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XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAqUE AqUI

Nome: Inscrição:Assinatura do Candidato:

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

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

IBFC_14 - TARDE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – BAURU (SP)

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº:  010/2012

E N S I N O  M É D I O  C O M P L E TO



RASCUNHO



1IBFC_14 - TARDE

LíNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo.

O ORADOR
Rubem Braga

Ônibus pintados de vermelho e amarelo, automóveis,
caminhões se cruzam na manhã paulistana. Entre plátanos
e palmeiras passam normalistas, e ora atravessam zonas
de sombra clara, ora seus cabelos brilham ao sol. Há homens
rápidos. Tudo está amanhecendo com tanta força, que eu
também amanheço de remotas aflições, eu emerjo com
energia das sombras da noite e me planto na varanda, ao
sol. Vou ao chuveiro, a água me bate com força alegre, volto
à minha varanda alta, sobre os veículos e os transeuntes
matinais, tenho a vontade insensata de fazer discursos.

“Paulistas! Mais um dia amanhece!” Seria preciso fazer
um discurso assim, seria preciso ter uma voz poderosa e
firme, capaz de deter os transeuntes – para lhes anunciar
esta manhã, a sua glória e potência, e lhes dar a todos a
consciência clara da manhã. frases bem lavadas, úmidas
de vigor matinal.

“Paulistas!” O homem de chapéu se deteria atônito, a
normalista de cabelos castanhos, rindo, diria para a outra,
me apontando – “olhe um homem maluco” (mas depois as
duas ficariam sérias), e o rapaz de roupa cinzenta recearia
que eu me fosse lançar da varanda ao solo para me matar,
talvez caísse em cima dele.

“Paulistas! Vossa clara e forte manhã me faz bem, e digo
ao povo e digo aos poderosos caminhões, e às grandes
árvores e ao sol: obrigado! E à brisa da manhã eu agradeço
e digo: leva para longe, leva pelos ares cheios de sol os
restos de minha tristeza noturna, lava o ar e a alma deste
homem, brisa! Eu estou sólido e limpo! Respiro fundo, tenho
prazer em respirar e viver, sou capaz de fazer a justa guerra
e empreender imediatamente a reconstrução das cidades,
vou embarcar nas monções, trarei pedras e índios e
horizontes largos – contai comigo, manhã paulista!”

Mas permaneço calado, de pé, parado, ao sol, na
varanda, perante as árvores altas, mais alto que as árvores
mais altas. Dissipam-se em mim os venenos da noite. Talvez
apenas o meu corpo estremeça um pouco. Talvez apenas
eu receie sair da zona do vento e da luz, reentrar na sombra
do quarto, reencontrar no espelho o homem torturado e
vazio, aquele cujo coração alguém pôde apertar nas mãos
de unhas finas, dolorosamente, e jogá-lo ao chão como se
fosse um lenço usado, aquele a quem no fundo da noite
deram a beber os filtros da melancolia – aquele homem
fraco e aflito, aquele insensato.

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O narrador sentiu-se renovado ao amanhecer, depois

de uma noite sofrida.
II. A vontade de discursar na varanda nasceu da dor que

estava sentindo por ter sido abandonado por sua mulher.
Está correto o que se afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.
I. O adjetivo “atônita” poderia ser substituído, sem alteração

de sentido, por quieta.
II. O substantivo “transeuntes” refere-se aos pedestres.
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

3) Considere as orações abaixo.
I. Houveram muitos interessados no cargo.
II. Choveu aplausos para o cantor.
A concordância está correta em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Ele não foi _____ festa _______ estava chateado?
a) à - porque. c)  a - porque.
b) à - por que. d)  a - por que.

5) Considere o período e as afirmações abaixo.
Carlos, pegou a cópia do contrato?
I. Se a vírgula fosse retirada, não haveria alteração de

sentido.
II. A pontuação está incorreta.
Está correto o que se afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

6) Considere o período e as afirmações abaixo.
A maioria dos meus amigos aspira  uma vida tranquila em
uma cidade pequena.
I. Há um erro de concordância verbal.
II. Há um erro de regência verbal.
Está correto o que se afirma em
a) somente I. c)  I e II.
b) somente II. d)  nenhuma.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Se ele ________ uma boa nota na prova, será aprovado.
II. Se ele ________ amanhã, finalizaremos o projeto.
a) obter – vim. c)  obtiver – vier.
b) obter – vier. d)  obtiver – vim.

8) Assinale a alternativa em que o termo destacado está
corretamente substituído pelo pronome.
Não conte ao Paulo aquela história.
a) Não conte-lhe aquela história.
b) Não lhe conte aquela história.
c) Não conte-o aquela história.
d) Não o conte aquela história.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
O garoto pediu para _____ ler a história. Para ______, ler
é sempre um prazer!
a) eu – eu. c)  eu – mim.
b) mim – eu. d)  mim – mim.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Os estudantes daquela escola ___________ de boa

infraestrutura.
II. _______________ as notas dos estudantes.
a) dispõem – Analisaram-se.
b) dispõem – Analisou-se.
c) dispõe – Analisaram-se.
d) dispõe – Analisou-se

NOÇÕES BáSICAS DE INFORMáTICA

11) No Microsoft Office Word 2007 o conjunto de teclas que
respectivamente executam a função de colar, desfazer
e copiar são:
a) Ctrl+V, Ctrl+X e Ctrl+C
b) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V
c) Ctrl+V, Ctrl+Z e Ctrl+C
d) Ctrl+C, Ctrl+Z e Ctrl+V
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12) No Sistema Operacional Windows XP é possível
adicionar ou remover programas usando o:

a) Painel de Controle.

b) Desfragmentador de Disco.

c) Windows Update.

d) Central de Segurança.

13) No Microsoft Office Word 2007, é possível aplicar negrito,
itálico ou sublinhado no texto selecionado, entrando na
guia Início, no grupo:

a) Parágrafo. c)  Edição.

b) Estilo. d)  fonte.

14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel
2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=9,
A2=6, A3=5, A4=3, A5=7, o resultado da fórmula
=MÉDIA(A1:A5) será:

a) 16. c)  6.

b) 5. d)  30.

15) No Microsoft Office Excel 2007 para dividir uma célula
mesclada, devemos clicar em: 

a) Classificar e filtrar.

b) Mesclar e Centralizar.

c)  Segmentação de dados.

d)  Tabela Dinâmica. 

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

16) Considerando as técnicas básicas de enfermagem,
assinale a alternativa correta: 

a) A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio
com finalidade terapêutica, sendo que a umidificação é
recomendada sempre que o gás for administrado por
tempo superior a 10 minutos.

b) As aplicações quentes tem a finalidade de reduzir a
congestão e o processo inflamatório localizado; aliviar a
dor e controlar a hemorragia.

c) A limpeza do curativo para um paciente com uma ferida
limpa deve ser com movimentos de fora para dentro da
lesão.

d) O procedimento de sondagem vesical de demora é uma
técnica limpa, podendo utilizar a luva de procedimento
e o sistema de drenagem não estéreis.

17) Em relação aos sinais vitais e medidas antropométricas,
assinale a alternativa correta:

a) O pulso apical é a verificação da frequência e ritmo
cardíaco na artéria carótida, tendo como finalidade a
confirmação dos valores encontrados na artéria radial.

b) Antes de iniciar o procedimento, a balança deve ser
zerada e calibrada e o paciente não precisa retirar a
roupa e/ou sapatos durante a pesagem para preservar
sua privacidade e respeitar as regras da humanização.

c) A temperatura retal é geralmente 0,5ºC acima da
temperatura axilar e oral.

d) Para verificação da pressão arterial, a largura  da  bolsa
de  borracha  do  manguito  deve  corresponder  a  80%
da circunferência  do  braço  e  seu  comprimento,
envolver  pelo  menos  20%  do braço.

18) Em relação a anatomia e a fisiologia da pele, assinale
a alternativa correta:

a) A hipoderme é uma camada constituída basicamente de
queratina e colágeno.

b) A pele é o menor orgão do corpo humano, com uma
espessura menor que 0,1 mm e uma surpefície
aproximada de 1 m2.

c) A pele é composta por duas camadas: uma profunda,
chamada hipoderme; e outra superficial, chamada
epiderme, sendo que as duas camadas formam a derme.

d) A pele mantém a integridade da superfície corporal pela
migração e pela descamação, podendo recuperar a
superfície das feridas pela intensificação dos mecanismos
normais de reposição celular.

19) Em relação aos mecanismos e tipos de cicatrização das
feridas, leia as frases abaixo e a seguir assinale a
alternativa que corresponde a resposta correta:

I- Do ponto de vista fisiológico, são determinadas como
fases da cicatrização: fase inflamatória, fase proliferativa
e fase de maturação.

II- A fase proliferativa também denominada fibroblástica ou
reconstrutiva, estende-se até a epitelização total da ferida,
que ocorre em torno de 4 a 24 dias. Nessa fase, o tecido
tem aspecto róseo e granular e consiste na intensa
proliferação de novos vasos sanguíneos, fibroblastos e
colágeno.

III- A cicatrização por segunda intenção é um tipo de
cicatrização que ocorre quando há perda mímina de
tecido. A aproximação das bordas da ferida é realizada
por sutura.

a) As frases I e III estão corretas.

b) As frases I e II estão corretas.

c) Todas as frases estão corretas.

d) Apenas a frase III está correta.

20) Em relação à administração de medicamentos, leia as
frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V)
se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa
que contém a sequência correta:

(  ) A Reação adversa a medicamento é qualquer efeito
prejudicial ou indesejado que se apresente após a
administração de doses de medicamentos normalmente
utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou
tratamento de uma enfermidade. Os efeitos podem variar
desde uma simples reação local (rubor, prurido e edema)
a quadros alérgicos mais graves (como os casos de
anafilaxia).

(  ) O efeito terapêutico está relacionado ao efeito benéfico
ao organismo, esperado quando da administração do
medicamento. Exemplo: o efeito terapêutico de um
medicamento antitérmico é a diminuição da temperatura.

(  ) O medicamento de referência é o produto inovador
registrado no órgão federal responsável pela vigilância
sanitária e comercializado no País, cuja eficácia,
segurança e qualidade foram comprovadas
cientificamente junto ao órgão federal competente, por
ocasião do registro.

a) V,V,V.

b) V,V,f.

c) f,f,f.

d) f,V,f.
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21) Na Unidade Básica de Saúde (UBS) chegou uma mãe
com uma receita médica para seu filho de Amoxicilina
350 mg de 8/8 horas por 14 dias. A UBS dispõe de
frascos, que após reconstituição, tem 150ml, numa
concentração de 250mg/5ml. Após realização do cálculo
do medicamento, o técnico de enfermagem deve: 
a) fornecer 4 frascos do medicamento prescrito e orientar

a mãe para administrar um volume de 14 ml para cada
horário.

b) fornecer 1 frasco do medicamento prescrito e orientar a
mãe para administrar um volume de 3,5 ml para cada
horário.

c) fornecer 3 frascos do medicamento prescrito e orientar
a mãe para administrar um volume de 7 ml para cada
horário.

d) fornecer 2 frascos do medicamento prescrito e orientar
a mãe para administrar um volume de 7 ml para cada
horário.

22) Um paciente internado na Unidade Hospitalar de
Dermatologia precisa receber um frasco de soro
fisiológico a 0,9% de 400 ml em 6 horas. O técnico de
enfermagem preparou o soro e realizou o cálculo para
o gotejamento da solução. Assinale a alternativa correta:
a) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 44

gotas/minuto; e, em microgotas, é de 15
microgotas/minuto.

b) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 67
gotas/minuto; e, em microgotas, é de 22
microgotas/minuto.

c) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 22
gotas/minuto; e, em microgotas, é de 67
microgotas/minuto.

d) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 22
gotas/minuto; e, em microgotas, é de 7 microgotas/minuto.

23) Em situação de parada cardíaca, em criança, em
ambiente extrahospitalar, a ressuscitação
cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada com:
a) ventilações, numa relação de compressão-ventilação de

15:2 com um ou dois socorristas.
b) compressões torácicas, numa relação de compressão-

ventilação de 15:2 com um socorrista ou 30:2 com dois
socorristas profissionais de saúde.

c) cardioversão, utilizando uma carga de 100 J.
d) chamar por ajuda e aguardar resgate.

24) Para controle de hemorragia de extremidades: 
a) está indicada a aplicação de pressão direta no local como

primeira escolha.
b) está indicado o uso de torniquete como primeira escolha.
c) está contraindicado qualquer procedimento, devendo

encaminhar paciente para uma unidade de pronto-
atendimento.

d) está indicada a aplicação de agentes hemostáticos como
primeira escolha.

25) Para os cuidados com os pés de portadores de
Hanseníase: 
a) deve ser orientado o paciente para andar descalço e usar

preferencialmente sandálias, evitando a úlcera plantar.
b) deve ser realizada a higiene dos pés, mantendo-os

úmidos para melhor hidratação.
c) não realizar remoção dos calos, pois podem causar a

úlcera plantar.
d) deve ser realizada a higiene dos pés com limpeza e

secagem dos espaços interdigitais.

26) Considerando o Código de Ética dos Profissionais de
Saúde, leia as frases abaixo e a seguir assinale a
alternativa que corresponde a resposta correta.
I- O Profissional de Enfermagem tem o direito de recusar-

se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, científica, ética e legal ou que não
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e
coletividade.

II- O Profissional de Enfermagem tem a responsabilidade
e o dever de manter segredo sobre fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional, exceto em casos previstos em lei, ordem
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa
envolvida ou de seu representante legal.

III- O Profissional de Enfermagem tem o dever de manter o
segredo profissional referente ao menor de idade, exceto
quando os pais ou responsáveis solicitem a revelação.

a) Apenas a frase I está correta.
b) Todas as frases estão corretas.
c) As frases I e II estão corretas.
d) Apenas a frase II está correta.

27) Considerando as infrações éticas do código de ética
dos profissionais de enfermagem, correlacione as
colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir
assinale a alternativa correta:

( ) consiste em repreensão que
será divulgada nas publicações
oficiais dos Conselhos federal
e Regional de Enfermagem e
em jornais de grande
circulação.

( ) consiste na admoestação ao
infrator, de forma reserva que
será registrada no prontuário
do mesmo, na presença de
duas testemunhas.

(  ) consiste na perda do direito ao
exercício da enfermagem e
será divulgada nas publicações
dos Conselhos federal e
Regional de Enfermagem e em
jornais de grande circulação.

( ) consiste na proibição do
exercício profissional da
enfermagem por um período
não superior a 29 (vinte e nove)
dias e será divulgada nas
publicações oficiais dos
Conselhos federal e Regional
de Enfermagem, jornais de
grande circulação e
comunicada aos órgãos
empregadores.

a) 1,3,4,2.

b) 3,1,2,4.

c)  1,3,2,4.

d)  3,1,4,2.

(1) Advertência verbal

(2) Suspensão

(3) Censura 

(4) Cassação 
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28) A licitação é o procedimento administrativo mediante o
qual administração pública seleciona a proposta mais
vantajosa para o contrato de seu interesse, visando
proporcionar oportunidades iguais aos fornecedores.
Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa
que corresponde a resposta correta:
I- A aquisição de produtos e serviços, nas instituições

públicas, deve ser realizada por meio de processo de
licitação, sendo necessária a descrição detalhada do
produto, porém, sem direcionamento para marca ou
fornecedor, garantido a transparência desse processo.

II- As instituições públicas possuem processos de compras
ágeis, pois compram diretamente do fornecedor, sem
necessidade de processo de licitação e com maior preço.

III- Após a aquisição dos produtos, deve ser realizada a
conferência dos mesmos pelo Setor de Almoxarifado. E
durante a utilização dos produtos, o profissional de saúde
deve estar atento à qualidade dos mesmos e às
ocorrências de problemas com materiais médico-
hospitalares, medicamentos, entre outros, notificando os
problemas para o setor responsável. 

a) As frases I e III estão corretas.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) Todas estão incorretas.

29) Assinale a alternativa correta:
a) Reservatório é a pessoa ou animal que permite o

parasitismo do agente infeccioso e hospedeiro é o local
onde o agente infeccioso vive, multiplica-se e cresce.

b) Agentes infecciosos são seres vivos capazes de parasitar
o homem. Exemplos: bactérias, fungos, vírus, entre outros.

c) Período podrômico é o intervalo de tempo que decorre
entre a exposição e o aparecimento de sinais e sintomas
da doença.

d) Surto epidêmico é aplicada a uma epidemia que ocorre
em mais de um país ou território.

30) Em um ambiente hospitalar, deve ser utilizada a
precaução para transmissão de gotículas nos casos de
a) Hanseníase na forma Tuberculóide.
b) Tuberculose Pulmonar.
c) Meningites bacterianas.
d) Hanseníase na forma Virchowiana.

31) Em relação às doenças dermatológicas, correlacione
as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a
seguir assinale a alternativa correta.

(  ) é uma dermatose caracterizada por
pápulas eritematosas agudas, de
caráter súbito e duração efêmera.
Manifesta-se por lesões eritêmato
edematosas de tamanhos e formas
diversas desde puntiformes até
grandes placas, com aspectos
bizarros, localizadas ou generalizadas.
Característica marcante é o prurido. 

(   )  éuma micose superficial extremamente
comum, mais frequente nas regiões
quentes e úmidas. Caracteriza-se por
manchas hipocrômicas, eritematosas
ou acastanhadas, com descamação fina
(furfurácea) que aparecem mais
frequentemente no pescoço, tórax e
raízes dos membros superiores. Não é
uma doença de notificação compulsória.

(   ) é uma infecção viral primária, aguda,
caracterizada por surgimento de
exantema de aspecto máculo-papular,
de distribuição centrípeta, que, após
algumas horas, adquire aspecto
vesicular, evoluindo rapidamente para
pústulas e, posteriormente, formando
crostas em 3 a 4 dias. 

a) 1,3,2. c)  3,2,1.
b) 1,2,3. d)  2,1,3.

32) A úlcera de pressão é classificada em quatro estágios,
sendo que o estágio IV :
a) apresenta eritema em pele íntegra, calor, edema e

endurecimento.
b) envolve perda total da pele, com destruição do tecido,

atingindo músculo, ossos e estruturas de suporte.
c) apresenta ferida de espessura parcial da pele, envolvendo

a epiderme e/ou derme, que se manifesta como abrasão,
bolha ou cratera rasa.

d) apresenta ferida de espessura completa, com lesão
tecidual do tecido subcutâneo, pode atingir a fáscia, mas
não se desenvolve além dela.

33) Em relação à Hanseníase, leia as frases abaixo e a seguir
assinale a alternativa que corresponde a resposta
correta.
I- É uma doença crônica granulomatosa, proveniente de

infecção causada pelo Mycobacterium leprae.
II- As reações hansênicas são reações adversas aos

medicamentos utilizados para tratamento da doença,
sendo assim indicada sua interrupção ou substituição
da droga.  

III- A principal via de eliminação dos bacilos dos pacientes
multibacilares é a áerea superior, sendo a internação
hospitalar, com uso de precauções para transmissão de
aerossóis e contato, indicada para o tratamento
medicamentoso nos três primeiros meses.

a) As frases I e II estão corretas.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) As frases I e III estão corretas.

34) Em relação ao Diabetes, assinale a alternativa correta:
a) O Diabetes Mellitus do tipo 1 é consequente à destruição

de células beta do pâncreas, o que leva à deficiência
absoluta de insulina e tendência à cetoacidose.
Geralmente, tem seu início na infância ou na
adolescência.

b) A insulina regular tem ação de 1 a 3 horas, com pico de
ação de 5 a 7 horas, sendo utilizada para manutenção
da glicemia.

c) A insulina regular deve ser aplicada exclusivamente por
via subcutânea e a insulina NPH pode ser aplicada por
diferentes vias (subcutânea, intramuscular e endovenosa).

d) Os rodízios de locais de aplicação devem ser
recomendados apenas para a insulina NPH, que é
utilizada para manutenção diária.

35) Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), leia as
frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V)
se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa
que contém a sequência correta:
( ) O IAM resulta da obstrução de uma das artérias

coronárias, ocorrendo por motivo de um aterosclerose,
trombose, agregação placentária, estenose ou espasmo
da artéria coronária.

( ) São alguns fatores predisponentes: envelhecimento,
hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo e
tabagismo.

( ) Para o paciente internado, organizar os cuidados e as
atividades a fim de possibilitar períodos de repouso
ininterrupto.

a) f,V,V.
b) V,V,V.
c) V,f,V.
d) V,f,f.

(1)  Pitiríase Versicolor

(2)  Urticária

(3)  Varicela



5IBFC_14 - TARDE

36) Assinale a alternativa incorreta.
a) A enfermagem deve observar os cateteres venosos

periféricos quanto ao local de punção, presença de
hematomas, edema, dor e hiperemia no local da punção.

b) Os cateteres venosos periféricos são amplamente
utilizados para acesso vascular, tem baixo risco de
infecção, fator este determinado, provavelmente pelo
curto período de tempo.

c) O cateter venoso central de inserção periférica (PICC)
vem sendo muito utilizado, apresenta uma baixa taxa de
infecção em relação aos outros cateteres, sendo um
dispositivo implantado por qualquer membro da equipe
de enfermagem pela sua facilidade de colocação.

d) A enfermagem deve observar os cateteres intravenosos
centrais quanto ao local de inserção, fixação do cateter,
sangramentos, sinais de infecções e realizar curativo
diário.

37) Considerando os cuidados com imunobiológicos, leia
as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que
corresponde a resposta correta:
I- Deve ser realizada a leitura da temperatura diariamente

no início da jornada de trabalho da manhã e no da tarde
e ao final do dia, registrando-se no formulário de controle
diário de temperatura.

II- Na primeira prateleira devem ser armazenadas as vacinas
que podem ser submetidas à temperatura negativa (contra
poliomielite, sarampo, febre amarela) empilhadas nas
próprias embalagens (caixas), tendo-se o cuidado de
deixar um espaço entre as pilhas, permitindo a circulação
de ar entre as caixa.

III- Colocar termômetro de máxima e mínima na posição
vertical (em pé), no centro da primeira prateleira.

a) As frases I e II estão corretas.
b) Todas as frases estão incorretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) Todas as frases estão corretas.

38) O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos
estímulos elétricos que se originam durante a atividade
cardíaca. Assinale a alternativa correta:
a) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial

V2 deve ser: 5º espaço intercostal à esquerda, na linha
hemiclavicular esquerda.

b) O eletrocardiograma-padrão é composto por 12
derivações, sendo seis periféricas (DI, DII, DIII, aVf, aVL
e aVR) e seis precordiais (V1, V2, V3, V4, V5 e V6).

c) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial
V4 deve ser: 4º espaço intercostal à direita, próximo ao
esterno.

d) As derivações periféricas são obtidas no plano horizontal,
pela colocação de eletrodos no tórax do paciente.

39) Em relação ao preparo e embalagem dos materiais para
esterilização, assinale a alternativa correta:
a) O objetivo da inspeção visual é identificar sujidade residual

e possíveis falhas mecânicas nos instrumentos, sendo
que, após a limpeza, todos os itens devem ser
inspecionados, pois o material não pode ser considerado
desinfetado ou esterilizado se não estiver limpo
previamente.

b) Ao serem acondicionados nas caixas para que sejam
esterilizados, os instrumentos devem ser dispostos de
modo que ocupem toda a capacidade do estojo (100%),
para maior economia do processo de esterilização. 

c) Os materias embalados em tecidos de algodão podem
ser processados em todos os métodos de esterilização,
sendo utilizado preferencialmente o método do calor
seco.

d) As caixas metálicas podem ser processadas apenas no
método de esterilização por plasma de peróxido de
oxigênio, sendo os outros existentes imcompatíveis com
esse material.

40) Em relação ao método de esterilização, assinale a
alternativa incorreta:

a) O método de plasma de peróxido de hidrogênio tem como
vantagens: apresentar ciclos rápidos e possibilitar uso
imediato dos materiais.

b) O processo de esterilização de materiais termorresistentes
utilizados na assistência à saúde que oferece maior
segurança é o vapor saturado sob pressão, realizado
em autoclaves. 

c) Os elementos essenciais para garantir o sucesso da
esterilização por autoclave são o vapor saturado, a
pressão, a temperatura e o tempo.

d) Uma vantagem da esterilização por óxido de etileno
(ETO) é a não toxicidade do produto, podendo assim ser
utilizado amplamente nas instituições.

41) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa
que corresponde a resposta correta:

I- A limpeza consiste na remoção da sujidade da superfície
de artigos e equipamentos, através da ação mecânica
utilizando água e detergente, com posterior enxágue e
secagem.

II- A esterilização é o processo de destruição de
microrganismos como bactérias na forma vegetativa (não
esporulada), fungos, vírus e protozoários. Este processo
não destrói esporos bacterianos. 

III- A desinfecção de alto nível é o processo utilizado para
completa destruição de microrganismos, incluindo todas
as suas formas, inclusive as esporuladas, com a finalidade
de prevenir infecções e contaminações decorrentes de
procedimentos cirúrgicos e invasivos com utilização de
artigos críticos.

a) Apenas as frases I e III estão corretas.

b) Todas as frases estão corretas.

c) Apenas a frase I está correta.

d) Todas as frases estão incorretas.

42) Em relação a Norma Regulamentadora – NR 32, leia as
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que
corresponde a resposta correta:

I- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
descartáveis ou não, deverão estar à disposição, em
número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.

II- A NR 32 abrange as situações de exposição aos diversos
agentes de risco presentes no ambiente de trabalho,
como os agentes de risco biológico, os agentes de risco
químico, os agentes de risco físico com destaque para
as radiações ionizantes, exceto os agentes de risco
ergonômico.

III- O quarto destinado à internação de paciente, para
administração de radiofármacos, deve possuir  blindagem;
paredes e pisos com cantos arredondados, revestidos
de materiais impermeáveis, que permitam sua
descontaminação; sanitário privativo; biombo blindado
junto ao leito; sinalização externa da presença de radiação
ionizante e acesso controlado.

a) Todas as frases estão corretas.

b) Apenas as frases I e III estão corretas.

c) Apenas a frase I está correta.

d) Apenas as frases I e II estão corretas.
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43) A via Intradérmica é utilizada para auxílio diagnóstico,
verificação da sensibilidade a alérgenos e reações de
hipersensibilidade. Para essa técnica é correto afirmar
que: 

a) O volume máximo a ser administrado é de 0,5 ml, com
agulha pequena e fina (10x5mm ou 15x5mm) e a técnica
compreende distender a pele do local de aplicação,
introduzindo o bisel da agulha para cima, fazendo com
que seja visível a penetração da mesma superficialmente
na pele.

b) O volume máximo a ser administrado é de 2,0 ml, com
agulha pequena e fina (20x5mm ou 15x5mm) e a técnica
compreende aplicar com angulação à 90º.

c) O volume máximo a ser administrado é de 1,5 ml, com
agulha pequena e fina (2x5mm ou 5x5mm) e a técnica
compreende aplicar com angulação à 30º.

d) O volume máximo a ser administrado é de 4 ml, com
agulha pequena e fina (25x5mm ou 20x5mm) e a técnica
compreende aplicar com angulação à 15º.

44) São considerados equipamentos de proteção individual:

a) Suporte de papel toalha,  suporte de sabonete
antisséptico, óculos de proteção e caixa coletora de
material pérfuro-cortante.

b) Luvas, máscaras, suporte de papel toalha e caixa coletora
de material pérfuro-cortante.

c) Óculos de proteção, caixa coletora de material pérfuro-
cortante, avental e suporte de sabonete antisséptico.

d) Luvas, máscaras, óculos de proteção e avental.

45) São consideradas doenças de notificação compulsória
imediata:

a) Apenas casos confirmados de Doença Meningocócica,
Cólera e Varíola.

b) Casos suspeitos ou confirmados de febre Hemorrágica
da Dengue (fHD), febre Amarela e Sarampo.

c) Casos suspeitos de Hanseníase, Dengue e Tuberculose.

d) Casos suspeitos ou confirmados de Difteria, AIDS e
Hanseníase.

46) Assinale a alternativa correta:

a) As pessoas atendidas nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) são aquelas que apresentam intenso
sofrimento psíquico, que lhes impossibilita de viver e
realizar seus projetos de vida. São, preferencialmente,
pessoas com transtornos mentais severos e/ou
persistentes, ou seja, pessoas com grave
comprometimento psíquico, incluindo os transtornos
relacionados às substâncias psicoativas.

b) Crianças e adolescentes com transtornos mentais não
são atendidos pelo CAPS, sendo internados em Hospitais
Gerais, que tenham as especialidades de Pediatria e
Psiquiatria.

c) A atual Política Nacional em Saúde Mental visa o aumento
do número de leitos em Hospitais Psiquiátricos.

d) As pessoas atendidas nos CAPS são apenas aquelas
que apresentam sofrimento psíquico leve, que lhes
possibilita de viver e realizar seus projetos de vida.

47) De acordo com o calendário de vacinação da criança
pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em vigência, estão
incluídas as vacinas de:

a) Pneumocócica 21-valente, Tríplice Bacteriana e
Meningocócica B (contra meningite B).

b) Pneumocócia 10-valente, Tríplice Viral e Meningocócica
B e C (contra meningite B e C).

c) febre Amarela, Meningocócica C (conjugada) e Hepatite
B.

d) Meningocócica C (contra meningite C),  Pneumocócia
21-valente e Varicela.

48) De acordo com o calendário de vacinação da criança
pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em vigência, a
vacina Tríplice Viral protege contra as seguintes
doenças:

a) Sarampo, Difteria e Varicela.

b) Hepatite B, Haemophilus influenza b e Meningocócica
C (conjugada).

c) Sarampo, Caxumba e Rubéola.

d) Difteria, Tétano e Coqueluche.

49) Em relação à administração de serviço de enfermagem,
assinale a alternativa correta:

a) A previsão de material se refere a quantidade a ser
requisitada pelas unidades ao Setor de Almoxarifado,
sendo determinada pela direção e a equipe de
enfermagem não faz parte desse processo.

b) A avaliação de desempenho é um processo dinâmico de
mensuração individual da qualidade do desempenho
profissional, no exercício de seu cargo, conforme critérios
pré-definidos. Tem a finalidade principal de promover o
aumento de salário.

c) A administração de recursos materiais envolve apenas
a  compra e o recebimento de materiais pelo Setor de
Almoxarifado, sendo que a qualidade do produto não faz
parte desse processo.

d) A acreditação é um procedimento de avaliação de
recursos institucionais, periódico e utilizado para a
identificação de padrões previamente definidos na
estrutura, no processo e no resultado, com a finalidade
de buscar uma cultura da qualidade assistencial.

50) Considerando a Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto
Estadual 58052/2012, a classificação do sigilo de
informações no âmbito da administração pública federal
é de competência, no grau de ultrassecreto, das
autoridades, exceto:

a) Chefes de autarquias, fundações ou empresas públicas
e sociedades de economia mista.

b) Vice-Presidente da República.

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas
prerrogativas. 

d) Presidente da República. 


