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Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções
Para fazer a prova você usará:
 um caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu
nome, número de inscrição e espaço para
assinatura.

Conﬁra o número que você obteve
no ato da inscrição com o que está
indicado no cartão-resposta.

Veriﬁque, no caderno de prova:
a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
b) se há imperfeições gráﬁcas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao ﬁscal qualquer irregularidade.
 Para cada questão são apresentadas 5
(cinco) alternativas diferentes de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado
da questão.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova.
 A interpretação das questões é parte
integrante da prova, não sendo permitidas
perguntas aos ﬁscais.
 Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao ﬁscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
O gabarito da prova será divulgado no site http://ses.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(4 questões)

Neologismo
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo:
Teadoro, Teodora.
Manuel Bandeira. In: Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro, Nova
Aguilar, 1983.p.168.

1. Em relação ao texto, assinale as aﬁrmativas corretas:
I. O verbo adorar é sempre transitivo indireto.
II. A classe gramatical da palavra pouco é advérbio.
III. O neologismo teadorar, criado a partir de
uma expressão popular, é formado por um
pronome e um verbo.
IV. Separando os elementos que formam a estrutura do verbo teadorar, temos: radical = teador;
vocal temática = a; desinência = r.
V. A palavra neologismo é formada de neo +
logismo e, a julgar pela origem, signiﬁca novo
+ palavra.
Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas assinaladas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

apenas a I.
apenas a V.
I, II, III e V.
I, III, IV e V.
II, III, IV e V.

(20 questões)
2. Em relação aos termos destacados no trecho abaixo:
Beijo pouco, falo menos ainda
Mas invento palavras... (Manuel Bandeira)
É correto aﬁrmar-se que são respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

verbo e preposição.
advérbio e pronome.
verbo e conjunção coordenativa adversativa.
advérbio e conjunção coordenativa explicativa.
verbo e conjunção subordinativa integrante.

3. Leia a frase abaixo:
“(...) Mas invento palavras que
traduzem a ternura mais funda (...)”,
Com relação à frase de Manuel Bandeira destacada
acima, responda:
I.

Em que tempo e modo está a forma verbal
invento?
II. Qual é o gerúndio da forma verbal traduzem?
III. Qual é o modo verbal que indica uma ação
duvidosa, incerta?
Assinale a alternativa que responde corretamente as
questões apresentadas.
a. (
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) I. pretérito perfeito do indicativo.
II. traduzindo. III. imperativo.
( X ) I. presente do indicativo.
II. traduzindo. III. subjuntivo.
( ) I. presente do subjuntivo.
II. traduzir. III. subjuntivo.
( ) I. presente do indicativo.
II. traduzido. III. subjuntivo.
( ) I. presente do indicativo.
II. traduzindo. III. indicativo.
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4. Em qual das alternativas ocorre erro de regência
verbal?

5. Com base na análise do texto apresentado, assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
( )
( )
(X)
( )

Preﬁro cinema a teatro.
Custa-me crer que ela ainda volte.
Somos trinta nesta classe.
Eu lhe amo, eu lhe adoro.
Assistimos a um ﬁlme interessante.

Aspectos Históricos e
Geográﬁcos de Santa Catarina

(4 questões)

b.

Utillize o texto abaixo para responder à questão 5
População orientada sobre dengue
Florianópolis- Quem passou pelo Largo da Alfândega,
no centro de Florianópolis, na manhã de ontem, teve
a oportunidade de observar de perto como é o mosquito Aedes aegipty, transmissor da dengue. Para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Prefeitura
da Capital realizou um trabalho de conscientização
sobre a importância de eliminar os criadouros do inseto e assim evitar a transmissão da doença.
Além de material informativo, foram exibidos os equipamentos utilizados na procura e combate ao mosquito, e disponibilizados microscópios onde era possível
analisar detalhadamente o animal, desde sua fase de
larva até a idade adulta. Coordenador do Programa
de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde de
Florianópolis [...] lembra que Santa Catarina nunca
registrou casos de pessoas com dengue contraída
aqui, ou seja, os casos registrados foram “importados”,
de pessoas que viajaram e contraíram a doença em
outros Estados.

c.

d.

e.

) Embora, segundo o texto, até a data em
que a notícia foi publicada, tivessem sido
registrados pouquíssimos casos de dengue,
contraídos em Santa Catarina, as autoridades
se preocupavam, principalmente com a proximidade do verão, com uma eventual proliferação dos criadouros do mosquito transmissor
da doença.
( ) Em Santa Catarina a dengue tornou-se uma
verdadeira pandemia. Por essa razão, as autoridades de saúde preocupavam-se em alertar
a população para que não ocorresse um
aumento dos casos de dengue contraída em
nosso estado.
( X ) Embora, até a data em que a notícia foi publicada, não tivessem sido registrados casos
de pessoas com dengue contraída em Santa
Catarina, as autoridades se preocupavam, em
virtude da proximidade do verão, com uma
eventual proliferação dos criadouros do mosquito Aedes aegipty, transmissor da doença.
( ) Santa Catarina foi, no ano de 2005, o segundo estado em número de casos de dengue
contraída em seu território. As autoridades
catarinenses, por essa razão, estavam, como
pode ser constatado pela notícia, muito preocupadas com a proximidade do verão.
( ) Os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina
foram, de janeiro a dezembro de 2006, o campeão e vice-campeão nacionais em casos de
dengue. Isso se deve, segundo as autoridades,
à falta de conscientização da população sobre
a importância de eliminar os criadouros do
inseto causador da doença.

A preocupação, agora, é principalmente com a proximidade do verão, já que o clima quente e o aumento
das chuvas, característicos do período, favorecem a
proliferação dos criadouros do mosquito.
Fonte: Jornal A Notícia, 19.11.2006. Disponível em http://an.uol.
com.br/2006/nov/19/0ger.jsp. Acessado em 12/12/2006.
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6. Analise as aﬁrmações abaixo em relação à defesa
do meio ambiente.
I.

A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Estado de Santa Catarina.
II. A FATMA busca garantir a preservação dos
recursos naturais do nosso estado, entre outras maneiras, através da gestão de Unidades
de Conservação Estaduais, onde a natureza
original é preservada e pesquisada.
III. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nas
proximidades de Florianópolis, é um dos mais
importantes do Estado.
IV. A União atua, na defesa do meio ambiente
no Estado de Santa Catarina, especialmente
através do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

8. Em 22 de julho de 1839 a cidade de Laguna estava
em poder dos farroupilhas que a denominaram “Cidade Juliana de Laguna” e nela instalaram um governo
provisório sob a presidência de Davi Canabarro.
Assinale o episódio da História de Santa Catarina relacionado ao fato acima descrito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

A Guerra do Contestado.
A criação da República do Piratini.
A criação da República Catarinense.
A expedição de D. Pedro de Zeballos.
A divisão do Brasil em dois governos republicanos, o do Rio de Janeiro e o de Laguna.

Informática

(4 questões)

Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas a aﬁrmação I é verdadeira.
As aﬁrmações I e III são as únicas verdadeiras.
As aﬁrmações I e IV são as únicas verdadeiras.
As aﬁrmações I, II e III são as únicas verdadeiras.
As aﬁrmações I, II, III e IV são verdadeiras.

9. Os estilos de parágrafos do Microsoft Word são
utilizados para:
I.
II.

Geração de índices analíticos.
Formatação da fonte, do espaçamento e do
alinhamento de um parágrafo.
III. Formatação de marcadores, bordas e numeração automática.
IV. Deﬁnição do idioma a ser considerado na veriﬁcação ortográﬁca.

7. Leia o texto:
“Esta região, colonizada por açorianos no século XVIII,
tem um relevo recortado, com baías, enseadas, manguezais, lagunas e mais de 500 praias. É, ainda, uma
das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil”.
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Regiões. Disponível
em http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geograﬁa/paginas/regioes.htm. Acessado em 14/12/2006.

O texto acima faz referência a qual das regiões do
Estado de Santa Catarina?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Litoral.
Vale do Itajaí.
Nordeste.
Oeste.
Planalto Norte.
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Estão corretos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas os itens II e III.
Apenas os itens I, II e III.
Apenas os itens I, III e IV.
Apenas os itens II, III e IV.
Os itens I, II, III e IV.
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10. Suponha que você deseja gerar etiquetas para enviar uma correspondência a uma lista de destinatários
cujos nomes e endereços estão armazenados em uma
planilha do Microsoft Excel, mostrada abaixo.

11. Veriﬁque quais das atividades abaixo podem ser
executadas utilizando o Microsoft Outlook:
I.

Acessar as mensagens recebidas por várias
contas de correio eletrônico.
II. Veriﬁcar a ortograﬁa de uma mensagem de
correio eletrônico.
III. Convidar pessoas a participar de um compromisso marcado no seu calendário.
IV. Agendar um compromisso de modo que este
passe a se repetir periodicamente.

Assinale a alternativa que descreve uma forma correta de gerar essas etiquetas.
a. ( X ) Utilize o Assistente de Mala Direta do
Microsoft Word para criar as etiquetas e selecione como fonte de dados a planilha com a
lista de destinatários.
b. ( ) Crie as etiquetas através do menu
Ferramentas  Envelopes e Etiquetas do
Microsoft Word e selecione como fonte de
dados a planilha com a lista de destinatários.
c. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no
Microsoft Excel, abra o Assistente de Mala
Direta e deﬁna os dados da planilha que
serão inseridos nas etiquetas.
d. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, selecione o menu
Ferramentas  Envelopes e Etiquetas e
deﬁna os dados da planilha que serão inseridos nas etiquetas.
e. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no
Microsoft Excel, selecione o menu Arquivo 
Conﬁgurar página e altere o tipo de papel
para Etiquetas.

As atividades que podem ser executadas utilizando o
Microsoft Outlook são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as descritas nos itens II e III.
Apenas as descritas nos itens III e IV.
Apenas as descritas nos itens I, II e III.
Apenas as descritas nos itens I, III e IV.
As descritas nos itens I, II, III e IV.

12. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O endereço de e-mail de um usuário identiﬁca
o provedor de acesso utilizado por este para
conectar-se à Internet.
( ) Para que possa acessar a Internet, o usuário
precisa possuir uma conta de e-mail, que será
utilizada para identiﬁcá-lo na rede.
( ) A difusão de vírus de computador acontece
exclusivamente através da Internet. Portanto,
computadores desconectados da rede estão a
salvo de infecções por vírus.
( X ) Para acessar a Internet com maior segurança,
o usuário deve possuir em seu computador
programas anti-vírus, anti-spam e ﬁrewall,
além de manter os programas aplicativos e o
sistema operacional atualizados.
( ) O endereço de um servidor Web determina a
sua localização geográﬁca. Por exemplo, um
servidor Web cujo endereço possui a terminação ‘.br’ está obrigatoriamente situado no
Brasil e adota o Português como língua oﬁcial.
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Legislação

(4 questões)

13. De acordo com a Lei Complementar estadual 284,
de 28 de fevereiro de 2005, não integram a Administração Indireta do Estado:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Autarquias.
Empresas públicas.
Sociedades de economia mista.
Gabinete do Governador do Estado e
Secretarias de Estado.
) Fundações públicas de direito público e de
direito privado.

14. Assinale a alternativa verdadeira, conforme a Lei
Estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina):
a. (

b.

c.

d.

e.

) O exercício é o ato pelo qual o nomeado
para um cargo público manifesta, pessoal e
expressamente, a sua vontade de aceitar a
nomeação e inicia o exercício das respectivas
funções.
( X ) A admissão ao serviço estadual dependerá
sempre de aprovação prévia em concurso
público, exceto para o provimento de cargos
em comissão.
( ) Ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outros encargos da segurança
nacional, não será concedida licença, inclusive
quando oﬁcial da reserva das Forças Armadas,
para participação nos estágios previstos nos
regulamentos militares.
( ) É assegurada ao funcionário estável licença
sem remuneração para promoção de sua
campanha eleitoral, desde o registro oﬁcial
de sua candidatura até o dia seguinte ao da
respectiva eleição.
( ) A remuneração atribuída ao funcionário não
será objeto de arresto, seqüestro ou penhora, mesmo quando se tratar de prestação de
alimentos, de reposição ou de indenização à
Fazenda Pública.
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15. A Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março
de 2006, conceitua o Plano de Carreira e Vencimentos
como um:
a. ( X ) sistema estratégico de remuneração, estruturado na forma de carreira, cargo, competências, níveis e referências de vencimento, que
possibilitam o crescimento proﬁssional do
servidor de forma transparente, fundamentado na qualiﬁcação e desempenho proﬁssional.
b. ( ) quantitativo de cargo de provimento efetivo
com as respectivas competências, deﬁnidos
de acordo com as necessidades da Secretaria
de Estado da Saúde.
c. ( ) perspectiva de crescimento proﬁssional, fundamentada no desempenho eﬁciente e eﬁcaz
e no exercício de atribuições de maior nível
de complexidade e de formação.
d. ( ) um conjunto de competências e responsabilidades, com denominação própria e remuneração paga pelo erário, integrante do Quadro
de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.
e. ( ) um conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo de provimento efetivo, com
denominação própria, nível e referência especíﬁcos, de acordo com a estrutura de carreira.

16. A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde é de:
a. (

b.

c.

d.

e.

) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 5 (cinco) horas diárias ou
em escalas ou turnos ininterruptos.
( X ) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 6 (seis) horas diárias ou
em escalas ou turnos ininterruptos.
( ) 35 (trinta e cinco) horas semanais, devendo
ser cumpridas em regime de 7 (sete) horas
diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser
cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias
ou em escalas ou turnos ininterruptos.
( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser
cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias,
proibida a escala.
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17. Assinale a alternativa que não encontra amparo
na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde:

19. Assinale a alternativa que não corresponde ao
previsto na Constituição brasileira de 1988:

a. ( ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
b. ( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) constituise em um conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
c. ( ) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde.
d. ( X ) Estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de vigilância sanitária, com exceção da
formulação e execução da política de sangue
e seus derivados.
e. ( ) As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados,
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal.

b.

18. Assinale, de acordo com a Lei Federal 8.080/90, a
alternativa verdadeira:
a. ( X ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b. ( ) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
permitido exercer cargo de cheﬁa ou função
de conﬁança no Sistema Único de Saúde.
c. ( ) Não são consideradas fontes de recursos do
SUS os recursos provenientes de alienações
patrimoniais e rendimentos de capital.
d. ( ) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino não integram o Sistema Único
de Saúde.
e. ( ) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico em saúde efetuadas
nas Universidades serão ﬁnanciadas integralmente pelo SUS.

a. (

c.

d.

e.

) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
( ) São diretrizes do SUS a descentralização, o
atendimento integral e a participação da comunidade.
( X ) É permitida destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com ﬁns lucrativos.
( ) Ao sistema único de saúde compete participar
da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
( ) Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às endemias por
meio de processo seletivo público.

20. A Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro
de 2000, deﬁniu que até o exercício ﬁnanceiro de
2004 os recursos mínimos aplicados pelos Estados nas
ações e serviços públicos de saúde seriam equivalente
a
por cento do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , e inciso
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios.
Assinale o percentual a que se refere a Emenda:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

dez.
doze.
quinze.
vinte.
vinte e cinco.
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Técnico em Enfermagem

Conhecimentos Especíﬁcos
21. Os curativos são realizados para o tratamento de
feridas, favorecendo à cicatrização quando na ruptura
da integridade de um tecido corpóreo. Novas técnicas,
novos materiais e novos conhecimentos cientíﬁcos
sobre ﬁsiologia e patologia humana vêm mudando
substancialmente os cuidados com feridas; porém,
alguns procedimentos são indispensáveis ao Técnico
de Enfermagem. Assinale a aﬁrmativa que indica os
procedimentos adequados para um curativo simples.
a. ( X ) Veriﬁcar a prescrição médica e/ou de enfermagem; preparar o ambiente; preparar o
material; observar as condições ou estado do
paciente e orientá-lo sobre o procedimento
a ser realizado; lavar as mãos; colocar luvas;
remover o curativo, caso existente; examinar
cuidadosamente as características e condições da ferida; caso recomendado, limpar a
ferida de dentro para fora e em movimentos
rítmicos; aplicar soluções se recomendado;
cobrir a ferida caso necessário; desprezar o
material em lixo hospitalar e lavar e desinfetar
o material permanente; lavar as mãos; anotar
o procedimento e características da ferida ou
observações complementares; e informar o
proﬁssional responsável no caso de detectar
anomalias.
b. ( ) Observar a prescrição médica e/ou de enfermagem; preparar o carrinho de curativo com
o material adequado; observar o horário e o
local do curativo; providenciar a bandeja de
curativo; orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente
o estado da ferida; limpar a ferida de dentro para fora e em movimentos alternados;
aplicar soluções e pomadas; cobrir a ferida
caso necessário; desprezar o material em
lixo hospitalar e lavar e desinfetar o material
permanente; registrar a realização do procedimento e características da ferida, informar ao
proﬁssional responsável no caso de detectar
anomalias.
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c. (

(40 questões)

) Lavar as mãos; seguir a prescrição médica
e/ou de enfermagem; preparar a bandeja com
o material adequado; observar as condições
ou estado do paciente e orientá-lo sobre o
procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente as características e condições da
ferida; limpar a ferida de fora para dentro e
do mais sujo para o mais limpo; passar álcool
iodado na ferida; calçar luvas estéreis, cobrir
a ferida caso necessário; lavar as mãos; desprezar o material em lixo hospitalar e lavar e
desinfetar o material permanente; e registrar
a realização do procedimento e características
da ferida.
d. ( ) Lavar as mãos; observar a prescrição; calçar
luvas estéreis; preparar o carrinho de curativo
com o material adequado; preparar o ambiente; observar o estado do paciente e orientá-lo
sobre o procedimento a ser realizado; avaliar
adequadamente a ferida utilizando uma pinça
com gaze embebida em pomada desencrostante; aplicar soluções e pomadas; cobrir a
ferida caso necessário; lavar as mãos; desprezar o material em lixo hospitalar; lavar e
desinfetar o material permanente; e informar
o proﬁssional responsável no caso de detectar
anomalias.
e. ( ) Calçar luvas de procedimentos; preparar o pacote de curativo e colocá-lo numa bandeja de
procedimentos; preparar o ambiente; orientar o paciente sobre o procedimento a ser
realizado; avaliar adequadamente o estado
da ferida; realizar o procedimento utilizando
gazes e algodão estéril; desprezar o material
em lixeira comum e lavar e desinfetar o material permanente; registrar as características da
ferida; observar a prescrição de enfermagem;
chamar o proﬁssional responsável no caso de
detectar anomalias; e anotar o procedimento
e observações complementares no livro de
ocorrências.
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22. Os sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e
pressão arterial) são importantes dados para os proﬁssionais da saúde, não só por serem indicadores do
estado de saúde do cliente mas, também, por nortear
os cuidados necessários ao mesmo, o que demanda
conhecimentos adequados e aferição precisa e correta dos mesmos. Assinale a aﬁrmativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As artérias mais comuns utilizadas para veriﬁcação do pulso periférico são: jugular, temporal, facial, cefálica, carotídea, braquial, cubital,
femoral e a pediosa.
( ) O pulso pode ser avaliado quanto à freqüência, ritmo e amplitude, sendo que a bradisﬁgmia indica a freqüência dos batimentos do
pulso acima do normal e a taquisﬁgmia, abaixo do normal.
( ) A freqüência dos batimentos do pulso (bcpm
ou bpm) em uma pessoa não varia conforme
a idade, o sexo, o peso corporal, as atividades
físicas e as condições emocionais.
( ) As variações no ritmo (regular ou rítmico e irregular ou arrítmico), e na amplitude (fraco ou
ﬁliforme ou forte ou cheio) são perceptíveis
somente se a palpação da artéria com as pontas dos dedos for com pressão mais intensa e
rápida.
( X ) O pulso mostra a expansão e a retração alternadas de uma artéria, correspondente aos
batimentos cardíacos e indica o funcionamento do aparelho circulatório. O ventrículo
esquerdo, ao contrair-se, envia um volume
sanguíneo às artérias e estas se distendem e
se retraem, formando ondas, que são identiﬁcadas como pulso.

24. A injeção intramuscular (IM) permite a absorção
mais rápida do medicamento em relação à via subcutânea ou intradérmica. A demarcação do local mais
seguro para administrar o medicamento por via IM
requer conhecimentos adequados de anatomia e
habilidade técnica, dentre outros.
Assinale a alternativa que indica a ordem de preferência para a escolha do local de aplicação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A região posterior do braço (PB) – o músculo
tríceps braquial; a região dorso-glútea (DG)
– o glúteo; a região ventro-lateral-glútea ou de
Hochstetter (VLG) – o glúteo médio e mínimo;
e a região deltoideana (D) – o deltóide.
( X ) A região ventro-glútea (VG) ou de Hochstetter
– o músculo glúteo médio; a região da face ântero-lateral da coxa (FALC) – o vasto-lateral da
coxa; a região dorso-glútea (DG) – o grande
glúteo; e a região deltoideana (D) – o deltóide.
( ) A região direita do abdome (DA) – o músculo
transverso do abdome; a região da face ântero-lateral da coxa (FALC) – o vasto-lateral da
coxa; a região dorso-glútea (DG) – o grande
glúteo; e a região deltoideana (D) – o deltóide.
( ) A região da face ântero-lateral da coxa (FALC)
– o músculo vasto-lateral da coxa; a região
deltoideana (D) – o deltóide; a região dorsoglútea (DG) – o grande glúteo; e a região posterior do braço (PB) – o tríceps braquial.
( ) A região ântero-lateral da coxa (ALC) – o músculo vasto-lateral da coxa; a região direita do
abdome (DA) – o transverso do abdome; a
região ventro-glútea (VG) ou de Hochstetter
– o grande glúteo; a região dorso-glútea (DG)
– o glúteo médio e mínimo.

23. Assinale a alternativa correta.
O tempo de infusão de 250 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%) prescrito com o gotejamento de
25 gotas/minuto, será de aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1 hora e 50 minutos.
2 horas e 40 minutos.
3 horas e 20 minutos.
4 horas e 30 minutos.
5 horas e 5 minutos.
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25. A saúde bucal é componente inseparável do sistema de saúde corporal, afetando tanto o bem-estar
físico quanto o bem-estar psicossocial das pessoas. A
má condição de dentes, gengivas, próteses e outras
estruturas bucais tem inﬂuência direta e imediata em
aspectos importantes da vida humana.

27. O acesso venoso a partir de um cateter periférico
possibilita a administração de líquidos, medicamentos,
sangue e seus componentes. A terapia endovenosa
também pode trazer riscos locais e sistêmicos ao paciente. Relacione estes riscos descritos abaixo com os
sinais e sintomas a serem observados pelo técnico de
enfermagem na lista seguinte:

Assinale a alternativa que está em acordo com o entendimento sobre saúde bucal.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

a. (
b.
c.

d.

e.

) A saúde bucal não interfere na sensação de paladar e também não traz prejuízos nutricionais.
( ) O prazer, a sociabilidade e o humor estão
imunes a alterações da saúde bucal.
( ) A saúde bucal inibe o beijo, mas não interfere
na fala e expressão no processo de comunicação interpessoal.
( X ) A má condição da saúde bucal afeta o ato e
as decisões do que comer, pois interfere na
possibilidade de mastigação e deglutição dos
alimentos.
( ) A má condição da saúde bucal, por ser localizada, deve ser dissociada da saúde geral e das
práticas correspondentes de promoção da
saúde, sob pena de comprometê-la.

(
(
(

(

(
26. A oxigenação é uma das mais importantes e vitais
funções para a manutenção da estabilidade do funcionamento do organismo. Alguns cuidados são indispensáveis quanto à adequada respiração do paciente.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A falta de oxigenação no cérebro não é um
fator preocupante para a saúde do paciente.
( ) Minimize a ansiedade do paciente com problemas respiratórios, para acelerar o ritmo de
inspirações.
( X ) Mantenha desobstruídas as vias aéreas do
paciente para propiciar a entrada e saída de ar
no seu organismo.
( ) O O2 é essencial à vida. Faça exercícios respiratórios continuamente para evitar a dispnéia e
a cianose de extremidades.
( ) O oxigênio é uma droga terapêutica que deve
ser usada com cautela, exceto nos recém-nascidos com baixo peso em incubadoras.
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(

Flebite
Inﬁltração
Hematoma
Infecção local ou sistêmica
Reação vasovagal
Sobrecarga circulatória

) Ingurgitamento da veia do pescoço, angústia
respiratória, aumento da pressão sanguínea.
) Sensibilidade e área de contusão em torno do
local da punção venosa.
) Rubor próximo à cânula e ao longo da veia,
área túrgida sobre a veia, sensibilidade e calor
no local.
) Colapso súbito da veia durante a punção, palidez súbita, suor, debilidade, tontura e queda
da pressão sanguínea.
) Palidez e temperatura cutânea mais baixa em
torno do local da punção, queixas de desconforto, queimação ou dor (pode ser indolor).
) Febre, calafrios e mal-estar sem razão aparente. Local da punção geralmente sem sinas de
irritação.

A seqüência correta das respostas é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

IV, I, III, VI, V, II.
V, II, I, VI, III, IV.
V, IV, III, II, I, VI.
VI, II, III, IV, I, V.
VI, III, I, V, II, IV.
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28. Considere as seguintes aﬁrmativas em relação a
hemorragias e ferimento:
I.

II.

Hemorragia é a perda de sangue devido ao
rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou
artéria, alterando o ﬂuxo normal da circulação.
A hemorragia abundante e não controlada,
pode causar a morte em 3 a 5 minutos.
Na hemorragia externa deve-se elevar e manter assim o membro atingido, comprimir o
local com gaze esterilizada ou pano limpo, e
se a compressão não for suﬁciente para estancar a hemorragia, aplicar o torniquete.

III. Na hemorragia interna, como não se vê o sangramento, deve-se prestar atenção a alguns sinais externos tais como: pulso fraco e acelerado,
pele fria e pálida, mucosas brancas dos olhos e
da boca, mãos e dedos (extremidades) arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea.
IV. Na hemorragia interna as providências a serem tomadas são: deitar o acidentado com
a cabeça num nível mais baixo que o corpo,
mantendo-o o mais imóvel possível; colocar
bolsa de gelo ou compressa fria no local; tranqüilizar o acidentado, se ele estiver consciente; suspender a ingestão de líquido; observar
rigorosamente a vítima para evitar parada
cardíaca e respiratória; e providenciar auxílio
médico imediato.
V.

29. A alimentação e a hidratação são fundamentais
para a manutenção das funções do corpo humano.
Para tal, a nutrição decorre de vários processos que
envolvem o trato gastrintestinal. Assinale a aﬁrmativa
correta em relação à nutrição oral:
a. ( X ) A nutrição depende dos processos de ingestão, digestão e absorção.
b. ( ) A ingestão resume-se ao ato de levar o alimento até a boca.
c. ( ) A digestão é o processo de extração dos nutrientes contidos nos alimentos.
d. ( ) A absorção é apenas a separação dos líquidos
contidos nos alimentos.
e. ( ) O organismo faz primeiro a absorção, e depois, a digestão.

30. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
é um termo que se refere a um grupo de condições
caracterizado por resistência aumentada ao ﬂuxo
aéreo respiratório; um dos objetivos do tratamento
é reverter essa obstrução do ﬂuxo aéreo. Analise as
ações a seguir:

No caso da introdução de objetos pontudos
no tórax (punhal ou estaca, por exemplo),
deve-se arrancá-los imediatamente, pois do
contrário a hemorragia pode se agravar e
provocar a morte.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente as aﬁrmativas I e III.
Somente as aﬁrmativas I, II e III.
Somente as aﬁrmativas III, IV e V.
Somente as aﬁrmativas I, II, III e IV.
Somente as aﬁrmativas I, III, IV e V.

Estimular a participação do paciente em programas do combate ao tabagismo.

II.

Administrar broncodilatadores sempre que o
paciente solicitar ou apresentar dispnéia.

III. Administrar corticosteróides, usados para
efeito antiinﬂamatório, somente por via endovenosa.
IV. Monitorar a terapia com oxigênio suplementar para o paciente com hipoxemia.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

I.

V.

Observar a quantidade, a coloração e consistência do escarro.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas quanto aos cuidados de enfermagem a serem
realizados pelo técnico de enfermagem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente as alternativas I e V.
Somente as alternativas II e V.
Somente as alternativas I, II e IV.
Somente as alternativas I, VI e V.
Somente as alternativas I, II, III e IV.
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31. Assinale a alternativa correta. Para a coleta de uma amostra de sangue deve-se
realizar a seguinte seqüência de procedimentos:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) Garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir
para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antissepsia da pele; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa
com tubo apropriado e estéril; colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; abrir o garrote e pedir para
que o paciente abra a mão.
( X ) Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; garrotear o braço para a punção
ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a
mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antissepsia da pele;
introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril;
colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir para
que o paciente abra a mão.
( ) Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; fazer a antissepsia da pele; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para
o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada;
colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir para
que o paciente abra a mão.
( ) Lavar as mãos; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida
mantê-la fechada; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão; fazer a
antis-sepsia da pele; calçar luvas de procedimentos; colher 5 ml de sangue ou
outra quantia se solicitado.
( ) Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; garrotear o braço para a punção
ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a
mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antissepsia da pele;
colher 30 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir
para que o paciente abra a mão.
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32. O sono e repouso adequados são indispensáveis
para a melhora do paciente e, seu conforto e bem
estar. Alguns cuidados são importantes para a melhor
qualidade do sono e repouso do paciente. Em relação
ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Promover o ambiente adequado (luz, temperatura, ventilação, ruídos e colchão confortável) para propiciar um sono agradável.
b. ( ) Ingerir uma quantidade maior de alimentos
antes de dormir, com objetivo de alimentar
melhor o organismo para o trabalho do sono.
c. ( ) Quando o organismo sente sono, o paciente
dorme independente de ruídos e dor intensa.
d. ( ) A iluminação através de luz de vigia e a ventilação adequada asseguram o conforto do paciente para um sono adequado, independente
de desconfortos como dores e hipertermia.
e. ( ) O ambiente hospitalar jamais permite proporcionar sono e repouso adequados.

34. O Técnico de Enfermagem deve ter conhecimento do Sistema Único de Saúde e das leis que orientam
as políticas de saúde do nosso país.
Fazem parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, de
19 de setembro de 1990, os seguintes princípios de
assistência à saúde:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

35. A educação em saúde é um processo dinâmico,
participativo e integrativo, envolvendo conhecimentos sobre práticas em saúde e possibilidades de viver
de forma mais saudável e com melhor qualidade de
vida. A educação em saúde tem como principais objetivos:

33. A relação entre o proﬁssional de enfermagem e o
cliente é da maior importância. Alguns aspectos são
fundamentais para que se promova a interação e o
entendimento entre eles. Assinale-os.

I.

Conscientizar as pessoas para a valorização da
saúde.

II.

Incentivar as pessoas a serem protagonistas
do seu cuidado, ou seja, cuidar de sua saúde
com seus esforços e ações, exercendo sua
cidadania.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Ter tratamento impessoal com todos os clientes para evitar que os mesmos venham invadir
a intimidade do proﬁssional de enfermagem.
( ) As crenças e valores do cliente, bem como
suas vontades não podem ter privilégios diante dos demais clientes cuidados pelo proﬁssional de enfermagem.
( ) Ser solidário com as necessidades do cliente
fazendo o impossível para atendê-lo ou satisfazê-lo pois não se sabe o quanto de vida
poderá ainda ter.
( ) Dialogar o tempo todo com o cliente, ouví-lo
nas suas angústias ou dúvidas, dedicar-se totalmente a ele, fazendo tudo por ele, mesmo que
ele possa fazer sozinho, de modo que sinta em
você todo o apoio e amparo que deseja.
( X ) Ser atencioso e cordial com o cliente, chamálo pelo seu nome ou como ele preferir, respeitá-lo como um ser humano integral, com suas
crenças, valores, hábitos e costumes.

universalidade, igualdade e indisciplina.
universalidade, sociabilidade e imoralidade.
integralidade, universalidade e igualdade.
integralidade, igualdade e generalidade.
igualdade, popularidade e interdisciplinaridade.

III. Desestimular a utilização dos serviços de saúde disponíveis na sociedade, pois já se encontram com uma demanda esgotada de clientes.
IV. Desenvolver a promoção à saúde, promovendo o aprender sobre os cuidados ou práticas
mais saudáveis de saúde.
V.

Orientar sobre hábitos saudáveis de vida em
detrimento de sua cultura ou crenças.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

As aﬁrmativas I, II e IV.
As aﬁrmativas I, II e V.
As aﬁrmativas I, III e IV.
As aﬁrmativas II, III e V.
As aﬁrmativas III, IV e V.
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36. O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à
saúde do trabalhador, causados por agente químicos,
físicos, ergonômicos, psicossociais e biológicos. Em
relação ao assunto, escolha a aﬁrmativa correta.

38. O Técnico de Enfermagem também tem responsabilidade sobre material utilizado no seu trabalho,
realiza, também, ações na supervisão do pessoal auxiliar para o melhor controle do mesmo. Com relação ao
tema, assinale a alternativa correta.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Os riscos químicos são os únicos geradores de
insalubridade do trabalhador em saúde.
( X ) Dentre os ﬂuidos corporais, o sangue é reconhecido como o mais importante veículo
de transmissão do vírus da hepatite C (HCV),
hepatite B (HBV) e HIV.
( ) O vírus HIV pode ser adquirido por acidente
com material pérfuro-cortante que esteve em
contato com paciente, mas nunca por exposição de membrana mucosa.
( ) Os fatores de risco para a aquisição do HCV
(hepatite C), após a exposição ocupacional,
independem do contato com o sangue.
( ) Quando no exercício da atividade laboral, um
acidente com pérfuro-cortante não pode ser
caracterizado como acidente do trabalho,
pois evidencia absoluta falta de competência
técnica.

37. Para o controle das infecções hospitalares é necessário que os proﬁssionais da saúde tenham conhecimentos sobre assepsia médica e cirúrgica. Assinale a
alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.

e.

) A assepsia visa proteger o paciente dos microorganismos presentes no seu próprio corpo ou
transportados pelos proﬁssionais que cuidam
dele, utilizando sempre material esterilizado.
( ) Um campo esterilizado é uma área considerada não isenta de todos os microorganismos.
( ) Os objetos esterilizados que tocam em outros
objetos também esterilizados passam a ser
considerados contaminados.
( ) A assepsia cirúrgica não elimina totalmente os
microorganismos da área através da esterilização e nem sempre utiliza material estéril.
( X ) A assepsia médica é realizada através de cuidados ou técnicas utilizadas para reduzir os
microorganismos e evitar a sua disseminação,
enquanto que assepsia cirúrgica é o emprego
de um conjunto de métodos que impedem
a penetração de microorganismos em áreas
estéreis.
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a. (

b.

c.

d.

e.

) O controle de material implica a contagem
mensal dos mesmos, uso na quantidade que
tiver disponível, limpeza e conservação adequada, guarda em local apropriado e seguro,
dentre outros.
( ) O controle de material implica a contagem
periódica dos mesmos ou conforme rotina,
uso conforme as necessidades de economia,
limpeza e conservação quando determinado,
guarda em local seguro, dentre outros.
( X ) O controle de material implica a contagem
periódica dos mesmos ou conforme rotina,
uso adequado com prudência ou cuidado e
sem desperdícios, limpeza e conservação adequada, guarda em local apropriado e seguro,
dentre outros.
( ) O controle de material implica a contagem semestral dos mesmos ou conforme rotina, uso
adequado com prudência ou cuidado e sem
desperdícios, limpeza e conservação quando
for cobrado, guarda em local apropriado e
seguro, dentre outros.
( ) O controle de material implica a contagem
periódica dos mesmos ou conforme rotina,
uso sempre na quantidade que tiver disponível, limpeza e conservação adequada, guarda
em local escuro e seguro, dentre outros.
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39. Para melhor atuação do Técnico de Enfermagem
na assistência à mulher no período grávido-puerperal,
é necessário que o mesmo tenha conhecimento sobre
a importância do alojamento conjunto. Sobre alojamento conjunto, escolha a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O alojamento conjunto impede o fortalecimento dos laços afetivos entre mãe e ﬁlho
que ocorre logo ao nascimento e se mantém
durante todo o tempo que estiverem internados, pois a presença de outras pessoas estranhas atrapalham esta relação.
( ) O alojamento conjunto proporciona à mãe satisfação, tranqüilidade, segurança e diminuição da depressão pós-parto; porém, também
exige que ela tome conta de seu ﬁlho e realize
todos os cuidados integrais necessários desde
a primeira hora de vida do ﬁlho, mesmo que
esteja debilitada ﬁsicamente.
( ) O alojamento conjunto impede o recém-nascido de se adaptar ao novo meio ambiente
não estéril e a colonização de sua pele e trato
gastrointestinal com os microorganismos da
mãe, pois neste ambiente convive com muitas
outras mães e bebês doentes.
( ) O alojamento conjunto facilita o atendimento
integral do binômio mãe-ﬁlho pois o Técnico
de Enfermagem só orienta o que a mãe deve
fazer, não necessitando despender tempo
para realizar cuidados com os mesmos.
( X ) O alojamento conjunto é uma forma de organização da assistência hospitalar em que o recém-nascido permanece ao lado de sua mãe
desde o momento do parto até a alta da instituição, possibilitando no mesmo espaço físico
a prestação de todos os cuidados assistenciais
no pós-parto imediato e de orientação à mãe
sobre sua saúde e a de seu ﬁlho.

40. Os cuidados da saúde da mulher nos aspectos ginecológicos são indispensáveis, principalmente, para
a sua sexualidade, reprodução humana e vitalidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Todas as mulheres devem ser estimuladas
a realizar o auto-exame de mamas e a fazer
mamograﬁa conforme recomendação médica.
b. ( ) O prurido vaginal deve ser considerado normal na mulher, não necessitando, portanto,
de encaminhamento ao médico.
c. ( ) O uso de anticoncepcionais deve ser estimulado em mulheres hipertensas e com varizes de
membros inferiores.
d. ( ) O corrimento vaginal indica uma urgência
médica, devendo a paciente ser encaminhada
a um hospital de referência.
e. ( ) É recomendado a todas as mulheres realizar
exame de Papanicolau (preventivo de câncer
de cólo uterino) de 5 em 5 anos.

41. Escolha a alternativa correta. Na assistência imediata ao recém-nascido a termo, o Técnico de Enfermagem deve atuar nos seguintes cuidados:
a. (

b.

c.

d.

e.

) manter o recém-nascido em ambiente festivo,
com ruídos fortes e temperatura adequada;
tocar em seu corpo com movimentos delicados e seguros.
( X ) realizar ou auxiliar a primeira higiene corporal
e vestimenta, auxiliar o primeiro exame físico
completo e a avaliação de seus reﬂexos, auxiliar ou realizar a veriﬁcação dos sinais vitais,
conforme rotina da instituição.
( ) realizar a primeira higiene corporal, avaliar os
reﬂexos e acomodar logo a criança no colo da
mãe para já iniciar a primeira mamada, estimulando a sucção com o auxílio de uma chupeta.
( ) realizar a primeira higiene corporal e vestimenta, auxiliar o primeiro exame físico completo, e acomodar o bebê na incubadora com
oxigênio.
( ) enrolar o bebê em cobertores, e mantê-lo em
ambiente bem arejado, calmo, bem iluminado e aquecido, deixando a higiene e demais
cuidados para após 12 horas de vida.
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42. O Técnico de Enfermagem precisa conhecer quais
são os principais parâmetros utilizados para avaliar
o crescimento e o desenvolvimento da criança. Nas
aﬁrmações a seguir, escolha a alternativa que indica
corretamente quais são esses principais parâmetros:

44. Os medicamentos usados no tratamento psiquiátrico apresentam vários efeitos colaterais que segundo o tipo e a dose usada podem causar complicações
sérias e sofrimento. Assinale a alternativa que indica
os principais efeitos colaterais no uso destes medicamentos:

a. (

b.

c.

d.

e.

) peso, expressão facial, perímetro torácico,
habilidades motoras para aprender e brincar,
habilidades cognitivas e dentição.
( ) perímetro cefálico, perímetro torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor,
intelectual, social, da linguagem e fala.
( ) habilidades intelectuais e comunicativas, voz,
estatura, perímetro cefálico e torácico, desenvolvimento do caráter e da personalidade.
( X ) peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro
torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor, intelectual, social e da linguagem.
( ) estatura, dentição, desenvolvimento motor,
físico, intelectual, social e expressivo, habilidades técnicas, recreativas e sociais.

43. Para garantir a continuidade dos cuidados após
uma cirurgia, o Técnico de Enfermagem que atua na
sala de recuperação pós-anestésica, ao receber o paciente, deve estar atento a vários aspectos prioritários
para a realização das suas atividades, tais como:
I.

O tipo de cirurgia realizada.

II.

O tipo de anestesia utilizada na cirurgia (p.ex.
geral, local, sedação).

III. Os drenos e tipos e locais de curativos do
paciente.
IV. Os tipos de acesso venoso, cateteres ou sonda
(como Folley, tubo em T) do paciente.
V.

O horário determinado para encaminhar o
paciente a enfermaria.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente as alternativas I, II e V.
Somente as alternativas II, III e V.
Somente as alternativas III, IV e V.
Somente as alternativas I, II, III e IV.
Somente as alternativas I, III, IV e V.
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a. (

b.

c.

d.

e.

) Queda da Pressão Arterial, agitação e insônia;
hipotensão ortostática; hipertonia muscular
(impregnação); náuseas, vômitos, polifagia e
diarréia; reação alérgica e manchas roxas pelo
corpo.
( ) Variação da Pressão Arterial, podendo estar
associada a estresse e hiperatividade; hipertensão ortostática (possibilitando realizar
movimentos bruscos); hipertonia muscular
(impregnação) e câimbra; náuseas, vômitos e
diarréia; reação alérgica e prurido intenso.
( ) Aumento da Pressão Arterial associada a
ingesta de dieta normossódica; hipertensão
ortostática (aos movimentos lentos); hipertonia muscular (impregnação); náuseas, vômitos
e diarréia; reação alérgica e urticária
( ) Sonolência, desmaio, cefaléia e taquicardia; a
pressão arterial se eleva quando a pessoa está
deitada e se levanta bruscamente; agitação;
agressividade; hipertonia muscular (impregnação); e sede intensa.
( X ) Variação da Pressão Arterial, podendo estar
associada a sonolência, desmaio, cefaléia,
taquicardia; hipotensão ortostática (quando
deitada, não se levantar bruscamente para
evitar a queda da PA); hipertonia muscular
(impregnação); náuseas, vômitos e diarréia;
reação alérgica e urticária.

45. Os principais cuidados de enfermagem em doenças infecciosas centram-se nos seus sinais e sintomas e
riscos de transmissibilidade. Escolha a alternativa que
contemple somente doenças infecciosas:
a. ( ) A miopia, rubéola, a doença celíaca.
b. ( X ) A tuberculose pulmonar, a hepatite, a meningite.
c. ( ) A dermatite atópica, a hanseníase, o lupus
eritematoso.
d. ( ) A hipertensão arterial sistêmica, o sarampo, a
enxaqueca.
e. ( ) A asma, as hepatites, o acidente vascular cerebral.
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46. Outros organismos vivos provocam doenças no
ser humano. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a doença ao organismo causador.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Doença de Chagas - Trypanosoma cruzi
Toxoplasmose - Schistosoma mansoni
Cisticercose - Plasmodium falciparum
Ascaridíase - Larvas Taenia solium
Malária – Toxoplasma gondii

47. A enfermagem cirúrgica refere-se aos cuidados de
enfermagem prestados ao paciente nos períodos préoperatório, transoperatório e pós-operatório. Esses
cuidados visam a minimizar os riscos e reabilitá-lo o
mais rápido possível. Assinale a aﬁrmativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os principais cuidados de enfermagem no
pré-operatório de cirurgias de pequeno porte
realizadas no ambulatório dizem respeito ao
preparo psicológico, à higiene da pele e demais partes do corpo, à limpeza intestinal, ao
tempo de jejum e à medicação prescrita.
( ) Quando o paciente se submete à anestesia
geral, a principal complicação que pode apresentar no pós-operatório imediato é a cefaléia
intensa.
( X ) Os principais cuidados de enfermagem no
pré-operatório de cirurgias de grande porte
realizadas em centro cirúrgico dizem respeito
ao preparo psicológico, à higiene da pele e
demais partes do corpo, limpeza intestinal,
ao tempo de jejum, à retirada de próteses e
adornos, à medicação prescrita, dentre outros,
observando sempre a rotina da instituição.
( ) O Circulante tem como principal atribuição
a veriﬁcação do abastecimento de energia
elétrica, a esterilização dos instrumentos e a
montagem do quarto para receber o paciente
na volta de uma cirurgia.
( ) No pós-operatório de uma cirurgia de coluna vertebral deve-se manter o paciente em
posição de Sims para não comprimir a região
onde ocorreu a incisão cirúrgica.

48. Assinale a alternativa correta.
A Unidade de Terapia Intensiva possui como principais
ﬁnalidades:
a. (

b.

c.

d.

e.

) manter a vida físico-biológica do cliente, monitorando suas funções vitais com auxílio de
equipamentos de alta tecnologia, e propiciando uma morte menos agressiva e mais segura.
( ) manter as funções vitais do cliente controladas
por equipamentos de alta tecnologia, e propiciar uma assistência livre de riscos, acolhedora
e com muito diálogo e segurança técnica.
( ) recuperar a saúde do cliente com auxílio de
equipamentos de alta tecnologia e medicamentos especíﬁcos, bem como utilizar cuidados especiais que assegurem a vida do cliente
e de seus familiares.
( ) manter a vida físico-biológica do cliente, recuperando suas funções vitais com auxílio de
equipamentos de proteção individual (EPI)
para os trabalhadores da saúde e propiciar
uma assistência humanizada e não intensiva.
( X ) manter a vida físico-biológica do cliente, recuperando suas funções vitais com auxílio
de equipamentos de alta tecnologia, medicamentos e cuidados especializados, e propiciando uma assistência humanizada, acolhedora e/ou menos agressiva possível.

49. Assinale a alternativa correta.
No calendário oﬁcial atual do Programa Nacional de
Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a vacinação
contra a tuberculose é dada nas seguintes doses e via
de aplicação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

em uma dose e por via subcutânea.
em uma dose e por via intradérmica.
em duas doses e por via endovenosa.
em duas doses e por via intramuscular.
em três doses e por via oral.
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50. J.B.S, 54 anos, casado, ﬁscal de obras da prefeitura, internou-se na unidade de clínica médica com
diagnóstico médico de úlcera péptica. Estava bastante
emagrecido, pálido e refere que há 3 dias tem se alimentado pouco devido à dor epigástrica intensa.
Dentre os cuidados de enfermagem a seguir, selecione aquele que você não aplicaria a este paciente:
a. ( X ) Administrar medicações prescritas para a dor,
com preferência para agentes antiinﬂamatórios ou esteróides e salicilatos.
b. ( ) Observar a localização, a irradiação e o caráter da dor, quando ocorre e qual o tempo de
duração.
c. ( ) Fornecer refeições pequenas e freqüentes,
para evitar a distensão gástrica e neutralizar
as secreções gástricas.
d. ( ) Monitorar os padrões de eliminação do paciente, veriﬁcando características e visando a
detectar perdas sanguíneas.
e. ( ) Orientar para promoção de alterações saudáveis no estilo de vida, como parar de fumar e
de consumir álcool, reduzir o estresse e adequar a dieta.

51. Veriﬁca-se o aumento do número de indivíduos
acometidos de AIDS, o que enseja programas de prevenção e controle. São ações pertinentes a um programa dessa natureza:

a. ( X ) sua transmissão ocorre pelas vias aéreas.
b. ( ) a tuberculose é uma doença exclusivamente
de pessoas imunodeprimidas.
c. ( ) a tuberculose não tem qualquer relação com
a AIDS, quanto ao processo de infecção e
desenvolvimento da doença.
d. ( ) a tuberculose pode ser prevenida pela vacina
DPT.
e. ( ) uma pessoa infectada pelo Mycobacterium
tuberculosis tem probabilidade acima de 95%
de desenvolver a doença durante a sua vida.

53. Escolha a alternativa correta. A hanseníase é uma
doença infecciosa que se manifesta pela:
a. ( ) alteração da elasticidade e petéquias na pele.
b. ( X ) alteração de pigmentação da pele associada à
alteração da sensibilidade.
c. ( ) presença de manchas e erupções sanguinolentas pelo corpo.
d. ( ) presença de pruridos e máculas com pus em
toda a superfície corporal.
e. ( ) pele com edema, rubor e calor em toda a
superfície do organismo.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Interromper a cadeia de transmissão do vírus;
realizar teste sorológico obrigatório na população em geral; evitar o sofrimento físico do
portador.
( ) Desenvolver medidas de prevenção; realizar
campanha pela abstinência sexual; realizar teste
sorológico obrigatório na população em geral.
( X ) Desenvolver medidas de prevenção; retardar a
progressão da imunodeﬁciência; evitar ou controlar o sofrimento físico e mental do portador.
( ) Desenvolver medidas de prevenção; isolar os
infectados em hospitais especiais; evitar ou controlar o sofrimento físico e mental do portador.
( ) Identiﬁcar as pessoas portadoras de vírus
através de um censo; retardar a progressão
da imunodeﬁciência; limitar-se ao controle do
sofrimento físico do portador.

52. A tuberculose é um grave problema de saúde
pública que, ao lado da AIDS, vem causando grande
preocupação na comunidade cientíﬁca. Em relação à
tuberculose pulmonar, é correto aﬁrmar que:
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54. As crianças têm sido vítimas da síndrome da imunodeﬁciência adquirida (AIDS) nelas a transmissão se
dá predominantemente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) por compartilhar chupetas e mamadeiras com
outras crianças.
( ) pelo uso comum de talheres, escovas de dente e outros itens de higiene pessoal.
( ) pelo convívio com a mãe ou pai portadores
do vírus.
( ) pelo contato com outras crianças portadoras
do vírus em creches e similares.
( X ) durante a gestação, amamentação ou via
transplacentária.
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55. Diabetes mellitus é uma doença crônica que acomete a um número signiﬁcativo de pessoas. Assinale a
alternativa correta.
a. (
b. (
c. (

) A diabetes tipo I ocorre em indivíduos obesos.
) A diabetes tipo I é mais característica no idoso.
) A diabetes tipo II ocorre mais em crianças e
adolescentes.
d. ( X ) A diabetes tipo II ocorre mais em pessoas na
fase adulta.
e. ( ) A diabetes tipo II ocorre mais em pessoas
cardiopatas.

56. J.P.S., com 55 anos de idade, pedreiro, morador
do bairro Santa Luzia, é hipertenso e faz uso regular
de drogas anti-hipertensivas, por orientação médica.
Ele vai mensalmente à Unidade Básica de Saúde veriﬁcar sua pressão arterial (PA). A Técnica de Enfermagem
M.A. já o conhece e está habituada a veriﬁcar sua PA.
Neste último encontro, ele lhe perguntou a razão de
um dado indicar pressão máxima e outro pressão
mínima. Assinale a alternativa que indica a resposta
correta dada pela Técnica de Enfermagem M.A.:

57. A adolescência é uma fase de transformações e
transição entre a vida infantil e a vida adulta. Em relação a esta etapa da vida e à atuação da enfermagem,
pode-se aﬁrmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Porque a pressão máxima corresponde ao
momento de menor força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (diástole), e
a pressão mínima corresponde ao repouso do
coração (sístole).
( ) Porque a pressão máxima corresponde ao
momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (diástole), e
a pressão mínima corresponde ao repouso do
coração (sístole).
( X ) Porque a pressão máxima corresponde ao
momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (sístole), e a
pressão mínima corresponde ao repouso do
coração (diástole).
( ) Porque a pressão mínima corresponde ao
momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (sístole), e a
pressão máxima corresponde ao repouso do
coração (diástole).
( ) Porque tanto a pressão máxima como a pressão mínima correspondem ao momento de
maior força de contrações ventriculares e
auriculares.

) não há alterações psíquicas; o(a) adolescente
é ainda infantil no uso do dinheiro; a enfermagem não deve envolver-se em eventuais
conﬂitos familiares.
( X ) há fortes alterações corporais; o(a) adolescente freqüenta festas sem direcionamento do
adulto; tende a condutas turbulentas e imprevisíveis; a enfermagem deve atender à família
e ao adolescente problemático com carinho.
( ) apresenta alterações de cunho social (pertencimento a grupos); tendência à maturidade
intelectual; as alterações corporais iniciam
depois dos 15 anos.
( ) veriﬁcam-se alterações psíquicas; é capaz de
fazer uso sensato do dinheiro; a enfermagem
deve orientar os pais para que se afastem do
adolescente para que este desenvolva sua
maturidade.
( ) há alterações psíquicas e sociais; veriﬁcam-se
as manifestações da sexualidade; os pais não
devem tolerar condutas turbulentas; a enfermagem pode orientar os pais para que usem
a pressão constante na direção de condutas
corretas.

58. De acordo com a Resolução COFEN 160/93, que
institui o Código de Ética dos Proﬁssionais de Enfermagem, é uma circunstância agravante da infração
cometida pelo proﬁssional:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Cometer infração dolosamente.
Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
Realizar atos sob emprego real de força física.
Ter confessado espontaneamente a autoria da
infração.
) Ter o infrator procurado, logo após a infração,
por sua espontânea vontade e com eﬁciência,
para evitar ou minorar as conseqüências do
seu ato.
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59. De acordo com a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, assinale a alternativa falsa:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de
Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e
pela Parteira, respeitados os respectivos graus
de habilitação.
( ) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
( ) Técnico de Enfermagem é o titular do diploma
ou do certiﬁcado de Técnico de Enfermagem,
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente.
( X ) O diploma de Técnico de Enfermagem, conferido por escola ou curso estrangeiro, independente de acordo de intercâmbio cultural, não
necessita ser validado por instituição brasileira, podendo o seu titular exercer regularmente a proﬁssão no Brasil.
( ) A Enfermagem e suas atividades auxiliares
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho
Regional de Enfermagem com jurisdição na
área onde ocorre o exercício.

60. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, cabendolhe especialmente, de acordo com a Lei 7.498/86:
a. (

b.

c.
d.

e.

) Direção do órgão de Enfermagem integrante
da estrutura básica da instituição de saúde,
pública ou privada, e cheﬁa de serviço e de
unidade de Enfermagem.
( ) Organização e direção dos serviços de
Enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses
serviços.
( X ) Participação na programação da assistência
de Enfermagem.
( ) planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem.
( ) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de Enfermagem.
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