Caderno de Provas
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Edital Nº. 09/2012 - Reitoria/IFRN

13 de maio de 2012

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado
nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as
questões do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início
da aplicação da prova.
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e
se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
PROVA
Objetiva de Língua Portuguesa
Objetiva de Legislação – Lei nº
8.112/1990 e alterações posteriores.
Objetiva de Conhecimentos
Específicos

Número das
questões
01 a 10

Total de
questões
10

Pontuação
por questão
2

Total de
pontuação
20

11 a 15

05

2

10

16 a 50

35

2

70

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta.
 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento
de identidade e matéria/disciplina) constantes na Folha de Respostas estão corretos.
 Em havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma,
será substituída.
 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado.
 Transfira as respostas para a Folha de Respostas somente quando não mais pretender fazer
modificações.
 Não ultrapasse o limite dos círculos na Folha de Respostas das questões de múltipla escolha.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.

NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 01 a 10

O texto “Educação em crise?” a seguir servirá de base para as questões de 1 a 8.
Educação em crise?
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

Não! A educação escolar brasileira não está em crise – vou usar a expressão
educação escolar, porque educação é algo que vai além da escola. A escola é um dos
lugares onde a educação acontece. Dito isso, volto a reafirmar: a educação escolar
brasileira não está passando por uma crise como tanto se escuta e se lê diariamente. Mas
por que estou afirmando com tanta veemência que a educação não está em crise, se a
maioria dos especialistas no assunto e, também, os comunicadores dizem o contrário?
A razão é simples e tem a ver com a palavra crise. Se fosse uma crise, já teria
passado. Algo que se prolongue por muito tempo não pode ser chamado de crise. Crise é
algo que se resolve dentro de um espaço de tempo não muito longo. Resumindo: crise é
algo que sempre é passageiro.
O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil vem de muito longe.
Vem dos tempos do Império. Tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos de
educação que foram implantados por essas Terras Brasilis. Assim, nossa situação de
precariedade na educação escolar é decorrência do modelo, ou melhor, dos modelos que
foram adotados desde sempre.
Vale ressaltar que isso que estou afirmando não é nenhuma novidade. Pelo menos
para quem tem se preocupado, realmente, em estudar e tentar entender com seriedade e
honestidade o que acontece com a sociedade brasileira em geral e com a educação
escolar em particular. Senão, vejamos: o antropólogo e pensador Darcy Ribeiro (19221997) já dizia, nos idos da década de 70, que o Brasil padecia de uma doença crônica
que era a tendência a copiar e a imitar os modelos, primeiro de além-mar e, depois, norteamericanos, ao invés de criar, de inventar as próprias alternativas para os seus problemas
e dificuldades.
Se dermos um salto de quatro décadas, veremos que outro pensador, e esse um
educador de ofício, Mario Sergio Cortella, tem reafirmado, em suas palestras e livros, que
o grande problema da educação escolar brasileira não é de crise mas sim, do modelo ou
modelos de educação escolar que temos adotado. Nossos modelos educacionais têm
esquecido algo elementar: as crianças reais do país real em que vivemos: o Brasil. Um
país onde cerca de 80% das crianças de periferia, que cursam o segundo ano do Ensino
Fundamental, têm mais escolaridade que os pais. Isso não é crise. Isso é modelo falido
desde sempre. Pergunto: será que não temos teorias demais, pedagogias demais,
investigações demais, psicologias demais sobre educação escolar e, infelizmente,
atitudes de menos?
VALDO BARCELOS| Professor da UFSM e escritor, Disponível em:
<http://www.clicrbs.com.br/dsm/rs/impressa/4,41,2614367,12903>. Acesso em: 16 mar. 2012.(adaptado)
1) A leitura do texto nos leva a inferir que
A) a crise da educação brasileira se deve ao fato de o Brasil seguir modelos de outros países.
B) a crise na educação brasileira é diferente porque já se prolonga desde o tempo do império.
C) a educação brasileira precisa instruir os pais para que eles tenham um grau de escolaridade maior
do que os filhos.
D) a educação brasileira precisa criar seu próprio modelo de ensino, levando em consideração o
público-alvo do país.
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O trecho 1 servirá de base para a questão 2.
Trecho 1
Mas por que estou afirmando com tanta veemência que a educação não está em crise,
se a maioria dos especialistas no assunto e, também, os comunicadores dizem o
contrário?

2) Em relação ao verbo em destaque no trecho, é correto afirmar que
A) está empregado corretamente, pois o sujeito da oração é composto.
B) deveria estar no singular para concordar com o sujeito “maioria”.
C) deveria estar no singular, pois o sujeito da oração é simples.
D) está empregado corretamente, pois o sujeito da oração é indeterminado.

O trecho 2 servirá de base para as questões 3, 4 e 5.
Trecho 2
O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil vem de muito longe. Vem
dos tempos do Império. Tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos de
educação que foram implantados por essas Terras Brasilis.

3) No trecho, a coesão dos dois últimos períodos em relação ao primeiro é estabelecida por meio
A) do tempo que é destacado nos três períodos.
B) do pronome relativo “que” (primeiro e último períodos).
C) da retomada elíptica do sujeito nos dois últimos períodos.
D) do paralelismo sintático dos três períodos.
4) Marque a opção em que a reescrita do trecho apresenta pontuação correta sem alterar o seu sentido
original.
A) O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil, vem de muito longe, vem dos tempos
do Império: tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos, de educação que foram
implantados por essas Terras Brasilis.
B) O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil vem de muito longe, vem dos tempos do
Império e tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos de educação que foram
implantados por essas Terras Brasilis.
C) O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil vem de muito longe, vem dos tempos do
Império e tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos de educação, que foram
implantados por essas Terras Brasilis.
D) O que está acontecendo com a educação escolar no Brasil, vem de muito longe, vem dos tempos
do Império, tem a ver com a própria origem dos primeiros modelos de educação que, foram
implantados por essas Terras Brasilis.
5)

O termo “tem a ver”, no trecho, pode ser substituído, sem alteração da estrutura e do sentido original do
texto, por
A) relaciona-se.
B) refere-se.
C) combina.
D) corresponde.
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O trecho 3 servirá de base para as questões 6 e 7.
Trecho 3
“Dito isso, volto a reafirmar: a educação escolar brasileira não está passando por uma
crise como tanto se escuta e se lê diariamente”.

6) As orações sublinhadas podem ser substituídas, sem perda do sentido original do texto, por
A) “Dito isso, volto a concordarr”.
B) “Dito isso, volto a corroborar”.
C) “Dito isso, ratifico”.
D) "Dito isso, relato”.

7) No tocante às figuras de linguagem, é correto dizer que a expressão “volto a reafimar”, no trecho, foi
intencionalmente empregada pelo autor para
A) desclassificar o que foi dito.
B) dar ênfase ao que foi dito.
C) relatar de maneira simples o que foi dito.
D) ironizar o que foi dito.

8) O professor Valdo Barcelos lançou mão do termo “além-mar” (penúltimo parágrafo), com o fim de
nomear os países europeus. Ao fazer isso, o escritor serviu-se de uma
A) perífrase.
B) sinestesia.
C) gradação.
D) catacrese.
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A charge seguinte servirá de base para a questão 9.

9)

Releia o texto do primeiro balão: “Você consegue calcular o prejuízo que isto traz para o país?”. A
palavra sublinhada deveria ser um termo que retomasse o título da charge. Para solucionar esse
problema do enunciado, deve-se trocar isto por
A) este.
B) esse.
C) isso.
D) aquilo.

10) A correspondência administrativa é um recurso de comunicação, interno e externo, utilizado nas mais
diversas instituições do âmbito privado ou estatal. Um exemplo de correspondência oficial que tramita
nas instituições governamentais é a Portaria, que se caracteriza por
A) circular somente entre setores de uma mesma instituição.
B) regulamentar tão somente as correspondências internas da instituição.
C) registrar o histórico de ocorrências de sindicâncias.
D) ser emanada de uma autoridade a fim de transmitir ordens de serviço para seus subordinados.
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LEGISLAÇÃO

Questões de 11 a 15

11) Marque a opção que está em desacordo com o que estabelece a Lei nº 8.112/90, em relação à
aposentadoria do servidor público.
A) Voluntariamente, aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher,
com proventos integrais.
B) Voluntariamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) Voluntariamente, aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e
25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais.
D) Voluntariamente, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
12) Julgue as seguintes afirmativas sobre os institutos da remoção, redistribuição e substituição.

I.

Redistribuição é o deslocamento de servidor investido em cargo de provimento efetivo, no
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia
apreciação do órgão central do SIPEC.

II.

Entende-se por modalidades de remoção a pedido, para outra localidade, independentemente
do interesse da Administração, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que
o número de interessados for inferior ao número de vagas, de acordo com normas
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

III.

Os servidores investidos em cargo ou função de direção terão substitutos indicados no
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do
órgão ou entidade.

IV.

Na redistribuição, devem ser observados os seguintes preceitos, entre outros: mesmo nível de
escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, equivalência de vencimentos e
manutenção da essência das atribuições do cargo.

Marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)

I, II e IV.
III e IV.
I e III.
II, III e IV.

13) A respeito das formas de provimento e vacância, julgue as seguintes afirmativas.
I.

. De acordo com a Lei nº 8.112/90, são, ao mesmo tempo, forma de provimento e vacância
apenas a promoção e a readaptação.

II.

A reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando junta
médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

III.

A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e poderá
decorrer de inabilitação ou desistência em estágio probatório.

IV.

A exoneração de cargo efetivo dar-se-á somente a pedido do servidor, enquanto a demissão se
dará após prévio processo administrativo disciplinar.

Marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)

I e III.
II e IV.
I e IV.
II e III.
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14) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo no qual se
encontre investido. Assim, com relação a essa temática, marque a opção que afronta a Lei n 8.112/90.
A) O processo disciplinar compreenderá a fase do inquérito administrativo que obedecerá ao princípio
do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa.
B) O processo disciplinar, que serve para apurar faltas dos servidores, compreende instrução, defesa e
relatório.
C) Na fase de julgamento, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de 20 (vinte) dias,
contados do recebimento do processo.
D) Poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
15) Sobre os direitos e vantagens do servidor, previstos na Lei nº 8.112/90, julgue as sentenças seguintes
como falsas (F) ou verdadeiras (V).
( )

Nenhum servidor receberá vencimento básico inferior ao salário mínimo.

( )

À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte
para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

( )

As gratificações, as indenizações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento,
nos casos e condições indicados em lei.

( )

A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade apenas quando a
União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

Marque a opção que apresenta a sequência correta.
A)
B)
C)
D)

V, F, V, F.
F, F, V, V.
F, V, F, F.
V, V, F, V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 16 a 50

16) Alguns sinais clínicos que antecedem um desmaio são
A) palidez e sudorese.
B) náuseas e icterícia.
C) tontura e tosse.
D) taquicardia e taquipnéia.
17) De acordo com a lei 7.498/86, cabe ao técnico de enfermagem
A) assumir chefia de serviço de unidade de enfermagem em instituição de saúde pública ou privada.
B) planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
C) prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
D) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
18) A vacina BCG ID está contraindicada para recém-nascido que
A) tiver 1 mês de vida, nasceu na 36ª semana e atingiu 2 kg.
B) estiver infectado pelo vírus HIV.
C) apresentar irritação dermatológica.
D) estiver com peso menor que 2 kg.
19) São princípios do Sistema Único de Saúde
A) descentralidade, assistencialismo e universalidade.
B) integralidade, participação popular e equidade.
C) equidade, divulgação e assistencialismo.
D) universalidade, equidade e integralidade.
20) Com relação ao banho no leito, marque a opção correta.
A) Tem por finalidade a limpeza da pele, promover relaxamento muscular e o alivio da fadiga e do
cansaço.
B) O método utilizado é fechar a porta do ambiente, sentar o paciente em uma cadeira, auxiliá-lo no
que for necessário, trocar as roupas da cama e fazer anotações no prontuário.
C) São materiais utilizados: cuba rim, roupas de cama, biombos, luvas, material de limpeza diária, jarra
com água morna.
D) O banho no leito é também chamado de banho de aspersão.
21) A técnica indicada para administração de oxigênio é a
A) Vaporização.
B) Nebulização.
C) Aspiração.
D) Máscara de Venturi.
22) A função educativa da equipe de enfermagem é tornar o ser humano independente, capaz de
A) fiscalizar as ações sanitárias.
B) defender seu direito à liberdade.
C) participar de grupos comunitários.
D) cuidar de sua própria saúde.
23) Processo utilizado para destruir bactérias vegetativas, fungos e vírus, no qual se utilizam soluções
germicidas, como ácido peracético e glutaraldeído a 2%, denomina-se
A) esterilização.
B) assepsia.
C) desinfecção de alto nível.
D) descontaminação.
24) Sabendo-se que 1 ml equivale a 20 gotas, e que 2000 ml de uma solução foram prescritos a um
paciente para 24 horas, quantas gotas devem correr por minuto?
A) 26,22.
B) 27,77.
C) 55,51.
D) 43,13.
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25) O técnico de enfermagem verificou os sinais vitais de um lactente e percebeu que ele apresentava
taquipnéia. Então, a frequência respiratória identificada no paciente foi
A) > 30 rpm.
B) > 50 rpm.
C) > 20 rpm.
D) > 10 rpm.
26) A enfermagem, em sua evolução, passou por três fases distintas: a primitiva, a evolutiva e a de
aprimoramento. Sobre o assunto, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Fase primitiva

(

)

A enfermagem entra para um novo ciclo, onde Florence Nightingale
contribuiu para que tal atividade, além de uma arte, iniciasse as
tentativas de um progresso científico.

2. Fase evolutiva

(

)

O indivíduo passa a ser considerado como um centro de cuidados,
visando à inter-relação dos sistemas biopsicossocioespirituais da
pessoa humana.

3. Fase de
aprimoramento

(

)

A assistência prestada aos pacientes era praticada por leigos e
executada de acordo com as orientações da Igreja.

A sequência correta é
A) 2, 3, 1.
B) 2, 1, 3.
C) 1, 2, 3.
D) 3, 2, 1.
27) Sinais vitais são aqueles que evidenciam as alterações da função corporal e geralmente se retratam na
temperatura corporal, no pulso, no nível respiratório e na pressão sanguínea. Sobre esse assunto,
marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas proposições a seguir.
( )

A temperatura corporal é o equilíbrio entre o calor produzido e o eliminado pelo corpo.

( )

As artérias mais comuns para se verificar os pulsos são dorsal dos pés, radial e femural.

( )

Na mulher, a respiração é mais abdominal e, no homem, mais torácica.

( )

A pressão convergente ocorre quando a sistólica e a diastólica se distanciam.

A sequência correta é
A) V, F, V, F.
B) V, V, F, F.
C) F, V, V, V.
D) F, F, F, V.
28) Marque a opção que apresenta os sinais e sintomas do choque hipovolêmico.
A) Diminuição da frequência respiratória, pele fria, hipotensão e palidez cutânea.
B) Diminuição da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento do débito urinário
e pele fria.
C) Aumento do débito urinário, hipotensão, palidez cutânea e aumento da frequência cardíaca.
D) Palidez cutânea, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e diminuição
do débito urinário.
29) Trata-se de uma síndrome neurológica heterogênea, caracterizada pela instalação de déficits
neurológicos – graduais ou abruptos – desencadeados por alterações em território vascular. Marque a
opção que apresenta a síndrome descrita.
A) Epilepsia.
B) Acidente Vascular Encefálico – AVE.
C) Traumatismo Crânio Encefálico – TCE.
D) Trauma medular.
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30) Em relação às penalidades a serem aplicadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem,
relacione a 2ª. coluna de acordo com a 1ª.

1. Advertênca verbal

(

)

Repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais de
grande circulação.

2. Multa

(

)

Proibição do exercício profissional por um período não superior a 29
dias.

3. Censura

(

)

Admoestação ao infrator, de forma reservada, registrada em seu
prontuário, na presença de duas testemunhas.

(

)

(

)

4. Suspensão do
exercício
profissional
5. Cassação do
direito ao
exercício
profissional

Perda do direito ao exercício da enfermagem.

Obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade
da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do
pagamento.

Marque a sequência correta.
A) 3, 4, 1, 5, 2.
B) 4, 3, 5, 1, 2.
C) 2, 5, 4, 3, 1.
D) 5, 4, 1, 2, 3.
31) Durante as palestras aos pacientes que frequentam o grupo de diabéticos do Estratégia de Saúde da
Família, um técnico de enfermagem enfatiza as complicações decorrentes dessa patologia, como a
retinopatia, responsável por 90% dos casos de cegueira nos diabéticos insulino-dependentes. Para os
diabéticos do tipo II, uma das causas mais frequentes da cegueira é o(a)
A) presbiopia.
B) uveíte.
C) cetoacidose.
D) glaucoma.
32) O objetivo básico de um sistema de precauções e isolamentos é a quebra da cadeia de transmissão de
doenças. Sabendo disso, analise as proposições da 2ª coluna e as relacione com a 1ª.

1. Precaução padrão

(

)

Utilizar máscara com capacidade de filtragem e vedação lateral
adequada (Proteção Facial Filtro – PFF2 ou N95).

2. Precaução de
contato

(

)

Utilizar equipamentos de proteção individual para todos os pacientes,
independentemente da presença ou ausência de doenças
transmissíveis comprovadas.

3. Precaução
respiratória para
aerossóis

(

)

Indicar para pacientes portadores ou infectados por micro-organismos
transmissíveis por gotículas de tamanho maior ou igual a 5 micras,
que podem ser gerados por tosse, espirro ou conversação.

4. Precaução
respiratória para
gotículas

(

)

Destinar o uso individualizado de estetoscópio, esfignomanômetro e
termômetro.

A sequência correta é
A) 3, 1, 4, 2.
B) 4, 1, 3, 2.
C) 3, 4, 2, 1.
D) 2, 3, 1, 4.
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33) Marque a opção que apresenta sinais e sintomas da infecção puerperal.
A) Febre, cefaleia, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
B) Febre, lóquios fétidos, anorexia, taquicardia e cefaleia.
C) Febre, lóquios fétidos, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
D) Febre, anorexia, lóquios fétidos, diarreia e taquicardia.
34) No processo de enfermagem, a fase de planejamento consiste em
A) definir objetivos, levantar dados e tomar decisões.
B) estabelecer prioridades, definir objetivos e ações de enfermagem.
C) definir as ações de enfermagem e realizar os procedimentos.
D) diagnosticar a situação e prever resultados.
35) A incidência do câncer de mama tem crescido bastante nos últimos anos. Em relação a esse assunto,
julgue os itens abaixo.
I.

Os hormônios esteroides produzidos pelos ovários têm papel importante no câncer de mama.

II.

A menarca e a menopausa tardia aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de mama.

III.

É mais comum a incidência de câncer na mama esquerda, e, em geral, as lesões são
insensíveis em vez de dolorosas.

IV.

Caso o câncer de mama tenha se desenvolvido durante a gestação, o tratamento é
semelhante ao de outras mulheres não gestantes, em todas as formas desse câncer.

V.

Nas mastectomias em que ocorre a retirada dos nódulos axilares, a movimentação e os
exercícios com o braço do lado afetado devem ser evitados.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
A) II e V.
B) I e III.
C) I, II e IV.
D) III, IV e V.
36) A hanseníase é uma doença que está presente na população brasileira. Alguns sintomas da hanseníase
são
A) tosse constante e urina escura na cor marrom.
B) emagrecimento com pele amarelada.
C) falta de apetite e tosse com eliminação de escarro com sangue.
D) manchas esbranquiçadas com perda de sensação de dor.
37) Para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, o termo COMUNICANTE refere-se a
A) paciente com tuberculose que já está sob tratamento e controle do programa.
B) todo indivíduo que tem o diagnóstico de tuberculose confirmado por baciloscopia ou cultura.
C) doente com tuberculose que usou, por menos de um mês, drogas antituberculosas.
D) pessoa, parente ou não, que coabita com um doente de tuberculose.
38) Assinale a opção que apresenta a assistência de enfermagem correta que deve ser prestada ao
paciente com drenagem pleural.
A) Anotar o volume drenado a cada 24 horas.
B) Observar o aspecto do líquido drenado: cor, odor, presença de coágulos ou grumos.
C) Estimular expiração profunda e tosse em curtos intervalos de tempo.
D) Realizar curativo não oclusivo no local da inserção do dreno.
39) Marque a opção que apresenta o primeiro procedimento no atendimento à vítima de trauma.
A) Avaliação de respiração e ventilação.
B) Avaliação da via aérea e controle da coluna cervical.
C) Exposição e controle de hipotermia.
D) Avaliação neurológica.
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40) Para administrar medicamentos, usamos com mais frequência a via intramuscular, pois ela apresenta
poucas terminações nervosas. Sobre o assunto, correlacione a coluna da direita de acordo com a da
esquerda.
1. Deltoide

(

)

Quadrante externo superior das nádegas.

2. Dorso glúteo

(

)

Apresenta pouca inervação e vascularização e está localizado na área
do quadril.

3. Ventro glúteo

(

)

Encontrado na face lateral da parte superior do braço.

4. Vasto lateral

(

)

Pertence ao grupo quadríceps e localiza-se na parte externa da coxa.

A)
B)
C)
D)

1, 4, 2, 3.
2, 4, 3, 1.
2, 3, 1, 4.
4, 3, 1, 2.

41) Entre os Programas do Ministério da Saúde, incluem-se os voltados para o combate às doenças
sexualmente transmissíveis. Fazem parte deste grupo
A) sífilis, gonorreia, hepatite B e papilomavirus humano.
B) sífilis, HIV, giardíase e papilomavirus humano.
C) sífilis, HIV, hanseníase e linfogranuloma venéreo.
D) sífilis, gonorreia, HIV e escabiose.

42) Em caso de obstrução das vias aéreas superiores em menores de um ano, devem-se adotar as
seguintes condutas:
A) Ficar em pé atrás da vítima, abraçando-a por trás com os braços por baixo de suas axilas,
conhecida como manobra de Heimlich.
B) Remover o corpo estranho imediatamente através da introdução de dedos na boca ou narinas da
vitima, mesmo que esse não seja visualizado.
C) Tapotar com a palma da mão cinco vezes na altura do esterno, com a criança apoiada no
antebraço, deixando-a com a cabeça mais baixa que o corpo.
D) Colocar a criança de bruços apoiada no antebraço com a cabeça mais baixa que o resto do corpo;
segurar firmemente a mandíbula da criança com a mão em que estiver apoiando-a e dar cinco
palmadas no dorso, na região interescapular.
43) No Diário Oficial da União de 26/01/2011, foi publicada a portaria de número 104 de 25/01/2011, com a
lista de notificação compulsória imediata de doenças, agravos e eventos em saúde pública em todo
território nacional. A patologia integrante da lista de notificação imediata como caso suspeito é a
A) tuberculose.
B) hanseníase.
C) cólera.
D) esquistossomose.
44) Um controle hídrico rigoroso abrange não só os líquidos ingeridos por via oral e venosa como também
os eliminados. Em relação a controle hídrico, é correto afirmar que
A) a quantidade média diária de urina excretada por um indivíduo normal fica entre 3000 e 3500ml.
B) em caso de pacientes com restrição hídrica, a enfermagem deve incentivar a ingesta e anotar todo
e qualquer líquido ingerido por ele.
C) diarreia, vômito, diurese e líquidos drenados por sondas são exemplos de líquidos eliminados e
devem ser levados em consideração.
D) em caso de pacientes com balanço hídrico rigoroso, deve ser prescrita restrição hídrica.
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45) O Edema Agudo de Pulmão (EAP) constitui-se numa das emergências clínicas mais graves, levando a
uma insuficiência respiratória aguda. Classifica-se em cardiogênico e não cardiogênico, de acordo com
sua etiologia. Sobre EAP, relacione a justificativa para cada procedimento da assistência de
enfermagem a ser seguida.
1. Manter via aérea pérvia

(

)

Avaliar a resposta ao tratamento instituído.

(

)

Identificar arritmias.

3. Administração de oxigênio por
catéter

(

)

Retirar próteses e realizar aspiração de secreções.

4. Verificar Pressão Arterial
Frequência Cardíaca

(

)

Melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos.

2.

Manter monitorização cardíaca

e

A sequência correta é
A) 4, 2, 1, 3.
B) 3, 2, 1, 4.
C) 2, 4, 3, 1.
D) 1, 4, 3, 2.
46) Marque a opção que apresenta padrão respiratório caracterizado por hiperventilação em ritmo
crescente, seguida por pausa respiratória.
A) Kussmaul.
B) Taquipnéico.
C) Cheyne-Stokes.
D) Atáxico.

47) O socorro básico ao adulto, ou ressuscitação cardiopulmonar básica ao adulto, é um conjunto de
procedimentos de emergência que pode ser executado por profissionais da área de saúde ou por leigos
treinados. Considere as afirmativas abaixo relativas à reanimação cardiopulmonar básica.

I.

A abordagem inicial da vítima com provável parada cardiorespiratória deve ser a detecção de
inconsciência, em seguida o socorrista deve solicitar ajuda e iniciar a sequência A (vias
aéreas), B (ventilação) e C (circulação).

II.

Na ausência de respiração, devem-se realizar imediatamente cinco compressões torácicas.

III.

Os braços do socorrista devem permanecer estendidos durante a compressão torácica
externa.

IV.

As medicações utilizadas são a adrenalina e a atropina administrada via tubo endotraqueal.

Assinale a opção alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
A) I e III.
B) I e IV.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.
48) A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa uma concepção de atenção à saúde focada na família
e na comunidade, criando-se condições que conduzem à construção de um novo modelo de atenção à
saúde. A ESF desenvolve ações voltadas para
A) prevenção, recuperação, humanização e reabilitação.
B) humanização, cuidado integral, prevenção e recuperação.
C) promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
D) promoção, prevenção, humanização e recuperação.
Página 12 de 13

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 09/2012-REITORIA/IFRN – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

49) Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.
1. Curativo com hidrogel
)

É composto de carvão ativado impregnado com
prata, absorve as moléculas de odor das bactérias,
retirando o excesso de drenagem do leito da ferida.

)

É composto de polímeros e água entrelaçados,
possui um alto teor de absorção, na presença de
áreas úmidas forma um gel, úmido e fresco,
diminuindo a sensibilidade à dor e sua absorção é
lenta, podendo permanecer por mais tempo no
paciente.

)

É composto com material uniforme para evitar a
migração celular entre as fibras do curativo.
Impregnado com emulsão de petrolatum, permite o
fluxo de exsudato e gases, necessitando de um
curativo secundário para promover a absorção do
mesmo.

(

)

Promove a absorção do exsudato, formando um gel
com forte odor, fornece um ambiente úmido
favorável entre o curativo e a ferida, que facilita o
processo de cicatrização.

(

)

Possui uma barreira bacteriana e viral, mantém
ambiente úmido entre a ferida e o curativo,
auxiliando no processo de cicatrização.

(

2. Curativo
bactericida
desodorizante

e
(

3. Curativo não aderente
(

4. Curativo com hidrocoloide

5. Curativo com filme transparente

Assinale a sequência correta.
A) 2, 1, 3, 4, 5.
B) 3, 4, 5, 2, 1.
C) 1, 2, 3, 4, 5.
D) 4, 1, 3, 5, 2.
50) Sabemos que vários fatores, sejam eles, locais ou gerais, podem interferir no processo de cicatrização
das feridas. Assinale a alternativa correta quanto aos fatores intervenientes locais.
A) Cobertura inadequada, extensão da lesão, suprimento sanguíneo.
B) Idade, uso de corticoides, desnutrição, local da ferida.
C) Infecção, estado nutricional, suprimento sanguíneo.
D) Idade, uso de corticoide, extensão da lesão, presença de corpos estranhos.
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