abscesso extenso que drena secreção produtiva não contida.
Encontra-se em um quarto privativo que tem uma indicação de
precauções por contato.
Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética
apresentada e os princípios de assepsia.
106 As precauções padrão são dispensáveis, já que o paciente se
encontra em isolamento de contato.
107 O profissional de enfermagem deve sempre lavar as mãos
antes de entrar no quarto do paciente, após retirar as luvas,
entre diferentes procedimentos com esse paciente e ao sair
do quarto dele.
108 Devem ser utilizadas luvas pelo profissional apenas no
momento da realização do curativo no local do abscesso.
109 Todo material de uso nos cuidados com o paciente deve
sofrer esterilização, incluindo roupas de cama, termômetro,
esfigmomanômetro e estetoscópio.
110 O avental ou o capote de proteção deve ser usado pelo
técnico de enfermagem sempre que houver necessidade de
contato com o paciente.
Considerando que uma mulher de 52 anos de idade, hospitalizada
devido a problemas cardíacos, apresente uma parada
cardiorrespiratória, e considerando, ainda, os procedimentos
adequados a esse caso, julgue os seguintes itens.
111 São prioritárias as manobras de suporte básico de vida, que
consistirão em abrir as vias aéreas da paciente e dar
assistência ventilatória e cardiovascular a ela.
112 O uso do desfibrilador é contra-indicado devido ao fato de
a paciente ser cardiopata.
113 A posição de decúbito dorsal horizontal sobre uma superfície
rígida é a adequada para a paciente.
114 A localização correta do ponto de compressão torácica para
iniciar a massagem cardíaca é de dois centímetros abaixo do
apêndice xifóide.
115 O local de palpação do pulso mais indicado para a
identificação dos batimentos cardíacos é o tibial posterior.
Julgue os itens seguintes, relativos a procedimentos técnicos de
enfermagem.
116 A máscara facial com bolsa-reservatório fornece altas
concentrações de oxigênio e é ajustada de modo a não ferir
a pele do paciente.
117 A bolsa coletora de urina no sistema de drenagem fechado
da sonda vesical deve permanecer abaixo do nível da bexiga.
118 A sonda nasogástrica sempre deve ser lavada após a
administração de medicamentos e após o oferecimento da
dieta ao paciente.
119 A limpeza do meato urinário de um paciente com sonda não
deve ser feita enquanto a sonda não for retirada, devido ao
risco de retirada acidental dessa sonda ou de contaminação
do paciente.
120 A coleta de sangue para exames deve ser feita,
preferencialmente, com agulha de bom calibre, a qual deve
ser desprezada em recipiente próprio para materiais
perfurocortantes.
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