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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
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• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se
não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas
reclamações posteriores.
•Atotalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar
ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido
para correção.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante
para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois
da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando
qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste
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, bem como não poderá utilizar os sanitários.
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• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às
respostas.
• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
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• Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)

CENTRO DE ATENÇÃO
INTEGRADA EM SAÚDE

MENTAL PHILIPPE PINEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



 



 

Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental Philippe Pinel (CAISM PHILIPPE PINEL) – 201 – Técnico de Enfermagem   2 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta somente substâncias 

psicoativas classificadas como estimulantes. 
 

(A) Anfetamina, cocaína e crack. 

(B) Álcool, heroína e morfina. 

(C) Ansiolítico, antipsicótico e benzodiazepínicos. 

(D) Maconha, LSD e ecstasy. 
 

 
2. Com relação às características da bulimia, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) É uma psicopatologia caracterizada pelo ato de 
privar-se por completo de qualquer tipo de alimento 
com o intuito de emagrecer. 

(B) É uma psicopatologia caracterizada por uma rígida e 
insuficiente dieta alimentar, ingerindo o mínimo de 
alimentos possível com o intuito de emagrecer. 

(C) É uma psicopatologia caracterizada por compulsão 
em ingerir alimentos, seguida do ato de forçar o 
vômito após as refeições com o intuito de 
emagrecer. 

(D) É uma psicopatologia caracterizada pela obsessão 
por dieta equilibrada e reeducação alimentar com o 
intuito de emagrecer. 

 
 

3. Assinale a alternativa que apresenta o nome do conjunto 
de reações e sintomas psicomotores específicos, como 
rigidez muscular e tremor, relacionados diretamente ao 
uso de psicotrópicos. 

 
(A) Entorpecimento. 

(B) Intoxicação. 

(C) Overdose. 

(D) Síndrome Neuroléptica Maligna. 
 

 
4.  Um paciente tem como prescrição receber a dose de 

200mg de determinado medicamento, por via endovenosa. 
Sabendo-se que o medicamento vem em ampolas de 2ml, 
e que cada 1ml contém 50mg do medicamento, assinale a 
alternativa que apresenta a quantidade de ampolas a ser 
administrada. 

 
(A) 2 ampolas. 

(B) 2,5 ampolas. 

(C) 3 ampolas. 

(D) 4 ampolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. É correto afirmar que, entre as principais características 
apresentadas por pacientes com quadro clínico de 
depressão, estão: 

 
(A) atos frequentes de sadismo e crueldade, 

incapacidade de sentir culpa e de aprender com os 
próprios erros. 

(B) crises de ansiedade com sinais de pavor diante de 
situações não perigosas. 

(C) perda de interesse por atividades cotidianas, energia 
diminuída e fadiga ao menor esforço. 

(D) distorções do pensamento e afeto inadequado. 
 

 

6. A insulinoterapia é realizada pelo profissional de saúde ou 
pelo próprio paciente, através da via de administração 
subcutânea. Sabendo-se que há diferentes tipos de 
insulina, assinale a alternativa que apresenta o único tipo 
que pode também ser administrado por via endovenosa. 

 
(A)  Insulina regular. 

(B)  Insulina NPH. 

(C)  Insulina lenta. 

(D)  Insulina ultralenta. 
 

 

7. Observe os sintomas abaixo. 
 

I. Tosse seca e contínua com duração de mais de 4 
semanas que, posteriormente, passa a apresentar 
secreção. 

II. Sudorese noturna, cansaço excessivo, palidez, falta 
de apetite e rouquidão. 

III. Em casos mais graves, há dificuldade para respirar e 
eliminação de sangue ao tossir.  

 
 É correto afirmar que esses sintomas são característicos 

de 
 

(A) difteria. 

(B) meningite. 

(C) pneumonia. 

(D) tuberculose. 
 

 

8. A administração de ácido acetilsalicílico (AAS) é 
contraindicada em pacientes que fazem uso de 

 
(A) antibióticos. 

(B) anticoagulantes. 

(C) anti-inflamatórios. 

(D) anti-histamínicos. 
 

 

9.  Em relação à pressão arterial e à frequência respiratória, 
deve-se considerar como parâmetros de normalidade os 
seguintes valores, respectivamente: 

 
(A) 110/70mmHg e de 18 a 22mrpm. 

(B) 120/80mmHg e de 16 a 20mrpm. 

(C) 120/80mmHg e de 18 a 22mrpm. 

(D) 110/70mmHg e de 16 a 20mrpm. 
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10. Quanto à atuação durante o atendimento de pacientes 
epiléticos em crise convulsiva, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Procurar proteger a cabeça do paciente com 

travesseiro ou almofada. 

(B) Não tentar imobilizar os membros do paciente, 
permitindo que ele se debata. 

(C) Caso o paciente esteja se sufocando com a própria 
língua, tentar puxá-la para fora da boca. 

(D) Lateralizar a cabeça do paciente, a fim de 
desobstruir as vias aéreas e evitar que se sufoque. 

 
 

11. Com relação às medidas e proporções utilizadas pela 
Equipe de Enfermagem na administração de 
medicamentos, analise as assertivas abaixo. 

 
I. 1ml equivale a 20 gotas. 

II. 1 gota equivale a 3 microgotas. 

III. 1ml/hora equivale a 1 microgota/minuto. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A)  I, II e III. 

(B)  I e II, apenas. 

(C)  II e III, apenas 

(D)  I e III, apenas. 
 

 
12.  No atendimento emergencial a pacientes com 

queimaduras de 2º ou 3º graus, deve-se priorizar o(a) 
 

I. administração de medicamentos cicatrizantes de uso 
tópico, mantendo a queimadura sem curativo. 

II. administração de medicamentos cicatrizantes de uso 
tópico, seguida de realização de curativo. 

III. resfriamento da queimadura com água fria ou soro 
fisiológico e reposição volêmica do paciente. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A)  I, II e III. 

(B)  I, apenas. 

(C)  II, apenas. 

(D)  III, apenas. 
 

 
13. Sobre as formas de prevenção de ocorrência de úlcera por 

pressão em pacientes acamados, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Deve-se elevar a cabeceira acima de 30°. 

(B) Deve-se realizar mudança de decúbito em intervalos 
de 2 em 2 horas. 

(C) Deve-se fazer uso de coxins em regiões de 
proeminências ósseas. 

(D) Deve-se fazer uso de colchão caixa de ovo. 

 
 

14. Quanto aos cuidados de enfermagem durante a 
eletroconvulsoterapia, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Caso o paciente faça uso de próteses dentárias, 

será necessário removê-las. 

(B) O profissional deve certificar-se de que o paciente 
está em jejum absoluto há, no mínimo, 8 horas. 

(C) Atualmente, não é mais necessário preocupar-se em 
proteger a boca e os dentes do paciente, pois ele 
estará anestesiado. 

(D) Caso o paciente faça uso de medicações anti-
hipertensivas, deve-se certificar de que foram 
tomadas. 

 
 

15. Sobre as medidas de precaução que devem ser tomadas 
no contato com pacientes que apresentam quadro clínico 
de tuberculose, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) A equipe de saúde deve fazer uso de máscara N95 

ao entrar no quarto de isolamento. 

(B) O paciente não precisa fazer uso de máscara 
cirúrgica ao sair do quarto, pois a equipe de saúde e 
os acompanhantes estarão protegidos. 

(C) Os visitantes e acompanhantes devem usar máscara 
cirúrgica quando entrarem em contato com o 
paciente. 

(D) O paciente deve ser mantido em quarto de 
isolamento com aviso de precaução contra 
aerossóis. 

 
 

16. As vacinas Hepatite B e BCG-ID devem ser administradas 
pela primeira vez em uma criança na seguinte faixa etária: 

 
(A) 4 meses após o nascimento. 

(B) 1 mês após o nascimento. 

(C) 2 meses após o nascimento. 

(D) ao nascimento. 

 
 

17. Para determinar o nível de consciência do paciente, é 
utilizada a Escala de Coma de Glasgow. A utilização 
dessa escala baseia-se na avaliação da(s) resposta(s) 

 
I. ocular. 

II. motora. 

III. verbal. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 
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18. Correlacione os tipos de choque e suas definições e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
Tipos de Choque Definições 

1. Cardiogênico. (   ) Diminuição do volume 
intravascular devido a distúrbio 
hidroeletrolítico ou 
hemorragias graves. 

2. Séptico. (   ) Presença de agente patógeno 
capaz de produzir uma grave 
resposta infecciosa sistêmica. 

3. Hipovolêmico. (   ) Alteração cardiovascular na 
qual o principal evento é a 
falência total ou parcial das 
funções cardíacas. 

 
(A) 3/ 2/ 1 

(B) 1/ 2/ 3 

(C) 2/ 3/ 1 

(D) 1/ 3/ 2 
 

 
19. Com relação às funções da Equipe de Enfermagem na 

atenção à Saúde Mental, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Realizar comunicação terapêutica a fim de contribuir 

para a evolução clínica do paciente. 

(   ) Orientar pacientes, familiares e visitantes sobre as 
normas e rotinas do serviço de saúde. 

(   ) Ter conhecimento dos efeitos e das interações 
medicamentosas dos fármacos administrados. 

 
(A) F/ F/ V 

(B) V/ V/ V 

(C) V/ V/ F 

(D) V/ F/ V 

 
 

20. Segundo as características das medidas de 
processamento de artigos usadas em Central de Materiais 
e Esterilização (CME), correlacione as colunas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Limpeza. (   ) Processo de destruição de 

microrganismos, com exceção 
de esporos bacterianos. 

2. Desinfecção. (   ) Processo de remoção de 
resíduos e materiais orgânicos 
que se encontrem nos artigos. 

3. Esterilização. (   ) Processo capaz de destruir 
todo e qualquer organismo 
patogênico: fungos, bactérias, 
esporos e vírus. 

 
(A) 3/ 1/ 2 

(B) 1/ 2/ 3 

(C) 3/ 2/ 1 

(D) 2/ 1/ 3 

21. Ao prestar assistência de enfermagem a mulheres no 
puerpério, deve-se observar 

 
I. sinais vitais e presença de contrações uterinas. 

II. presença de dor ao urinar e aspecto do sangramento 
vaginal. 

III. aspecto das mamas e mamilos e a produção de 
leite. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

 
 

22. Correlacione as patologias e suas características e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
Patologias Características 

1. Claustrofobia. (   ) Medo de ficar em ambiente 
fechado. 

2. Agorafobia. (   ) Medo de se expor em público. 
3. Fobia Social. (   ) Hipersensibilidade à luz. 
4. Fotofobia. (   ) Medo de ficar no meio de 

multidões. 
 

(A) 4/ 2/ 1/ 3 

(B) 3/ 1/ 4/ 2 

(C) 1/ 3/ 4/ 2 

(D) 1/ 2/ 4/ 3 
 

 

23. Para infundir uma solução de 250ml de soro fisiológico a 
0,9%, com o fluxo programado para 45ml/h, serão 
necessárias, aproximadamente,  

 
(A) 2,5 horas. 

(B) 3 horas. 

(C) 3,5 horas. 

(D) 5,5 horas. 

 
 

24. É correto afirmar que a Transmissão Vertical do vírus HIV 
é a transmissão 

 
(A) pelo uso de materiais cirúrgicos não esterilizados em 

ambiente hospitalar. 

(B) pelo uso compartilhado de seringas e agulhas 
infectadas. 

(C) através do contato sexual. 

(D) durante a gestação, o parto ou a amamentação, 
quando a mãe é portadora do vírus.  
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25. Sabendo-se que 1ml equivale a aproximadamente 20 
gotas, para infundir uma solução de 500ml de soro 
fisiológico com o fluxo programado para 90 
microgotas/minuto, serão necessárias, aproximadamente,  

 
(A) 3,5 horas. 

(B) 5 horas. 

(C) 5,5 horas. 

(D) 6,5 horas. 
 

 
26. A aferição de sinais vitais do paciente tem como principal 

objetivo 
 

(A) seguir as prescrições médicas. 

(B) seguir as prescrições de enfermagem. 

(C) atender às normas e rotinas estabelecidas nos 
protocolos hospitalares. 

(D) avaliar as condições de estado geral e identificar 
possíveis problemas de saúde do paciente. 

 
 

27. São tipos de oxigenoterapia: 
 

I. sistema de alto fluxo. 

II. sistema de baixo fluxo. 

III. sistema de nebulização. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 
 

 
28. Antes de realizar o procedimento de soroterapia como via 

de administração de medicamento, o profissional de 
enfermagem deve 

 
I. observar o estado geral do paciente. 

II. aplicar os 5 certos. 

III. conhecer os efeitos do medicamento no corpo 
humano. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. A utilização da “Técnica em Z” ou “Trilha em Z” para a 
administração de medicamento intramuscular tem como 
objetivo 

 
I. evitar refluxo/extravasamento de medicamento para 

a camada subcutânea. 

II. prevenir a formação de nódulos por reação 
inflamatória. 

III. prevenir a formação de hematomas. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 
 

30. O sangramento eliminado por via nasal, proveniente do 
rompimento de pequenos capilares da membrana mucosa 
desta região, é chamado de 

 
(A) hemólise. 

(B) hemoptise. 

(C) hematêmese. 

(D) epistaxe. 

 
 

31. Febre alta, fortes dores de cabeça, vômitos, rigidez no 
pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas vermelhas 
na pele são sintomas característicos de um quadro clínico 
de 

 
(A) tétano. 

(B) meningite. 

(C) difteria. 

(D) raiva. 
 

 

32. A abordagem terapêutica de pacientes com Transtorno de 
Pensamento deve  

 
(A) enfatizar a internação psiquiátrica de longa 

permanência, pois as alucinações e delírios não 
permitem que o paciente tenha uma vida social 
adequada. 

(B) estimular a adesão do paciente ao tratamento, 
incentivando-o a ter autonomia e responsabilidade e 
mostrando a necessidade de fortalecer sua rede de 
apoio familiar e social, visando a um bom 
prognóstico. 

(C) enfatizar a contenção física do paciente durante a 
internação, já que as alucinações e delírios o tornam 
agressivo. 

(D) estimular o paciente a ter uma vida totalmente 
independente, pois, caso não disponha de uma rede 
de apoio familiar e social após a internação, terá 
plenas condições de se cuidar sozinho.  
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33. Ao realizar a administração de medicamento por via 
intramuscular, o mais indicado é que a antissepsia da 
região seja realizada com 

 
(A) água e sabão. 

(B) clorexidina alcoólica. 

(C) álcool a 70%. 

(D) clorexidina degermante. 
 

 
34. A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano 

caracterizada por mudanças físicas e psicológicas que 
marcam a transição entre a infância e a idade adulta. 
Sobre as mudanças ocorridas na adolescência, marque V 
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Na adolescência, todas as características da 

personalidade do indivíduo já estão formadas. 

(   ) As mudanças físicas da adolescência, como o 
amadurecimento sexual, são mais importantes que o 
amadurecimento psicológico. 

(   ) A adolescência é vivida de forma exatamente igual 
em todas as culturas, pois trata-se de um processo 
fisiológico. 

 
(A) F/ F/ F 

(B) V/ V/ V 

(C) F/ V/ F 

(D) V/ F/ V 

 
 

35. Efeitos adversos como apatia, redução da iniciativa, 
diminuição de respostas emocionais e sedação são 
característicos do uso de 

 
I. ansiolíticos. 

II. antidepressivos. 

III. antipsicóticos. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

 
36. “Doença neurológia crônica, caracterizada por crises 

convulsivas recorrentes, mas que costuma ter um bom 
prognóstico ao ser tratada com uso contínuo de 
anticonvulsivantes.” Essa afirmativa refere-se à seguinte 
patologia: 

 
(A) doença de Parkinson. 

(B) epilepsia. 

(C) convulsão febril. 

(D) doença de Alzheimer. 

 

37. Segundo os princípios da Reforma Psiquiátrica, a atenção 
em saúde mental deve priorizar 

 

I. a humanização do atendimento prestado ao portador 
de sofrimento psíquico. 

II. a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, 
buscando reinseri-los na sociedade. 

III. o atendimento de pacientes psiquiátricos em Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospitais-Dia, 
Centros de Convivência e Residências Terapêuticas, 
em substituição aos leitos psiquiátricos. 

 

 É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 
 

 

38. Assinale a alternativa correta sobre as características da 
anorexia. 

 

(A) É uma psicopatologia caracterizada por uma rígida e 
insuficiente dieta alimentar, na qual ingere-se o 
mínimo de alimentos possível com o intuito de 
emagrecer. 

(B) É uma psicopatologia caracterizada pelo ato de 
privar-se por completo de qualquer tipo de alimento 
com o intuito de emagrecer. 

(C) É uma psicopatologia caracterizada pela compulsão 
em ingerir alimentos, seguida do ato de forçar o 
vômito após as refeições com o intuito de 
emagrecer. 

(D) É uma psicopatologia caracterizada pela obsessão 
por dieta equilibrada e reeducação alimentar com o 
intuito de emagrecer. 

 
 

39. Assinale a alternativa correta sobre as principais 
características de um quadro clínico de esquizofrenia. 

 

(A) Indiferença aos sentimentos alheios e desrespeito a 
normas, regras e obrigações sociais. 

(B) Alternância entre períodos de depressão e períodos 
de mania. 

(C) Pensamentos obsessivos (ideias recorrentes) e atos 
compulsivos (ações repetitivas). 

(D) Presença de alterações do pensamento (delírios) e 
alterações da sensopercepção (alucinações).  

 
 

40. Um paciente chega ao Pronto Atendimento com os 
seguintes sintomas: tremores, náuseas, irritabilidade, 
ansiedade, hiperatividade, convulsões, confusão mental 
com possibilidade de alucinações, inversão do ciclo sono-
vigília, desnutrição. Sabendo-se que se trata de um 
paciente alcoolista, que há 24 horas não ingere bebidas 
alcoólicas, é correto afirmar que se trata de um quadro de 

 

(A) síndrome de abstinência demorada/tardia. 

(B) desintoxicação. 

(C) síndrome de abstinência aguda. 

(D) delirium tremens. 



 

7  Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental Philippe Pinel (CAISM PHILIPPE PINEL) – 201 – Técnico de Enfermagem 
 
 

41.  Quanto à ação da Equipe de Enfermagem na prevenção a 
doenças transmissíveis, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Administração dos medicamentos prescritos para o 

tratamento das doenças. 

(   ) Comunicar a ocorrência de doenças nos casos de 
notificação compulsória. 

(   ) Educação contínua da comunidade em que atuam, 
visando desenvolver medidas de promoção da 
saúde e prevenção de doenças.  

 
(A) F/ F/ F 

(B) V/ V/ F 

(C) V/ V/ V 

(D) F/ F/ V 
 

 
42. A constante sensação de que algo ruim poderá acontecer, 

gerando sentimentos de apreensão e nervosismo, é 
característico de transtornos 

 
(A) de pensamento. 

(B) do humor. 

(C) de ansiedade. 

(D) de personalidade. 
 

 
43. Na abordagem terapêutica de pacientes com 

pensamentos suicidas, deve-se 
 

I. ignorar o paciente para que ele deixe de falar sobre 
isso, pois quem quer se matar não avisa. 

II. comunicar a toda a equipe a ocorrência destes 
pensamentos, para que estejam cientes da 
necessidade de ficarem atentos a este risco. 

III. conter o paciente fisicamente, a fim de evitar a 
tentativa de suicídio. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
 

 
44. Assinale a alternativa que apresenta o transtorno mental 

caracterizado pela alternância entre mania e depressão. 
 

(A) Transtorno afetivo bipolar. 

(B) Transtorno obsessivo compulsivo. 

(C) Transtorno do pânico. 

(D) Transtorno de conduta. 

 
 
 
 

45. O uso da comunicação terapêutica pela Equipe de 
Enfermagem na atenção à saúde mental deve priorizar 

 
I. o estabelecimento de comunicação clara, a relação 

de confiança e estar aberto para escuta e 
compreensão da realidade vivida pelo paciente. 

II. o aconselhamento do paciente com base nas 
próprias experiências de vida do profissional. 

III. a interferência nas relações familiares em defesa do 
paciente. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas 

(D) I, II e III. 
 

 

46. Com relação ao atendimento à gestante que não possui 
carteira de vacinação ou qualquer registro de imunização 
contra o tétano, assinale a alternativa que apresenta a 
conduta correta a ser adotada. 

 
(A) Administrar na gestante somente a primeira dose do 

esquema vacinal da antitetânica, a fim de minimizar 
os riscos que a imunização pode oferecer ao bebê. 

(B) Imunizá-la contra o tétano somente após o parto, 
pois a vacina oferece riscos de má formação para o 
bebê. 

(C) Iniciar imediatamente o esquema vacinal, 
independentemente da idade gestacional, tentando 
garantir que as 3 doses da vacina antitetânica sejam 
administradas antes do parto. 

(D) A realização do esquema vacinal da antitetânica na 
gestante é indiferente, pois o parto não oferece 
riscos de se contrair o tétano. 

 
 

47.  O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem como 
objetivo 

 
I. oferecer atendimento ambulatorial em saúde mental. 

II. oferecer acompanhamento clínico e de reinserção 
social dos usuários por meio do exercício de direitos 
civis, acesso ao trabalho e lazer e fortalecimento de 
vínculos familiares e sociais. 

III. garantir o acesso ao acompanhamento clínico-
psiquiátrico, evitando, assim, que o paciente fique 
sem medicação. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
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48. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade máxima 
de líquido que pode ser introduzida no músculo deltoide 
durante a administração de medicamento por via 
intramuscular. 

 
(A) 5ml. 

(B) 4ml. 

(C) 3ml. 

(D) 2ml. 
 

 
49.  Quanto à realização correta do procedimento da técnica 

de lavagem de mãos em ambiente hospitalar, é correto 
afirmar que é 

 
(A) o método mais utilizado para o controle de infecção, 

apesar de não ser o mais eficaz. 

(B) pouco relevante se o ambiente hospitalar for 
constantemente desinfetado. 

(C) relevante em ambientes hospitalares com alto risco 
de infecção, mas pouco necessário em atendimento 
ambulatorial. 

(D) o método mais simples e mais indicado para o 
controle de infecções. 

 
 

50. Na assistência humanizada ao parto natural, deve-se 
estimular a parturiente a 

 
(A) dar preferência à posição vertical, deambulando 

durante o trabalho de parto. 

(B) permanecer em repouso absoluto. 

(C) evitar alimentar-se durante o trabalho de parto. 

(D) evitar banhos de imersão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


