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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas,
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Informática Básica
21 a 40 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de
Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o
Cartão de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta
minutos para o término da prova.
9. Na página 13 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior
conferência com o gabarito.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia a crônica a seguir escrita pelo poeta Olavo Bilac em 1907 e responda às questões de 01 a 05.

Jornais sem leitores
1

5

10

15

20

“Mas há jornais demais no Rio de Janeiro” – é o que mais se ouve, em todos os grupos, a propósito do reaparecimento
de A Imprensa, fundada há alguns anos pelo doutor Rui Barbosa, e agora ressuscitada sob a direção do Alcindo Guanabara,
que é, sem dúvida, o mais completo, o mais brilhante e o mais popular dos jornalistas cariocas da atualidade.
Parece, efetivamente, que já temos folhas diárias demais – porque todas as nossas folhas diárias, reunidas, não
chegam a tirar 120 mil exemplares por dia.
E é bom notar que uma parte considerável dessa tiragem geral vai para os estados...
Mas, se nos lembrarmos que o Rio de Janeiro tem uma população de, no mínimo, 800 mil habitantes, facilmente
reconheceremos que aqui poderiam folgadamente viver e prosperar alguns cinquenta jornais; o que se opõe a essa
prosperidade de imprensa diária, como à prosperidade dos editores de livros, é o analfabetismo da população adulta. No Rio de
Janeiro, a grande massa dos trabalhadores braçais é composta de homens que não sabem ler: se toda essa gente estivesse
iniciada nos mistérios da letra de forma, os jornais teriam uma clientela vastíssima.
Em dez anos, conseguimos aqui remediar, até certo ponto, o analfabetismo infantil. As estatísticas, que a Direção de
Instrução está preparando para a grande Exposição Nacional de 1908, hão de deixar claramente demonstrada essa conquista.
Mas, contra o analfabetismo dos adultos, o governo é quase impotente. A imigração que recebemos para as fábricas, para a
pequena lavoura, para o comércio e para os serviços urbanos do Distrito Federal vem quase toda, para não dizer toda, de
países europeus, em que mais profunda e alastrada é a ignorância das classes populares.
Há um ano, a prefeitura instalou, em algumas escolas, cursos noturnos de primeiras letras para adultos. Mas a
frequência ainda é muito aquém da que se esperava: não há em todos esses cursos mil alunos!
E o mais triste é que, por mais que se deem tratos à imaginação, não se consegue achar um remédio para esse mal.
É um problema terrível, que só o tempo há de resolver.
E aí está por que é que, tendo uma imprensa reduzidíssima, temos imprensa demais.
Não nos faltam jornais: faltam-nos leitores.
(BILAC, Olavo. In Vossa insolência: crônicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.)

QUESTÃO 01
Em relação às ideias expostas na crônica, analise as afirmativas.
III III IV -

Grande número dos quase 120 mil exemplares de jornais diários existentes na cidade não fica no Rio de Janeiro.
Os editores de livros no Rio de Janeiro enfrentam o mesmo problema que a imprensa jornalística.
Contra o analfabetismo dos adultos foram criados cursos noturnos de alfabetização, com pouca participação.
Para o cronista, a cidade não comporta mais jornais, pois os existentes já são em grande número.

Está correto o que se afirma em
[A] II e IV, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] I, II e III, apenas.
[D] I, II, III e IV.

QUESTÃO 02
Assinale o trecho que constitui o argumento usado pelo cronista para fundamentar sua tese.
[A] Parece, efetivamente, que já temos folhas diárias demais – porque todas as nossas folhas diárias, reunidas, não chegam a tirar
120 mil exemplares por dia.
[B] “Mas há jornais demais no Rio de Janeiro” – é o que mais se ouve, em todos os grupos, a propósito do reaparecimento de A
Imprensa, fundada há alguns anos pelo doutor Rui Barbosa.
[C] o que se opõe a essa prosperidade de imprensa diária, como à prosperidade dos editores de livros, é o analfabetismo da
população adulta.
[D] Em dez anos, conseguimos aqui remediar, até certo ponto, o analfabetismo infantil.
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QUESTÃO 03
A coesão é fator essencial na construção do sentido de um texto. Assinale a alternativa que apresenta correta correlação entre o
elemento coesivo e o sentido dado.
[A] aqui (linha 8) → nesta crônica
[B] esse mal (linha 19) → analfabetismo
[C] essa conquista (linha 13) → imigração
[D] atualidade (linha 3) → 2013

QUESTÃO 04
Os advérbios exprimem determinadas circunstâncias (tempo, lugar, modo, dúvida etc), modificando fundamentalmente os verbos. Em
qual alternativa os advérbios apresentam sentido equivalente no texto?
[A] efetivamente (linha 4): completamente
[B] claramente (linha 13): demasiadamente
[C] já (linha 4): depressa
[D] sem dúvida (linha 3): certamente

QUESTÃO 05
Sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos no trecho Não nos faltam jornais: faltam-nos leitores., marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Na primeira ocorrência, o pronome ocupa posição proclítica devido à palavra não, sentido negativo.
A posição proclítica nas duas ocorrências deve-se à presença de palavra de sentido negativo.
Na segunda ocorrência, o pronome está enclítico, na ordem natural da frase em português, porque um verbo inicia a oração.
Em ambas as ocorrências, o uso proclítico e enclítico, respectivamente, deve-se à presença da palavra não.

Assinale a sequência correta.
[A] V, F, V, F
[B] V, V, F, V
[C] F, V, V, F
[D] F, F, F, V
INSTRUÇÃO: Leia a tira abaixo e responda às questões de 06 a 08.

(Gramática: ensino médio. Obra coletiva, São Paulo: Edições SM, 2012.)

QUESTÃO 06
O texto mostra o reencontro de pessoas
[A] sem muita afinidade entre si.
[B] com facilidade de manter diálogo.
[C] que estavam saudosas por viverem distantes uma da outra.
[D] com laços afetivos estreitos.
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QUESTÃO 07
Em relação à construção da tira, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] A mudança do registro coloquial da linguagem nos primeiros quadrinhos para o formal no último quadrinho sugere
distanciamento entre os personagens.
[B] No último quadrinho, os traços não verbais corroboram para mostrar inimizade entre os personagens.
[C] Dos dois quadrinhos sem fala emerge o efeito de humor da tira, acentuado pelo desaparecimento do sorriso.
[D] O trecho Rapaz, há quanto tempo! apresenta ideia de que os personagens não se viam frequentemente.

QUESTÃO 08
Em Agora eu me lembro, nem éramos muito amigos., o vocábulo Agora marca
[A] um passado não concluído.
[B] o momento efusivo vivido pelos dois amigos.
[C] o momento em que o encontro se desfaz.
[D] o momento da descoberta da não amizade entre os personagens.
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo do economista Stephen Kanitze e responda às questões 09 e 10.

A origem do especulador
A palavra “especulador” tem sua origem na raiz indo-germânica “Spec”, que significa olhar. São dessa raiz as palavras
especialista, espelho, expectativa, espetáculo e, finalmente, especulador: aquele que olha à frente, vê o futuro, aquele que enxerga
aquilo que os outros não veem. Toda nação precisa de bons especuladores.
Especuladores que enxergam o futuro ganham dinheiro, os que erram perdem e são rapidamente eliminados. O problema
não é o especulador que especula com o próprio dinheiro. O grande problema do Brasil são os especuladores que especulam com o
dinheiro dos outros, com o dinheiro do povo.

QUESTÃO 09
Em relação ao texto, analise as afirmativas.
I - A explicação do sentido da palavra especulador dada no primeiro parágrafo opõe-se ao sentido usado comumente, pessoa que
negocia de má-fé, enganando outros para obter lucros.
II - Ao defender a ideia de que toda nação precisa de especuladores, o autor usa essa palavra no sentido de pessoas que olham
para o futuro.
III - O economista aborda o tema de maneira genérica, o ponto de vista está na primeira pessoa e a linguagem é subjetiva.
Está correto o que se afirma em
[A] II e III, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] I e II, apenas.
[D] I, II e III.

QUESTÃO 10
Sobre os recursos linguístico-textuais usados no segundo parágrafo do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(
(
(
(

) O pronome os refere-se a especuladores e equivale a aqueles especuladores.
) Tendo em vista que o verbo ser em O grande problema do Brasil são os especuladores liga-se à palavra problema, a
concordância não segue a norma padrão da escrita.
) A palavra que, em todas as ocorrências, exerce a mesma função: pronome relativo.
) Os termos próprio e outros concordam com o substantivo ou pronome a que se referem.

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, F
[B] V, F, V, V
[C] F, F, V, V
[D] F, V, V, F
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
Sobre memórias de computadores, assinale a afirmativa correta.
[A] SRAM e DRAM são dois tipos de tecnologia de memória RAM, sendo a primeira mais rápida.
[B] São caracterizadas por não perder suas informações em caso de interrupção do fornecimento de energia.
[C] A memória RAM é um tipo de memória volátil localizada apenas na CPU.
[D] A memória ROM é um tipo de memória RAM, a diferença é que a ROM pode ser somente lida enquanto a maioria das memórias
RAM pode ser lida e alterada.

QUESTÃO 12
Em relação às unidades de medida, assinale a afirmativa correta.
[A] 1kb é igual a 1000 Bytes.
[B] GB é a unidade de medida dos atuais processadores utilizados em servidores e PC.
[C] DPI é a unidade de medida utilizada em impressoras para medir sua velocidade.
[D] 1kb é igual a 125 Bytes.

QUESTÃO 13
Sobre a CPU (unidade central de processamento), assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] A ULA é responsável por executar operações lógicas e aritméticas.
[B] A UC é responsável por decodificar instruções, buscar operandos, controlar o ponto de execução e realizar desvios.
[C] CPU dual-core (com dois núcleos) possui 2 ULA, 2 UC e 2 registradores, possibilitando a execução simultânea de mais de um
software.
[D] Os registradores são responsáveis por armazenar dados para o processamento.

QUESTÃO 14
A respeito dos tipos de vírus de computador, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] Vírus de Boot é um tipo de vírus que se infecta na área de inicialização dos discos.
[B] Vírus de macro encontram-se em arquivos, normalmente de ferramentas de escritório (Office), de modo que, quando um
aplicativo carrega o arquivo, as instruções maliciosas são executadas.
[C] Vírus de processador infecta a CPU modificando suas instruções, impedindo a execução de qualquer software.
[D] Time bomb (ou bomba relógio) são vírus programados para se ativarem em determinados momentos, por exemplo em uma
determinada data do ano.

QUESTÃO 15
Sobre o Sistema Operacional Windows XP (configuração padrão, idioma Português), considere as afirmativas.
I - Pode-se desinstalar um programa por meio da opção Adicionar ou Remover Programas que se encontra no Painel de
Controle.
II - Para excluir definitivamente um arquivo selecionado sem que ele seja posto na Lixeira, pode-se manter pressionada a tecla
SHIFT, pressionar a tecla DELETE e confirmar a operação.
III - É possível criar um atalho na área de trabalho para um determinado arquivo, arrastando-o com o botão direito do mouse
pressionado para o local onde se deseja criar o atalho e escolher a opção Criar Atalho Aqui.
IV - Para tirar uma foto da janela selecionada para a Área de Transferência, basta selecionar a janela e pressionar a tecla Print
Screen.
Está correto o que se afirma em
[A] II e III, apenas.
[B] I, II e III, apenas.
[C] I, II e IV, apenas.
[D] III e IV, apenas.
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INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 18 referem-se à planilha abaixo, produzida no Microsoft Excel 2007 (idioma Português).

QUESTÃO 16
Considerando os aspectos de formatação da planilha, assinale a alternativa que apresenta os passos que proporcionam resultado
equivalente ao da figura fornecida.
[A] Selecionar as células de B3 a G7, escolher a guia Página Inicial / Botão Bordas / Todas as Bordas; Selecionar as células de
B3 a G3, aplicar o alinhamento horizontal Centro e fonte em Negrito; Selecionar as células de C4 a G7, aplicar o alinhamento
horizontal Centro e formato de Número com uma casa decimal.
[B] Selecionar as células de B3 a G7, aplicar o alinhamento horizontal Direita e fonte em Negrito; Selecionar as células de B3 a G3,
aplicar o alinhamento horizontal Centro e formato de Número com duas casas decimais.
[C] Selecionar as células de B4 a G4, aplicar o alinhamento horizontal Centro e fonte em Negrito; Selecionar as células de B4 a
G4, aplicar o alinhamento horizontal Centro e formato de Número com uma casa decimal.
[D] Selecionar as células de B4 a G7, escolher a guia Página Inicial / Botão Linhas / Todas as Linhas; Selecionar as células de
B4 a G4, aplicar o alinhamento horizontal Esquerda e fonte em Negrito; Selecionar as células de B4 a G7, aplicar o
alinhamento horizontal Justificado e formato de Moeda.

QUESTÃO 17
Tomando o resultado apresentado na célula F4, marque V para as fórmulas que podem produzir esse resultado e F para aquelas que
NÃO podem produzir esse resultado.
(
(
(
(

)
)
)
)

=(C4+D4*2+E4*3)/6
=C4+D4*2+E4*3/6
=(C4+(D4*2)+(E4*3))/6
=(C4+D4^2+E4^3)/6

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, V
[B] F, V, F, F
[C] F, F, V, V
[D] V, F, V, F

QUESTÃO 18
Analisando o resultado apresentado na célula G4, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que produziu tal resultado.
[A] =MÉDIA(C4:E4)
[B] =SOMA(C4;E4)/3
[C] =C4+D4+E4/3
[D] =MÉDIA(C4;E4)

QUESTÃO 19
O editor de texto Microsoft Word 2007 (idioma Português) possui recursos variados para numeração de páginas. É possível, por
exemplo, criar numerações com formatos ou sequências diferentes para conjuntos de páginas específicas do texto. Assinale a
alternativa que apresenta uma das ações necessárias para ser obtido tal resultado.
[A] Definir o texto com pelo menos duas colunas.
[B] Inserir quebras de seções no texto.
[C] Alternar os números de páginas entre cabeçalhos e rodapés.
[D] Usar a opção Layout de Página / Números de Linha.
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QUESTÃO 20
O editor de texto Microsoft Word 2007 (idioma Português) pode ser usado para criar marcas d’água em documentos. A imagem
abaixo apresenta um exemplo de um documento contendo uma marca d’água personalizada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de ações para que tal resultado possa ser obtido.
[A] Abrir a guia Inserir e clicar em WordArt no grupo Texto, em seguida Personalizar Marca D’água.
[B] Abrir a guia Inserir e clicar em SmartArt no grupo Ilustrações, em seguida Personalizar Marca D’água.
[C] Abrir a guia Exibição e clicar em Exibir Marca D’água no grupo Texto, em seguida Personalizar Marca D’água.
[D] Abrir a guia Layout de Página e clicar em Marca D’água no grupo Plano de Fundo da Página, em seguida Personalizar
Marca D’água.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Durante a assistência ao paciente, deve-se evitar danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Sobre esses
problemas éticos, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Imprudência

(
(
(

2 – Imperícia
3 – Negligência

(
(

) Reencapar agulhas.
) Atender portadores de tuberculose sem máscara N95.
) Continuar procedimento asséptico, mesmo sabendo que
contaminou, apesar de ninguém ter visto.
) Administrar medicamentos sem prescrição médica ou de
enfermagem.
) Realizar procedimentos sem ter recebido treinamento adequado.

Marque a sequência correta.
[A] 3, 1, 2, 2, 1
[B] 1, 3, 3, 1, 2
[C] 2, 1, 1, 3, 3
[D] 1, 2, 3, 1, 2
QUESTÃO 22
É considerado equipamento de proteção coletiva:
[A] Uniforme
[B] Exaustor
[C] Botas de borracha
[D] Luvas de limpeza
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QUESTÃO 23
Sobre os procedimentos recomendados nos casos de exposição ocupacional a materiais biológicos, analise as afirmativas.
I - Nos cuidados imediatos com a área atingida, o uso de soro fisiológico é indicado somente para mucosas.
II - A notificação do acidente deve ser feita até uma semana após sua ocorrência.
III - A quimioprofilaxia antirretroviral pós-exposição, quando necessária, deve ser iniciada em até duas horas após o acidente.
IV - A profilaxia pós-exposição não está recomendada nos casos em que o atendimento ocorra mais de 72 horas após o acidente.
Está correto o que se afirma em
[A] I, III e IV, apenas.
[B] I, II e IV, apenas.
[C] II e III, apenas.
[D] I e IV, apenas.
QUESTÃO 24
Sobre os Conselhos Profissionais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Realizam as atividades culturais relacionadas à profissão.
( ) São autarquias que desenvolvem atividade técnica atribuída por lei, descentralizando o poder de polícia da União.
( ) Possuem autonomia financeira, mas não política.
( ) Decidem assuntos pertinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis.
( ) Publicam a relação dos profissionais neles registrados.
Marque a sequência correta.
[A] V, F, V, F, V
[B] F, F, V, V, F
[C] F, V, F, V, V
[D] V, V, F, F, F
QUESTÃO 25
No processo de comunicação, existem os climas organizacionais interno e externo. Sobre eles, numere a coluna da direita de acordo
com a da esquerda.
1 – Clima interno

(
(
(
(
(

2 – Clima externo

)
)
)
)
)

Valores e sentimentos
Status e poder
Temperamento
Autoridade
Momento certo

Marque a sequência correta.
[A] 1, 2, 1, 1, 2
[B] 2, 1, 2, 2, 1
[C] 2, 1, 2, 1, 1
[D] 1, 2, 1, 2, 2
QUESTÃO 26
Sobre os procedimentos que o profissional de enfermagem deve exercer na área da saúde mental, em relação ao paciente, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Conservar-se distante e atento às pessoas de que cuida.
( ) Ser capaz de prestar cuidados diretos ao paciente e estabelecer comunicação interpessoal com ele.
( ) Agir de forma silenciosa, pois qualquer atitude que possa indicar rispidez pode levar a pessoa portadora de doença mental a
responder com agressividade.
( ) Cultivar o hábito de desconfiar dos pacientes evitando o risco de agressão.
( ) Medicar o paciente para que permaneça sempre calmo.
Assinale a sequência correta.
[A] F, V, F, F, V
[B] V, V, F, F, V
[C] F, V, V, V, F
[D] V, F, V, F, V
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QUESTÃO 27
A coluna da esquerda apresenta vacinas do calendário básico do Programa Nacional de Imunização e a da direita, a idade em que
devem ser aplicadas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Vacina Oral de Rotavírus Humano (1ª dose)
2 – Vacina Oral Poliomielite (VOP) (3ª dose)
3 – Vacina Meningocócica (2ª dose)
4 – Vacina Pneumocócica (2ª dose)

(
(
(
(

)
)
)
)

6 meses
2 meses
4 meses
5 meses

Marque a sequência correta.
[A] 2, 1, 4, 3
[B] 4, 2, 3, 1
[C] 3, 2, 4, 1
[D] 1, 3, 2, 4
QUESTÃO 28
Sobre as políticas de saúde, analise as afirmativas abaixo.
I - O Programa de Saúde da Família (PSF) e o atendimento clínico e ambulatorial são programas do SUS e devem ser garantidos
em respeito ao direito de igualdade a todo cidadão brasileiro.
II - As Unidades de Saúde (US) atendem todos os casos e, após triagem, devem encaminhar os mais graves aos centros
especializados.
III - Segundo as normativas das US, em casos de emergência, o indivíduo não corre risco de morte, o que ocorre nos casos de
urgência.
IV - Como membro da Equipe de Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem deve participar de atividades de educação
permanente.
Estão corretas as afirmativas
[A] I, II e IV, apenas.
[B] I, II e III, apenas.
[C] III e IV, apenas.
[D] I e IV, apenas.
QUESTÃO 29
Em relação à definição do termo profilaxia, assinale a afirmativa correta.
[A] É o cuidado medicamentoso que se deve manter quando se administra medicações de alta potencialidade em relação a
pacientes críticos.
[B] É o conjunto de medidas que têm por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e consequências.
[C] É uma característica do tratamento de doenças com propriedades mais avançadas, voltado aos pacientes que apresentam
doenças infectocontagiosas.
[D] É um tratamento quimioterápico desenvolvido com antibioticoterapia, que visa diminuir a incidência de demais casos na
população.
QUESTÃO 30
A coluna da esquerda apresenta nomes de posições do paciente para exames e a da direita, a justificativa do posicionamento para o
exame. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Posição de Fowler
2 – Posição Litotomia
3 – Posição Ventral
4 – Posição de Sims

(
(
(
(

) Propicia a exposição máxima da genitália e facilita a observação e a
inserção do espéculo vaginal.
) A flexão do quadril e do joelho melhora a exposição da área retal.
) A cabeceira do leito elevada de 45º a 60º facilita a expansibilidade e
a ausculta pulmonar.
) Utilizada para avaliar a extensão da articulação do quadril.

Marque a sequência correta.
[A] 1, 3, 4, 2
[B] 3, 1, 2, 4
[C] 2, 4, 1, 3
[D] 4, 2, 3, 1
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QUESTÃO 31
Em relação à dieta por sonda nasogástrica, o Técnico em Enfermagem deve estar atento a alguns cuidados. Sobre o assunto, marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Após a administração da dieta, injetar 50 mL de água destilada para lavar a sonda.
( ) Antes de administrar a dieta, esperar o resultado do raio X para verificar o posicionamento adequado da sonda no duodeno.
( ) Manter o paciente em decúbito semifowler ou fowler durante a infusão da dieta.
( ) Antes de administrar a dieta, verificar o tempo de infusão, realizar o cálculo do gotejamento e verificar a temperatura da dieta.
Assinale a sequência correta.
[A] V, F, V, V
[B] V, V, F, F
[C] F, V, F, F
[D] F, F, V, V
QUESTÃO 32
Foi prescrita para a Sra. Ana insulina NPH 60 U, subcutânea, pela manhã. Na unidade não há seringa de insulina, porém há seringas
graduadas de 3 mL e agulha 13x5. Em relação aos cuidados de enfermagem no preparo e administração da insulina, nessa situação,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Estar atento ao rodízio do local da aplicação da insulina evitando a lipodistrofia.
( ) Aspirar 0,06 mL de insulina NPH utilizando a seringa de 3 mL, trocar a agulha e administrar via SC.
( ) Ao administrar a insulina, ficar atento aos sinais de hipoglicemia, confusão mental, náuseas, pele pálida e sonolência.
( ) Aspirar 0,6 mL de insulina NPH utilizando a seringa de 3 mL, trocar a agulha e administrar via SC.
Assinale a sequência correta.
[A] F, V, F, F
[B] V, V, F, F
[C] F, V, V, V
[D] V, F, V, V
QUESTÃO 33
Quanto ao uso do dreno de tórax, o Técnico em Enfermagem deve estar atento a alguns cuidados na manutenção e orientação ao
paciente. Sobre o assunto, marque a afirmativa correta.
[A] Registrar o volume total de líquido contido no frasco, antes de desprezá-lo, que corresponde ao volume drenado.
[B] Orientar o paciente a pinçar a extensão do frasco de drenagem sempre que deambular, aumentando assim a pressão na
extensão do dreno, facilitando a drenagem.
[C] Orientar o paciente a manter o frasco de drenagem abaixo de sua inserção, durante a deambulação.
[D] Observar a coloração do líquido drenado, a presença de pus significa hemotórax pulmonar.
QUESTÃO 34
Relativo à aplicação de terapias de calor e frio no cuidado de enfermagem, assinale a afirmativa correta.
[A] A aplicação de gelo no local de trauma direto, como entorses, leva à vasodilatação local e reduz o fluxo sanguíneo para a região
lesionada do corpo.
[B] A aplicação de calor é indicada em casos de abscesso local, pois provoca a vasodilatação promovendo a remoção dos resíduos
e melhorando o fluxo sanguíneo local.
[C] A aplicação de calor é indicada em casos de dor lombar e abscessos locais, pois provoca a vasoconstrição promovendo o
aumento do fluxo sanguíneo, diminuindo a dor.
[D] A aplicação de gelo nos locais de flebite provoca a vasoconstrição local, promovendo o aumento do fluxo sanguíneo e aliviando
o processo inflamatório.
QUESTÃO 35
NÃO é cuidado que se deve ter com pacientes em uso de sonda vesical de demora:
[A] Manter a bolsa coletora ao nível da bexiga.
[B] Clampar a sonda ao transportar o paciente.
[C] Manter higienizado o local de inserção da sonda.
[D] Registrar, no prontuário, o volume e características da diurese desprezada.
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QUESTÃO 36
Ao se administrar dieta por sonda nasoenteral, são necessários alguns cuidados. Em relação a esses cuidados, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Certificar-se de que a sonda está localizada corretamente, por meio de aspiração do conteúdo entérico com seringa.
Lavar a sonda com 100 a 150mL de água antes e após a administração de cada dieta.
Administrar a dieta em temperatura ambiente e na velocidade prescrita.
Registrar, no prontuário, a quantidade de dieta administrada, tolerância do paciente e possíveis intercorrências.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, V, F
[B] V, F, F, V
[C] F, F, V, V
[D] V, F, V, V

QUESTÃO 37
Em relação à classificação das feridas, segundo seu grau de limpeza, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Ferida limpa é aquela que não contém microrganismos patogênicos.
) Ferida limpa-contaminada é aquela que ocorre sob condições assépticas, mas envolve cavidades do corpo que, normalmente,
contêm microrganismos.
) Ferida contaminada é aquela que acontece sob condições assépticas, porém com possibilidade de surgirem microrganismos.
) Ferida infectada é aquela em que há presença de grande quantidade de bactérias.

Assinale a sequência correta.
[A] V, F, V, F
[B] F, V, F, V
[C] V, V, F, V
[D] F, F, V, F

QUESTÃO 38
Sobre os modos de transmissão das doenças infectocontagiosas, analise as afirmativas abaixo.
III III IV -

A hepatite A pode ser transmitida de mãe para filho no momento do parto.
A tuberculose pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas de saliva contendo o Bacilo de Koch (BK).
A sífilis adquirida é uma doença de transmissão sexual, na maioria das vezes.
O HIV pode ser transmitido de mãe para filho durante a gravidez.

Estão corretas as afirmativas
[A] I, II e III, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 39
Sobre o tratamento da dengue, em relação aos casos confirmados, o Técnico em Enfermagem deve orientar os pacientes a não
fazerem uso de AAS (ácido acetilsalicílico), tendo em vista que seu uso pode facilitar o aparecimento de
[A] Arritmia.
[B] Trombose.
[C] Artralgia.
[D] Hemorragia.
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QUESTÃO 40
Limpeza, desinfecção e esterilização adequadas dos diversos artigos médico-hospitalares e desinfestação do ambiente são medidas
essenciais para prevenção das infecções. A respeito do assunto, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Esterilização

(

2 – Desinfecção

(

3 – Limpeza

(
(

4 – Desinsetização

) Processo que remove todo material estranho dos objetos e
superfícies.
) Processo que elimina todos os microrganismos exceto os esporos
bacterianos de superfícies inanimadas.
) Técnica de combate aos insetos vetores de doenças.
) Processo que elimina ou destrói completamente todas as formas de
vida microbiana.

Assinale a sequência correta.
[A] 3, 2, 4, 1
[B] 2, 3, 4, 1
[C] 4, 1, 3, 2
[D] 3, 1, 2, 4
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Alternativa

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.
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