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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
1. Na gestão pública são preconizados o registro de todas as atividades para o monitoramento e a auditoria. O registro de reuniões 

técnicas e administrativas, principalmente as decisões e deliberações, deve ser documentado por meio de  
(A) ata registrada e assinada por todos os participantes nas reuniões. 
(B) ofício para as chefias mediatas e imediatas. 
(C) memorando para os servidores. 
(D) carta encaminhada aos servidores da equipe de trabalho. 
(E) instrumentos de avaliação presencial. 

 
 
2. Dentre as características da administração por objetivos, inclui-se  

(A) o estabelecimento somente de objetivos gerais comuns para toda a instituição. 
(B) a discussão departamental dos objetivos sem compartilhá-los com as demais unidades. 
(C) a elaboração de objetivos nas diversas unidades administrativas, buscando a interligação entre os mesmos. 
(D) o estabelecimento de objetivos individuais em detrimento aos planos institucionais. 
(E) o estabelecimento soberano dos objetivos deliberados pela chefia. 

 
 
3. Em relação à nova forma de gestão de serviços públicos:  

(A) A administração pública com foco no cliente visa a construção de uma gestão eficiente, mesmo que os valores demo-
cráticos tenham de ser abandonados. 

 
(B) As organizações governamentais recebem claros sinais do mercado e conseguem avaliar facilmente a necessidade dos 

seus clientes. 
 
(C) A administração pública, voltada para o cliente, menospreza a qualidade dos serviços, uma vez que o seu objetivo é aten-

der a demanda do cidadão no menor prazo possível. 
 
(D) A gestão com foco no cliente pode ser facilmente adaptada da administração privada para o setor público, desde que a 

aplicação de alguns princípios que regem as organizações públicas, tais como, igualdade e transparência, não sejam 
observadas. 

 
(E) Uma das principais características de uma administração pública com alto desempenho é a reestruturação de seus ser-

viços e processos de trabalho, para satisfazer as necessidades de seus clientes.  
 
 
4. A logística compõe-se de dois subsistemas de atividades: administração de materiais e distribuição física. A atividade que NÃO 

pode ser considerada logística é a de  
(A) compras. 
(B) recursos humanos. 
(C) transporte. 
(D) controle de estoque. 
(E) planejamento de centro de distribuição. 

 
 
5. Estão sujeitos ao Código de Conduta Ética na Administração Pública do Estado de Minas Gerais  

(A) somente os servidores aprovados em concursos públicos. 
 
(B) os dirigentes das diversas unidades do Setor Público, excluídos os ocupantes de cargos em comissão. 
 
(C) os servidores que trabalham nas repartições públicas, com exceção dos integrantes da Alta Direção do Governo. 
 
(D) os servidores que trabalham nas repartições públicas, com exceção dos contratados temporariamente. 
 
(E) todos os servidores, incluindo nomeados para cargos de confiança, contratados temporários, ou seja, qualquer um que te-

nha alguma forma de investidura ou vínculo. 
 
 
6. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado contempla o Programa de Vida Saudável, onde o principal destaque para o aten-

dimento à saúde no Estado está relacionado  
(A) à busca de solução para o transporte de pacientes, inclusive para outros Estados. 
 
(B) à prioridade de atendimento, segundo os problemas de saúde das cidades de maior população e desenvolvimento. 
 
(C) ao aumento do acesso da população a serviços de Atenção Básica de Saúde, com enfoque na prevenção de doenças 

denominadas como nível a atenção primária. 
 
(D) ao investimento em fontes alternativas de água natural que não necessitam de tratamento. 
 
(E) ao aumento da rede hospitalar, porque a população sem atendimento ambulatorial prefere ser internada, para não correr o 

risco de continuar doente. 
 
 
7. Os Programas de Saúde de governo do estado  

(A) são de decisão de cada dirigente municipal eleito. 
 
(B) seguem a Legislação do Sistema Único de Saúde. 
 
(C) são de decisão de Leis aprovadas nas câmaras de vereadores. 
 
(D) são realizados essencialmente com recursos de empresas filantrópicas. 
 
(E) podem ser constituídos por planos de organizações privadas, cabendo aos cidadãos a administração e o financiamento 

dos programas. 
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8. Na unidade de ortopedia de um hospital, o aparelho de medir pressão arterial (p.a.) apresentou defeito no último mês. Os erros 
foram avaliados pelos técnicos da unidade, por amostragem de valores de p.a. medidos nesse mês na referida unidade. Um 
estudo foi realizado para quantificar o erro e, para tanto, os técnicos fizeram alguns cálculos corretos, dentre eles, 

 
(A) da mediana, que é o valor que divide ao meio todos os valores da amostragem ou aquele que divide a amostragem em 

partes iguais. 
 
(B) da média, que é a soma de todos os valores da amostragem, dividido pela mediana. 
 
(C) do intervalo de variação, que é o tempo em que o aparelho apresentou defeito. 
 
(D) da moda, que é o valor máximo encontrado na amostragem. 
 
(E) do desvio-padrão, que se refere à proporção de cada valor em relação a 100. 

 

 
9. No planejamento de serviços de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), é necessário prever a 
 

(A) prestação de atendimento exclusivo em unidades públicas. 

(B) priorização de atendimento básico em unidades federais de saúde. 

(C) descentralização e a hierarquização dos serviços. 

(D) execução de exames médicos, apenas, no município de moradia do paciente. 

(E) realização de exames preferencialmente em laboratórios privados. 

 

 
10. A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os 

aspectos desses serviços, tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população. Esse enfoque está em 

consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como valores a busca por um sistema de saúde voltado 

a enfatizar a equidade social, a co-responsabilidade entre população e setor público, a solidariedade e um conceito de saúde 

amplo. 
 

(BRASIL, 2006; TAKEDA, 2004). 
 
 Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) 
 

(A) deve contar com menor número de serviços de saúde, em relação à atenção secundária e terciária. 

(B) não deve ser a responsável pela resolução da maior parte das necessidades dos usuários. 

(C) prevê procedimentos de alta complexidade para resolução dos problemas de saúde da população. 

(D) tem como estratégia vigente a Saúde da Família.  

(E) tem como estratégia vigente o saneamento urbano. 

 

 
11. A lista de Doenças de Notificação Compulsória contém nomes de enfermidades que 
 

(A) possam representar dano significativo para os seres humanos e que têm notificação opcional, às autoridades oficiais de 
saúde pública, por profissionais de saúde ou representantes de instituições de saúde e ensino. 

 
(B) são as mais frequentes em determinado município e que têm notificação obrigatória, às autoridades oficiais de saúde 

pública, por profissionais de saúde do país de origem da doença. 
 
(C) devem ser notificadas às autoridades oficiais de saúde pública, por profissionais de saúde ou representantes de 

instituições públicas de saúde e ensino, não se aplicando aos profissionais de instituições privadas. 
 
(D) possam representar dano significativo para os seres humanos e que têm notificação obrigatória, às autoridades oficiais de 

saúde pública, por profissionais de saúde ou representantes de instituições de saúde e ensino. 
 
(E) raramente são encontradas no Brasil e, por isso, devem ser notificadas às autoridades oficiais de saúde pública, por 

profissionais de saúde ou representantes de instituições públicas ou privadas, com atividades de serviços de saúde e 
ensino. 

 

 
12. No artigo 196 da Constituição Federal do Brasil de 1988 está previsto que o Estado 
 

(A) deve promover ações e serviços para proteção da saúde e recuperação de doenças, mas não se responsabilizar por 
promover medidas preventivas. 

 
(B) deve garantir tratamento de Doenças de Notificação Compulsória para todos os cidadãos e não necessariamente de outras 

enfermidades e agravos. 
 
(C) deve garantir tratamento de doenças e outros agravos, mas não se responsabilizar pela promoção e proteção uma vez que 

depende do usuário. 
 
(D) se exime da responsabilidade de promover a saúde dos cidadãos que têm plano de seguro-saúde privado para tratamento 

e vacinação. 
 
(E) deve contemplar ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os cidadãos. 
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13. Os planos e seguros privados de assistência à saúde estão subordinados às normas e à fiscalização 
 

(A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

(B) da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

(C) do Sistema Único de Saúde. 

(D) do Conselho Regional de Medicina. 

(E) da Organização Mundial de Saúde. 

 

 
14. O controle social das ações e serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
 

(A) não pode ser feito sobre gastos realizados com verba do SUS. 

(B) aplica-se, com exclusividade, aos serviços pediátricos. 

(C) não se aplica ao idoso, uma vez que tal serviço é de média complexidade. 

(D) não está previsto em lei federal. 

(E) é um dos objetivos da regionalização. 

 

 
15. Com referência ao Sistema Único de Saúde (SUS) e de acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
 

(A) a iniciativa privada pode participar da assistência à saúde. 

(B) recursos públicos podem ser destinados para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos. 

(C) instituições filantrópicas estão impedidas de participar do Sistema Único de Saúde. 

(D) instituições sem fins lucrativos não podem participar do Sistema Único de Saúde. 

(E) além de recursos orçamentários públicos, não estão previstas outras fontes de financiamento. 

 

 
16. De acordo com a NOAS-SUS 01/02, a vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser no esquema de cobertura 

universal preconizado pelo Programa 
 

(A) Mundial de Imunizações da Organização Mundial da Saúde restrito à população infantil. 

(B) Nacional de Imunizações restrito à população infantil. 

(C) Mundial de Imunizações da Organização Mundial da Saúde. 

(D) Nacional de Imunizações restrito à população infantil e a de idosos. 

(E) Nacional de Imunizações para todas as faixas etárias. 

 

 
17. No Sistema Único de Saúde (SUS), para educação em saúde constam, dentre as atividades previstas, 
 

(A) as ações de promoção à atividade física, mas não a de cuidados voltados ao processo de envelhecimento. 

(B) as destinadas ao controle do tabagismo, mas não as de promoção de atividade física. 

(C) aquelas para promover atividade física e hábitos saudáveis de alimentação e vida.  

(D) as destinadas ao controle do tabagismo, alcoolismo, mas não as que promovem atividade física.  

(E) aquelas destinadas ao controle do uso de bebida alcoólica, mas não as que promovem hábitos saudáveis de alimentação. 

 

 
18. De acordo com a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), os cidadãos devem ter acesso a um conjunto de ações e 

serviços mínimos, como: 
 

(A) a dispensação de todos os medicamentos para tratamento de todas as doenças. 

(B) o parto, desde que a assistência pré-natal tenha sido realizada em serviços de saúde do SUS. 

(C) a assistência pré-natal, parto e puerpério e tratamento das intercorrências mais comuns na infância. 

(D) o controle das doenças bucais mais comuns e implantes dentários. 

(E) a assistência no período de puerpério, responsabilizando-se apenas pelas despesas médicas hospitalares. 

 

 
19. Na Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) consta que, 

junto à uma parturiente 
 

(A) um acompanhante pode estar presente durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, somente 
quando for realizado em serviços da rede própria do SUS. 

 
(B) somente um acompanhante pode estar presente, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, seja 

em serviço de saúde da rede própria do SUS ou conveniada. 
 
(C) um acompanhante pode estar presente somente durante o período de trabalho de parto, mas não durante o parto, seja em 

serviço de saúde da rede própria do SUS ou conveniada. 
 
(D) não pode haver acompanhante durante o período de trabalho de parto, em serviços conveniados ao SUS, para evitar 

interferências ou infecções. 
 
(E) não pode haver acompanhante durante o período de trabalho de parto e do parto, em serviços da rede própria do SUS, 

para evitar interferências e contaminação cruzada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
20. Com relação à venóclise, analise as seguintes proposições: 
 
 I. As principais indicações incluem a reposição de líquidos nos casos de hemorragias, choque hipovolêmico, desidratação e 

administração de medicamentos. 
 
 II. Uma das soluções mais utilizadas para hidratação é a solução de glicose a 5%. 
 
 III. Selecionar, prioritariamente, vasos de grande calibre nos membros superiores para a infusão de soluções. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) I, apenas. 
 
(C) I e III, apenas. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I e II, apenas. 

 

 
21. Ao realizar o curativo, o Técnico de Enfermagem deve saber que 
 

(A) os principais objetivos do curativo são prevenir a infecção e facilitar a cicatrização. 
 
(B) em ferida limpa o curativo deve ser realizado no sentido da área mais contaminada para a menos contaminada. 
 
(C) o edema não diminui a vascularização local, mas dificulta a cicatrização. 
 
(D) em curativo de incisão cirúrgica utiliza-se gazes limpas. 
 
(E) em ferida cirúrgica limpa, com exsudato, recomenda-se o curativo aberto. 

 

 
22. O controle dos artigos esterilizados e estocados na Central de Material do hospital deve ser efetuado por meio de: 
 
 I. Verificação periódica do prazo de validade dos itens armazenados. 
 
 II. Frequência da limpeza diária da área de estocagem das caixas e carros de transporte de material. 
 
 III. Verificação da integridade das embalagens. 
 
 IV. Manutenção de ambiente ventilado, com temperatura e umidade controladas, em área restrita. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, apenas. 
 
(B) I e II, apenas. 
 
(C) I, II e III, apenas. 
 
(D) I, II, III e IV. 
 
(E) II, III e IV, apenas.. 

 

 
23. Dentre os processos utilizados no controle de infecção, recomenda-se a 
 

(A) degermação por meio da remoção ou redução de todas as bactérias da pele com aplicação de soluções químicas 
desinfetantes. 

 
(B) desinfecção pela destruição de microorganismos nas formas vegetativas e esporuladas existentes na pele, por meio de 

agentes físicos e químicos. 
 
(C) assepsia como o processo que destrói os germes patogênicos de determinado local ou objeto, por meio de medidas 

técnicas sépticas. 
 
(D) antissepsia para impedir a proliferação dos organismos existentes em materiais e superfícies internas. 
 
(E) a limpeza que consiste na lavagem com soluções detergentes ou desincrostantes, destinadas a remover a sujeira, re-

duzindo os microrganismos.  
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24. Na admissão do paciente no Centro Cirúrgico, é importante verificar se: 
 
 I. O termo de consentimento de cirurgia foi preenchido corretamente e assinado pelo paciente. 
 
 II. O prontuário, os exames de laboratório e de imagem foram encaminhados junto com o paciente. 
 
 III. Os dados do paciente conferem com a pulseira de identificação. 
 
 IV. O tempo de jejum foi respeitado e se as próteses foram retiradas, quando necessárias. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, apenas. 
 
(B) I e II, apenas. 
 
(C) I, II, III, apenas. 
 
(D) I, II, IV, apenas. 
 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
25. Analise as seguintes definições: 
 
 I. Hipospádia, no sexo masculino, é a malformação em que o meato uretral fica localizado na face inferior do pênis. 
 
 II. Epispádia, no sexo masculino, é a malformação em que o meato uretral está localizado na face superior do pênis.  
 
 III. Fimose é a estenose de abertura do prepúcio. 
 
 IV. Hidrocele é a condição médica onde o testículo fica retido na cavidade abdominal. 
 
 V. Criptorquidia é o acúmulo de líquido ao redor do testículo, dentro do escroto. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I, II e V. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) III, IV e V. 
 
(D) I e IV. 
 
(E) II, III e IV. 

 
 
26. Na pancreatite crônica, as fezes tornam-se espumosas, mal cheirosas e as evacuações são frequentes devido à deficiência na 

absorção de gorduras. Essas manifestações são características de 
 

(A) melena. 
 
(B) esteatorreia. 
 
(C) mecônio. 
 
(D) diarreia. 
 
(E) galactorreia. 

 
 
27. O isolamento respiratório consiste em medidas que são utilizadas na assistência de enfermagem 
 

(A) aos pacientes sob terapia imunossupressora e com feridas contaminadas. 
 
(B) sempre que em contato com sangue ou secreções corporais. 
 
(C) em risco de contaminação por perdigotos. 
 
(D) para proteção dos pacientes sob precauções de contato e fluídos corporais. 
 
(E) para afastar riscos de contaminação por urina e fluído sanguíneo. 

 
 
28. Sobre o Diabetes é correto afirmar que: 
 

(A) É um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia, decorrente da alteração na produção, secreção ou utilização da 
insulina. 

 
(B) A cetoacidose diabética é desencadeada por aplicação de doses elevadas de insulina. 
 
(C) No diabetes tipo I, a manifestação dos sintomas clássicos é rápida, com polidipsia, disfagia, poliúria e ganho de peso. 
 
(D) A insulina regular de ação lenta é administrada nas vias subcutânea e endovenosa. 
 
(E) No diabetes tipo II, cerca de 80% dos pacientes apresentam sobrepeso com predomínio de gordura na região do 

pescoço.  
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29. A Sra. SMR está internada para tratamento clínico de Trombose Venosa Profunda (TVP) em Membro Inferior Direito (MID) e 
consta no rótulo do soro: 

 

Soro Fisiológico 250 mL 

Liquemine 7.500U.I. 

 
 Sabendo-se que a apresentação do Liquemine é de frasco ampola com 25.000UI/5mL, o volume necessário de Liquemine para 

preparar a solução é 
 

(A) 15 mL. 

(B) 10,5 mL. 

(C)   7,5 mL. 

(D)   0,75mL. 

(E)   1,5mL. 
 
 
30. Considerando que o frasco de Gardenal contém 20 mL, onde cada gota contém 1 mg, para administrar 15 mg serão necessárias 
 

(A) 20 gotas. 

(B) 18 gotas. 

(C) 15 gotas. 

(D) 10 gotas. 

(E)   7,5 gotas. 
 
 
31. De acordo com a complexidade da atenção em saúde, em nível secundário as ações incluem 
 

(A) promover a saúde e o bem-estar geral, na ausência de doença. 

(B) realizar procedimentos de alta complexidade. 

(C) prevenir o início da doença, retardando a morte. 

(D) identificar precocemente a doença, instituindo a terapêutica adequada. 

(E) promover a reabilitação do paciente com a doença instalada. 

 

 
32. Conforme a ANVISA, na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, dentre as estratégias utilizadas, considera-

se a  
 

(A) extubação tardia, objetivando a drenagem de secreções traqueais. 

(B) utilização da mesma sonda para aspiração das narinas e, posteriormente, do tubo endotraqueal. 

(C) manutenção de decúbito elevado acima de 30 graus.  

(D) esterilização do filtro umidificador em autoclave a 110 °C. 

(E) limpeza dos circuitos respiratórios com solução de hipoclorito de sódio. 

 

 
33. Para a prevenção de alterações de coagulação no recém-nascido, é indicada a administração de vitamina 
 

(A) A. 

(B) B. 

(C) C. 

(D) D. 

(E) K. 
 
 
34. Paciente recebeu morfina para controle da dor e apresentou sintomas de intoxicação por opioide que incluem 
 

(A) pupilas puntiformes, bradicardia e depressão respiratória acentuada. 

(B) euforia, inquietação e taquicardia. 

(C) midríase pupilar, alucinações visuais e hipertensão. 

(D) ansiedade, febre e euforia. 

(E) taquicardia, delírios e alucinações.  
 
 
35. Paciente de 45 anos foi internado na Unidade de Terapia Intensiva após trauma de crânio, sedado e com monitorização da 

pressão intracraniana (PIC). Para prevenir o aumento da PIC, a ação da enfermagem é 
 

(A) evitar a aspiração do tubo endotraqueal. 

(B) manter alinhamento da cabeça. 

(C) promover a mudança de decúbito a cada 30 minutos. 

(D) realizar a manobra de Valsalva. 

(E) aumentar a reposição volêmica. 
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36. Em casos de infarto agudo do miocárdio, a reperfusão química é favorecida com o uso de medicamentos fibrinolíticos, como 
 

(A) noradrenalina. 
 
(B) mytelase.  
 
(C) varfarina. 
 
(D) actilyse. 
 
(E) epinefrina. 

 

 
37. Paciente internado na clínica cardiológica com diagnóstico precoce de hipertensão arterial apresenta cefaléia aguda. Além das 

medidas farmacológicas, o controle da dor é proporcionado ao 
 

(A) incentivar a deambulação constante, banho no chuveiro e instalação de oxigenioterapia com uso de máscara facial de 
pressão positiva. 

 
(B) incentivar exercícios físicos durante a fase de dor aguda, massagem de conforto e banho no chuveiro. 
 
(C) determinar as características da dor, incentivar a deambulação frequente alternando com repouso em trendelemburg. 
 
(D) encorajar o repouso no leito durante a fase aguda, minimizar atividades vasoconstrictoras como esforço na tosse ou na 

evacuação. 
 
(E) manter repouso absoluto no leito durante o período de internação, controle de diurese por meio de sonda vesical de 

demora e oferta de dieta pastosa. 
 

 
38. Na assistência ao paciente com edema agudo de pulmão, o Técnico de Enfermagem colabora com o enfermeiro no 
 

(A) garroteamento dos membros superiores, oxigenoterapia intermitente com cateter de O2, oximetria de pulso e manutenção 

de decúbito dorso horizontal. 
 
(B) posicionamento em decúbito elevado a 45 graus, com membros inferiores pendentes, instalação de oxigenoterapia com 

máscara de pressão positiva, monitorização cardíaca e oximetria de pulso. 
 

(C) posicionamento do paciente para passagem de cateter venoso acesso central em jugular, oxigenoterapia com cateter de 

O2, oximetria de pulso, oferta de dieta líquida e posicionamento genupeitoral. 
 
(D) preparo de cardioversor próximo ao leito, oferta de líquidos por via oral, administração de 2000 mL de soro fisiológico em 

duas horas e posicionamento em decúbito dorso horizontal. 
 
(E) garroteamento dos membros inferiores, administração de diuréticos, vasopressores como noradrenalina e atropina. 

 

 
39. A terapia elétrica aplicada de maneira sincronizada com a onda R, para reverter a taquicardia ventricular, mediante a 

monitorização do ritmo cardíaco é demoninada 
 

(A) cardioversão. 
 
(B) implante de marcapasso. 
 
(C) Tilt test. 
 
(D) despolarização nodal. 
 
(E) desfibrilação. 

 

 
40. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a redução dos riscos em saúde é favorecida com o desenvolvimento de “hospitais 

seguros”. Para se enquadrar nesse conceito, um hospital deve ser capaz de 
 

(A) reduzir a zero o risco de morte causado por infecção hospitalar, implantando programas como a higienização das mãos. 
 
(B) ofertar assistência a saúde aos seus colaboradores, garantindo redução da licença médica e melhoria da qualidade de vida 

dos mesmos. 
 
(C) garantir disponibilidade permanente de serviços básicos e da organização interior da unidade de saúde, imediatamente 

após uma catástrofe de grandes proporções. 
 
(D) implantar o "programa de cirurgia segura salvam vidas", objetivando a diminuição de erros e número de mortes por 

internação. 
 
(E) garantir o funcionamento parcial da instituição e a transferência dos pacientes não conveniados para outra instituição, em 

caso de desastres.  

Caderno de Prova ’47’, Tipo 001



  

SPGMG-PENF-Téc. Enfermagem 9 

 
PROVA DISSERTATIVA 

 
QUESTÃO 1 
 
O Sr. J.M.S. tem 60 anos e está internado na UTI há 2 dias por insuficiência respiratória de causa ainda não definida. Tem como 
antecedentes tabagismo, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo I. Alterna períodos de consciência e de sonolência 
moderada, está em jejum há aproximadamente 8 horas. Será encaminhado para biópsia pulmonar direita a céu aberto  às 10 h. Na 
prescrição consta, entre outros itens, insulina e Captopril às 8 h. Previamente ao encaminhamento do paciente ao Centro Cirúrgico, 
descreva as ações do Técnico de Enfermagem, quanto: 
 
a. Administração de insulina.  
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
b. Cuidados na realização da tricotomia.  
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
c. Administração de Captopril.   
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva  
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QUESTÃO 2 
 
Paciente masculino, 50 anos, aguarda atendimento na recepção do pronto-socorro, queixando-se de dor abdominal e náuseas. 
Apresenta sudorese e palidez cutânea. O recepcionista solicita que aguarde um pouco para ser atendido e não comunicou o 
enfermeiro para efetuar a triagem e a classificação de risco. Após 30 minutos de espera, o paciente apresenta parada 
cardiorrespiratória na recepção. Ao presenciar o ocorrido, o Técnico de Enfermagem inicia os primeiros atendimentos no local e em 
seguida recebe ajuda da equipe de saúde para o transporte à sala de emergência. Nessa situação, descreva: 
 
a. A sequência das ações para a confirmação da parada cardiorrespiratória. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
b. Os procedimentos de reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
c. As ações prioritárias na colaboração do técnico de enfermagem nos procedimentos de suporte avançado de vida. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
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QUESTÃO 3 
 
O paciente adulto foi trazido pelo familiar ao pronto-socorro após sofrer trauma multissistêmico, quando realizava manutenção no 
domicílio e recebeu choque, apresentando queimadura elétrica na mão direita, fratura de tibia decorrente de queda da escada. Na 
sala de emergência recebe os primeiros atendimentos. Descreva as ações realizadas pelo Técnico de Enfermagem para o 
atendimento dessa vítima de trauma. 
 
a. Ações para proteção da coluna. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
b. Procedimentos para os cuidados com a lesão da mão por queimadura. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
c. Os cuidados para imobilização do membro fraturado. 
 
 

 

 

 

 

 
Redação Definitiva 
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