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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Os meios de comunicação como exercício de 

poder 

Por Marilena Chauí - Palestra proferida no 

lançamento da campanha “Para Expressar a 

Liberdade – Uma nova lei para um novo 

tempo”, em 27/08/2012, no Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo. 

Podemos focalizar o exercício do poder pelos 

meios de comunicação de massa sob dois 

aspectos principais: o econômico e o 

ideológico. 

Do ponto de vista econômico, os meios de 

comunicação fazem parte da indústria 

cultural. Indústria porque são empresas 

privadas operando no mercado e que, hoje, 

sob a ação da chamada globalização, passa por 

profundas mudanças estruturais, “num 

processo nunca visto de fusões e aquisições, 

companhias globais ganharam posições de 

domínio na mídia.”, como diz o jornalista Caio 

Túlio Costa. Além da forte concentração (os 

oligopólios beiram o monopólio), também é 

significativa a presença, no setor das 

comunicações, de empresas que não tinham 

vínculos com ele nem tradição nessa área. O 

porte dos investimentos e a perspectiva de 

lucros jamais vistos levaram grupos 

proprietários de bancos, indústria 

metalúrgica, indústria elétrica e eletrônica, 

fabricantes de armamentos e aviões de 

combate, indústria de telecomunicações a 

adquirir, mundo afora, jornais, revistas, 

serviços de telefonia, rádios e televisões, 

portais de internet, satélites, etc. 

No caso do Brasil, o poderio econômico dos 

meios é inseparável da forma oligárquica do 

poder do Estado, produzindo um dos 

fenômenos mais contrários à democracia, qual 

seja, o que Alberto Dines chamou de 

“coronelismo eletrônico”, isto é, a forma 

privatizada das concessões públicas de canais 

de rádio e televisão, concedidos a 

parlamentares e lobbies privados, de tal 

maneira que aqueles que deveriam fiscalizar 

as concessões públicas se tornam 

concessionários privados, apropriando-se de 

um bem público para manter privilégios, 

monopolizando a comunicação e a informação. 

Esse privilégio é um poder político que se 

ergue contra dois direitos democráticos 

essenciais: a isonomia (a igualdade perante a 

lei) e a isegoria (o direito à palavra ou o igual 

direito de todos de expressar-se em público e 

ter suas opiniões publicamente discutidas e 

avaliadas). Numa palavra, a cidadania 

democrática exige que os cidadãos estejam 

informados para que possam opinar e intervir 
politicamente e isso lhes é roubado pelo poder 

econômico dos meios de comunicação. 

A isonomia e a isegoria são também 

ameaçadas e destruídas pelo poder ideológico 

dos meios de comunicação. De fato, do ponto 

de vista ideológico, a mídia exerce o poder sob 

a forma do que denominamos a ideologia da 

competência, cuja peculiaridade está em seu 

modo de aparecer sob a forma anônima e 

impessoal do discurso do conhecimento, e cuja 

eficácia social, política e cultural está fundada 

na crença na racionalidade técnico-científica. 

A ideologia da competência pode ser resumida 

da seguinte maneira: não é qualquer um que 

pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião 

dizer qualquer coisa a qualquer outro. O 

discurso competente determina de antemão 

quem tem o direito de falar e quem deve ouvir, 

assim como pré-determina os lugares e as 

circunstâncias em que é permitido falar e 

ouvir, e define previamente a forma e o 

conteúdo do que deve ser dito e precisa ser 

ouvido. Essas distinções têm como 

fundamento uma distinção principal, aquela 

que divide socialmente os detentores de um 

saber ou de um conhecimento (científico, 

técnico, religioso, político, artístico), que 

podem falar e têm o direito de mandar e 

comandar, e os desprovidos de saber, que 

devem ouvir e obedecer. Numa palavra, a 

ideologia da competência institui a divisão 

social entre os competentes, que sabem e por 

isso mandam, e os incompetentes, que não 

sabem e por isso obedecem. 

Enquanto discurso do conhecimento, essa 

ideologia opera com a figura do especialista. 

Os meios de comunicação não só se alimentam 

dessa figura, mas não cessam de instituí-la 

como sujeito da comunicação. O especialista 

competente é aquele que, no rádio, na TV, na 
revista, no jornal ou no multimídia, divulga 

saberes, falando das últimas descobertas da 

ciência ou nos ensinando a agir, pensar, sentir 

e viver. O especialista competente nos ensina 
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a bem fazer sexo, jardinagem, culinária, 

educação das crianças, decoração da casa, 

boas maneiras, uso de roupas apropriadas em 

horas e locais apropriados, como amar Jesus e 

ganhar o céu, meditação espiritual, como ter 

um corpo juvenil e saudável, como ganhar 

dinheiro e subir na vida. O principal 

especialista, porém, não se confunde com 
nenhum dos anteriores, mas é uma espécie de 

síntese, construída a partir das figuras 

precedentes: é aquele que explica e interpreta 

as notícias e os acontecimentos econômicos, 

sociais, políticos, culturais, religiosos e 

esportivos, aquele que devassa, eleva e rebaixa 

entrevistados, zomba, premia e pune calouros 

– em suma, o chamado “formador de opinião” 

e o “comunicador”. 

Ideologicamente, o poder da comunicação de 

massa não é uma simples inculcação de 

valores e ideias, pois, dizendo-nos o que 

devemos pensar, sentir, falar e fazer, o 

especialista, o formador de opinião e o 

comunicador nos dizem que nada sabemos e 

por isso seu poder se realiza como 

manipulação e intimidação social e cultural. 

Um dos aspectos mais terríveis desse duplo 

poder dos meios de comunicação se manifesta 

nos procedimentos midiáticos de produção da 

culpa e condenação sumária dos indivíduos, 

por meio de um instrumento psicológico 

profundo: a suspeição, que pressupõe a 

presunção de culpa. [...]  

 

 

1. Assinale a opção sobre a ideia que se confirma 

no texto: 

 

(I) O exercício do poder pelos meios de 

comunicação de massa se exerce, 

exclusivamente, pelo aspecto econômico e 

ideológico. 

(II) No Brasil, o privilégio de que se beneficiam 

parlamentares e lobbies privados ocorre em 

conformidade com a isonomia e a isegoria. 

(III) O especialista competente é aquele 

profissional capacitado para nos dar 

orientações sobre como devemos conduzir 

nossa vida.  

(IV) A manipulação e a intimidação social e 

cultural são manifestações do exercício do 

poder do especialista, do formador de opinião 

e do comunicador sobre nós. 
 

a) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  

b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.  

c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.  

d) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

e) Apenas a afirmação IV está correta. 

  
 

Sobre o período abaixo, responda as questões 

2 e 3: 

2. Responda a afirmativa correta: 

No caso do Brasil, o poderio econômico dos 

meios é inseparável da forma oligárquica do 

poder do Estado, produzindo um dos fenômenos 

mais contrários à democracia, qual seja, o que 

Alberto Dines chamou de “coronelismo 

eletrônico”, isto é, a forma privatizada das 

concessões públicas de canais de rádio e 

televisão, concedidos a parlamentares e lobbies 

privados, de tal maneira que aqueles que 

deveriam fiscalizar as concessões públicas se 

tornam concessionários privados, apropriando-

se de um bem público para manter privilégios, 

monopolizando a comunicação e a informação: 

a) O termo isto é é um elemento remissivo que 

promove uma referência catafórica a poderio 

econômico dos meios. 

b) O termo isto é é um elemento remissivo que 

promove uma referência anafórica a poderio 

econômico dos meios. 

c) O termo isto é é um elemento remissivo que 

promove uma referência anafórica a 

coronelismo eletrônico. 

d) O termo isto é é um elemento remissivo que 

promove uma referência catafórica a 

coronelismo eletrônico. 

e) O termo isto é é um elemento remissivo que 

promove uma referência endofórica a poderio 

econômico dos meios. 

 



   TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

4 

 

3. Em de tal maneira que e para são operadores 

argumentativos que introduzem, 

respectivamente, uma: 

a) Finalidade e consequência 

b) Contraposição e consequência 

c) Consequência e analogia 

d) Analogia e finalidade 

e) Consequência e finalidade  

 

 

4. No enunciado: “ ... e cuja eficácia social, política 

e cultural está fundada na crença na 

racionalidade técnico-científica.” Tomando 

como exemplo racionalidade técnico-científica, 

podemos afirmar que a regra para o uso do 

hífen na expressão em destaque é, 

respectivamente, a mesma em: 

 

a) Macro-história, carro-bomba, político-social 

b) Azul-claro, mini-hotel, macro-história  

c) Ultra-humano, zigue-zague, médico-cirurgião 

d) Porto-alegrense, primeiro-ministro, macro-

história 

e) Arranha-céu, decreto-lei, ultra-humano 

 
 

5. Em Os meios de comunicação não só se 

alimentam dessa figura, mas não cessam de 

institui-la como o sujeito da comunicação, os 

termos grifados poderiam ser substituídos, 

sem prejuízo do sentido, por: 

I. não apenas; e assim 

II. não unicamente; assim 

III. não somente; como também 

IV. não somente; mas também 

a) I e II estão corretas 

b) II e IV estão corretas 

c) III e IV estão corretas  

d) Somente a III está correta 

e) Somente a IV está correta 

 

 

 

6. Indique a opção em que o emprego do que tem 

a mesma função empregada no período 

abaixo: 

O principal especialista, porém, não se confunde 

com nenhum dos anteriores, mas é uma espécie 

de síntese, construída a partir das figuras 

precedentes: é aquele que explica e interpreta 

as notícias e os acontecimentos econômicos, 

sociais, políticos, culturais, religiosos e 

esportivos, aquele que devassa, eleva e rebaixa 

entrevistados, zomba, premia e pune calouros – 

em suma, o chamado “formador de opinião” e o 

“comunicador”. 

 

a) A coesão é um recurso linguístico, de natureza 

sintático-semântica, que assegura a 

continuidade, a sequência e a unidade do texto. 

b) Que hábitos estranhos você tem! 

c) Podemos afirmar que produzir textos é um ato 

de transformação. 

d) Parecia que o céu ia cair de tanta chuva. 

e) Tanto fez que ganhou o campeonato em 

primeiro lugar. 

 

7. O enunciado que respeita o padrão culto 

escrito é: 

 

a) O “erro” linguístico, do ponto de vista 

sociológico e antropológico, se baseia numa 

avaliação negativa que nada têm de linguística: 

é uma avaliação baseada apenas no valor social 

atribuído ao falante. 

b) A leitura, quer do mundo, quer de livros, só se 

aprende e se vivencia, de forma plena, 

coletivamente, na experiência com os outros. 

c) Um texto, para ser coerente, precisa apresentar 

certa lógica afim de que atinja seu objetivo. 

d) É a entonação, um recurso estilístico, que 

permite distinguir uma declaração de uma 

interrogação; um enunciado que revele 

surpresa de outro que não passe de simples 

enumeração. 

e) A palavra híbrido é de origem grega, onde 

significa ultraje, afronta, porque para os gregos 

qualquer miscigenação era violação às leis 

naturais. 
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8. Marque a opção em que a crase foi empregada 

inadequadamente: 

 

a) Para você chegar à feira, dobre à esquerda, 

depois à direita e siga em frente. 

b) Procon/MA vai as ruas para informar à pais de 

alunos sobre listas escolares abusivas.  

c) Minha mãe adorava sapatos com salto à Luís XV. 

d) Não precisa de todo esse capricho com o cabelo 

porque à noite todos os gatos são pardos. 

e) À luz das escrituras, todos somos irmãos.   

 

9. A opção em que o termo grifado não está 

acentuado graficamente quanto às novas 

normas em vigor é: 

 

a) Ontem ele não pôde desfilar por sua escola; 

somente sua esposa pôde.  

b) A prefeitura do Rio montou um esquema para o 

bom funcionamento do trânsito durante o 

carnaval. 

c) Sua fantasia era tão esquisita que ele mais 

parecia um animal pre-histórico. 

d) Eles vêm aqui sempre que podem para curtir as 

férias. 

e) Não foi uma boa ideia fazer festas infantis 

depois das 19 horas, pois as crianças já estão 

sonolentas. 

 

10. Assinale a opção em que os termos grifados 

obedecem ao bom uso da regência: 

 

I – Ela estava muito feliz por ter sido aprovada 

no concurso para servir na Marinha brasileira.   

II – Seu pai serviu a pátria com orgulho. 

II – Prefiro ficar em casa ouvindo uma boa 

música a ir para a folia de carnaval. 

IV – Ele percebeu uma quantia considerável 

de seu tio. 
 

a) I, II, III e IV estão corretas  

b) Somente a II está correta 

c) I e II estão corretas 

d) Somente a III está correta 

e) Somente a I está correta 

LEGISLAÇÃO 

 

11. Considerando o processo licitatório marque a 

resposta CORRETA: 

a) A licitação na modalidade de concorrência não 
pode ser usada para valores inferiores ao seu 
limite. 

b) A licitação  na modalidade de convite apenas 
podem participar os interessados previamente 
cadastrados e convidados. 

c) Não é possível combinar modalidades de 
licitação, mesmo que o objetivo seja ampliação 
concorrencial. 

d) A licitação na modalidade de tomada de preço 
exige que os interessados se cadastre até no 
máximo de 5 dias antes da data de recebimento 
da proposta. 

e) A licitação na modalidade de concurso destina-
se a escolha de trabalhos exclusivamente de 
caráter cientifico. 

 
 
12. Uma das formas de provimento de cargos 

público é: 

a) O aproveitamento 
b) O acesso 
c) A readmissão 
d) A disponibilidade 
e) Ascenção 
 
 
13.  Quando o servidor não satisfaz as condições 

do estágio probatório ensejará a: 

a) Readaptação 
b) Reconsideração 
c) Aposentadoria compulsória 
d) Remoção 
e) Demissão 
 

14. Os direitos e garantias fundamentais 

a) Estão taxativamente previstos na Constituição 

de 1988. 

b) De caráter prestacional não são exigíveis do 

Estado. 

c) Não se aplicam às relações privadas. 

d) São inalienáveis e indisponíveis. 

e) Podem sofrer limitações que atinjam seu 

núcleo essencial. 
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15. O serviço de educação oferecido pelas 

Universidades e Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia é um 

exemplo de serviço; 

a) Centralizado e oferecido pela administração 

pública direta 

b) Descentralizado e oferecido pela administração 

pública indireta 

c) Centralizado e oferecido por autarquias e 

fundações do governo 

d) Descentralizado e oferecido por qualquer 

organização do governo 

e) Descentralizado e oferecido pela administração 

pública direta 
 

 

 

 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

16. Sobre o reprocessamento de materiais e 

esterilização, considere as afirmativas 

seguintes:  

( I ) O monitoramento biológico por meio de 

indicadores biológicos (IB) é exclusivo aos 

métodos físicos de esterilização. 

( II ) O método de esterilização por óxido de 

etileno permite reprocessamento de materiais 

termossensíveis. 

( III ) No material a ser 

reprocessado/esterilizado, deve ser fixado 

externamente ao invólucro junto à 

identificação do mesmo o indicador químico 

conhecido como ``fita zebrada``. 

( IV ) A terceirização dos serviços de  

esterilização é proibida, sendo esse serviço 

exclusivamente hospitalar. 

 

Marque a alternativa correta. 

a) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

c) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

d) Somente as alternativas I, III e IV estão 

corretas. 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

17. Quando um profissional executa um 

procedimento sem conhecimento técnico 

científico, está expondo o paciente a danos 

de: 

a) Omissão 

b) Imprudência 

c) Imperícia 

d) Dolo 

e) Injúria 

 

18. Durante o transporte do paciente, o técnico 

em enfermagem não utilizou as medidas de 

segurança cabíveis, então este foi:  

a) Imperito 

b) Imprudente 

c) Negligente 

d) Doloso 

e) Omisso 

 

19. A síntese cirúrgica é a união de tecidos 

realizada, na maioria das vezes, por meio de 

fios cirúrgicos de sutura e instrumentais 

especializados. Sobre esse aspecto, assinale a 

alternativa verdadeira. 

a) O fio cirúrgico sintético categut  é um exemplo 

de fio cirúrgico não absorvível. 

b) O fio cirúrgico de algodão é comumente 

utilizado para suturas de pele. 

c) Os instrumentos usualmente empregados na 

síntese cirúrgica são: fios cirúrgicos, porta-

agulhas, pinças auxiliares e bisturi elétrico. 

d) As agulhas cirúrgicas, quanto à ponta, são 

classificadas em cilíndricas (não-cortantes), 

espatuladas, rombas ou triangulares. 

e) A placa neutra só deve ser posicionada no 

momento da síntese cirúrgica para evitar 

sangramentos. 

 

20. A definição de remédio é: 

a) Substância que altera as funções orgânicas com 

finalidade de prejudicar o organismo. 

b) Termo amplo que significa tudo que é aplicado 

com intenção de combater a dor.  

c) Substância capaz de alterar sistemas 

fisiológicos. 
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d) Substância utilizada com a finalidade de 

auxiliar no diagnóstico. 

e) Substância capaz de combater processos 

patológicos. 

 

21. A sequência correta para a higiene no leito é: 

a) Face, couro cabeludo, tronco, membros 

superiores, membros inferiores e genitais 

b) Couro cabeludo, face, tronco, membros 

superiores, membros inferiores e genitais 

c) Face, couro cabeludo, membros superiores, 

membros inferiores, tronco e genitais 

d) Face, couro cabeludo, membros inferiores, 

genitais, membros superiores e tronco 

e) Couro cabeludo, face, tronco, genitais, 

membros superiores e membros inferiores 

 

22. São doenças de notificação compulsória: 

a) Leptospirose, raiva humana, diabetes, sífilis 

congênita 

b) Diabetes, tuberculose, hanseníase, febre 

amarela 

c) Malária, leptospirose, tétano e leishmaniose 

visceral 

d) DPOC, hipertensão arterial, diabetes, 

pneumonia 

e) Botulismo, giardíase, hantavirose e febre tifoide 

 

23. A úlcera por pressão (UPP) constitui uma das 

principais lesões da pele que acomete pessoas 

vulneráveis internadas nos hospitais, seja em 

ambiente de clínica ou em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Em relação à UPP, julgue as 

afirmativas seguintes: 

( 1 ) Os fatores comumente associados ao 

desenvolvimento de UP,P em pacientes de 

unidade de terapia  intensiva, são imobilidade 

no leito, nutrição alterada e idade avançada. 

( 2 ) A UPP é definida como área que sofre 

morte celular, desenvolvendo-se quando um 

tecido mole é comprimido entre uma 

proeminência óssea e uma superfície dura, por 

tempo prolongado. 

( 3 ) UPP estágio I é aquela que se caracteriza 

por hiperemia localizada, geralmente sobre 

uma proeminência óssea. Todavia, a pele 

permanece íntegra, podendo apresentar-se a 

área dolorosa. 

( 4 ) UPP estágio III é caracterizada por perda 

total do tecido com exposição óssea, de 

músculo ou tendão. Pode haver presença de 

esfacelo em algumas partes do leito da ferida. 
 

A sentença adequada após o julgamento das 

afirmativas acima é: 

a) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas e a 

alternativa 4 está incorreta. 

b) As alternativas 1 e 2  estão incorretas e as 

alternativa 3 e 4 estão corretas. 

c) A alternativa 3 está incorreta e as alternativas 1, 

2 e 4 estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

24. Sobre a hanseníase, julgue as sentenças abaixo 

e assinale a alternativa correta. 

a) O agente causador da hanseníase tem baixa 

infectividade e alta patogenicidade, isto é, 

infecta poucas pessoas, no entanto muitas 

adoecem.  

b) O diagnóstico precoce da hanseníase e seu 

tratamento adequado evitam a evolução da 

doença, consequentemente, impedem a 

instalação das incapacidades físicas por ela 

provocadas. Entretanto, ratifica-se que a 

hanseníase não é uma doença curável. 

c) Dentre as pessoas que adoecem, algumas 

apresentam resistência ao agente causador da 

hanseníase, constituindo os casos 

Multibacilares (MB), que não são considerados 

importantes fontes de infecção da doença, 

devido à sua baixa carga bacilar. 

d) A hanseníase é uma doença bacteriana infecto-

contagiosa de evolução lenta que se manifesta 

principalmente por sinais e sintomas 

dermatoneurológicos: lesões na pele e nos 

nervos periféricos. 

e) Quando uma pessoa doente inicia o tratamento 

quimioterápico para hanseníase, ela deixa de 

ser transmissora da doença com a primeira dose 

da medicação. 
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25. O técnico em enfermagem que não 

administrar um medicamento, conforme 

prescrição médica, ocasionando óbito ao 

paciente, constituirá caso de: 

a) Negligência e Imperícia 

b) Negligência e Indolência 

c) Imperícia e Injúria 

d) Negligência e Injúria 

e) Imperícia e Inércia  

 

26. Na unidade do paciente, a cama fechada é: 

a) Cama desocupada e que não pode ser ocupada. 

b) Cama ocupada por um paciente que está em 

óbito. 

c) Cama ocupada por um paciente que não pode 

deambular. 

d) Cama com defeito. 

e) Cama desocupada, que está aguardando por 

um paciente. 

 

27. Sobre o nitroprussiato de sódio, podemos 

afirmar que é uma droga: 

a) Vasopressora 

b) Vasoconstrictora 

c) Diurética 

d) Anticolinérgica 

e) Analgésica 

 

28. Entende-se por cuidados de enfermagem: 

a) Assistência prestada ao paciente 

b) Aplicação de técnicas específicas 

c) Ação planejada da assistência de enfermagem 

d) Aplicação de cuidados mínimos de enfermagem 

e) Conjunto de técnicas específicas e cuidados 

básicos 

 

29. Uma prescrição médica apresentava Ringer 

Lactato 720 ml, infundir 60 gotas/min. 

Quantos ml devem ser administrados por 

hora? 

a) 200 ml/h 

b) 140 ml/h 

c) 120 ml/h 

d) 180 ml/h 

e) 150 ml/h  

 

30. Sobre a coleta de escarro para exame 

bacteriológico de diagnóstico da tuberculose, 

assinale a alternativa verdadeira. 

a) No transporte das amostras, deve-se atentar 

para acondicionamento que evite 

derramamento do conteúdo do frasco e, de 

preferência, expor frasco à luz solar. 

b) As amostras de escarro poderão ficar em 

temperatura ambiente por um período máximo 

de 72 horas. 

c) Se a demora para envio ao laboratório for no 

máximo de 7 dias, as amostras de escarro 

poderão permanecer expostas à luz solar em 

local fresco e arejado. 

d) Qualquer coleta de escarro, seja na unidade de 

saúde, seja no domicílio, o paciente, 

obrigatoriamente, deve estar em jejum.  

e) As amostras devem ser coletadas em local 

aberto, de preferência ao ar livre ou em sala bem 

arejada. 

 

31. São sintomas da dengue: 

a) Febre alta (39 a 40 graus) de início abrupto, dor 

atrás dos olhos, dores no corpo e articulações e 

dor de cabeça; 

b) Febre baixa, inchaço das articulações, 

vermelhidão dos olhos, dor de cabeça; 

c) Febre alta (39 a 40 graus ) que começa 

subitamente, manchas vermelhas no corpo com 

coceira intensa, dor de cabeça, inchaço e dores 

intensas nas articulações que dificultam 

realização das atividades rotineiras; 

d) Febre baixa, dor atrás dos olhos, inchaço das 

articulações, olhos vermelhos e aversão à luz; 

e) Febre alta (acima de 40 graus) nos primeiros 2 

dias, dor nos olhos, dor de cabeça, vermelhidão 

dos olhos e aversão à luz. 

32. Assinale a sentença que diz respeito somente 

a doenças sexualmente transmissíveis. 

a) HIV, filariose, cisticercose e hepatite B 

b) Hepatite A, filariose, HIV e cirrose hepática 

c) Sífilis, hepatite B, herpes simples e papiloma 

vírus humano 

d) Sífilis, papiloma vírus humano, candidíase e 

filariose 

e) Gonorreia, cisticercose, esquistossomose e HIV 
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33. Sobre produtos saneantes, julgue as sentenças 

abaixo: 

( I ) Os álcoois etílico e isopropílico são os 

principais desinfetantes utilizados em 

serviços de saúde e não possuem 

característica esporicida. 

( II ) Compostos liberadores de cloro como 

hipoclorito de sódio apresentam ação 

bactericida e esporicida, a depender da 

concentração de uso, porém não possuem ação 

virucida. 

( III ) O ácido peracético é um desinfetante sem 

efetividade na presença de matéria orgânica. 

 

Assinale a afirmativa verdadeira. 

a) Somente as sentenças I e III são verdadeiras. 

b) Somente as sentenças II e III são verdadeiras. 

c) Somente as sentenças I e II são verdadeiras. 

d) Todas as sentenças são verdadeiras. 

e) Somente a sentença I é verdadeira. 

 

34. Uma vítima foi picada por uma serpente 

conhecida como jararaca em terço distal do  

membro inferior esquerdo. Uma conduta geral 

a ser feita no local do acidente é: 

a) Garrotear a coxa do membro afetado e lavar 

abundantemente com água. 

b) Manter membro picado elevado e estendido. 

c) Não elevar, em hipótese alguma, o membro 

picado. 

d) Perfurar com agulha ao redor da picada. 

e) Garrotear o local picado e, em seguida, fazer 

fricção local.  

  

35. A principal pneumoconiose no Brasil é a: 

a) Asbestose 

b) Pneumotórax 

c) Aluminose 

d) Silicose 

e) Estanhose 

 

 

 

36. Foi prescrito 0,5 g de Cefalotina® 

endovenosa de 6/6h. Na clínica, tenho frascos 

com 25 mg/ml. Quanto devo administrar? 

a) 2 ml 

b) 0,02 ml 

c) 0,2 ml 

d) 20 ml 

e) 200 ml 

 

37. A sintomatologia clássica de um choque 

cardiogênico é: 

a) Anóxia cerebral, hipotensão e hipertensão 

b) Pulso cheio, anóxia cerebral, anúria 

c) Pulso rápido e fraco, convulsão, hipotensão 

d) Hipertensão, pulso filiforme, anóxia cerebral 

e) Pulso fraco, hipotensão e diurese reduzida 

 

38. O agente causador da siderose é: 

a) Ferro 

b) Sílica 

c) Amianto 

d) Carvão 

e) Sideira 

 

39. A ergonomia tem como objetivo principal: 

a) Proporcionar horas suficientes de descanso ao 

trabalhador que faz serviço noturno. 

b) Adaptação do trabalhador a qualquer risco 

químico proveniente do trabalho. 

c) Assegurar que o trabalhador utilize todos os 

equipamentos de proteção individual 

necessários. 

d) Adaptação das condições laborais às 

características psicofisiológicas dos 

trabalhadores. 

e) Garantir ao trabalhador seus direitos 

trabalhistas em casos de acidente do trabalho. 

 

40. Sobre a infecção pelo HIV, julgue as 

afirmativas abaixo: 

( I ) A infecção aguda é definida como o 

período das primeiras semanas de infecção 

pelo HIV. Essa fase é acompanhada por um 

conjunto de manifestações clínicas, 
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denominado Síndrome Retroviral Aguda 

(SRA), cujos principais achados clínicos 

incluem: febre, adenopatia, faringite, 

exantema, mialgia e cefaleia.  

( II ) A SRA é autolimitada e a maior parte dos 

sinais e  sintomas desaparece em torno de três 

a quatro semanas. A sorologia para a infecção 

pelo HIV é geralmente negativa nessa fase. 

( III ) O aparecimento de infecções 

oportunistas e neoplasias é definidor da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS). Entre as infecções oportunistas, 

destacam-se: pneumocistose, 

neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar 

atípica ou disseminada, meningite 

criptocócica e retinite por citomegalovírus. 

 

Assinale a sentença correta. 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Somente a afirmativa II  está correta. 

d) Somente a afirmativa I está correta. 

e) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

41. O choque hipovolêmico apresenta o seguinte 

quadro clínico: 

a) Hipotensão arterial, pele fria e pegajosa, sede e 

taquicardia 

b) Redução do volume urinário, hipotensão 

arterial, hipotermia, taquicardia, palidez e 

sudorese 

c) Hipotensão, hipotermia, taquicardia, redução 

do volume urinário, palidez e hipertensão 

d) Redução do volume urinário, hipotensão 

arterial, hipotermia, taquicardia e sudorese 

e) Redução do volume urinário, hipertensão 

arterial, hipotermia, taquicardia, ansiedade e 

sudorese 

 

42. São sinais e sintomas mais característicos de 

um infarto agudo do miocárdio (IAM): 

a) Dor precordial, sudorese, sede e torpor 

b) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão 

arterial e vômito 

c) Hipotensão arterial, anorexia, torpor e sede 

d) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, 

náuseas e vômito 

e) Hipertensão, vômito, sudorese e torpor. 

 

43. A assistência de enfermagem perioperatória 

compreende cuidados de enfermagem ao 

paciente, desde sua admissão no hospital para 

realizar procedimento cirúrgico, até o 

momento da alta hospitalar. Dentro desse 

amplo período assistencial, que inclui a clínica 

cirúrgica e o centro cirúrgico, são cuidados do 

técnico de enfermagem: 

( I ) Obter informações do paciente sobre 

algum tipo de alergia, seja ela de qualquer 

natureza, registrar em prontuário e informar 

ao enfermeiro plantonista. 

( II ) Recomendar ao paciente que, no dia da 

cirurgia, o mesmo deve realizar higiene íntima 

e pessoal antes de ser conduzido ao centro 

cirúrgico, desde que não molhe os cabelos e o 

couro cabeludo.  

( III ) Quanto aos adornos, joias e  prótese 

dentária o paciente deve ser informado pelo 

técnico de enfermagem para retirá-las apenas 

na sala de cirurgia, para não correr o risco de 

perdê-las. A circulante de sala operatória do 

centro cirúrgico fica responsável pela guarda 

de todos os adornos do paciente em 

segurança. 

( IV ) Na sala de recuperação pós-anestésica, o 

técnico de enfermagem deve estar atento aos 

sinais vitais do paciente continuamente, 

comunicando ao enfermeiro do setor sobre 

qualquer alteração e registrar em prontuário. 

( V ) Estando o paciente na clínica cirúrgica em 

pós-operatório, o técnico de enfermagem tem 

autonomia para retirar sonda vesical de 

demora do paciente, quando este referir 

intenso desconforto, desde que deixe 

registrada sua conduta no prontuário. 

 É correto o que consta em: 

a) I, II, III e IV 

b) II, III, IV e V, apenas 

c) III, IV e V, apenas 

d) I, IV e V 

e) I, II e IV 
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44. Segundo o Ministério da Saúde (2014), são 

características clínicas que levantam suspeita 

de Diabetes Mellitus:  

a) Poliúria, polifagia, proteinúria e polidipsia  

b) Hipertensão Arterial grave, polifagia, visão 

turva e perda inexplicável de peso 

c) Infecções de repetição, colúria, polifagia e visão 

turva 

d) Incontinência urinária, colúria, polifagia e 

perda inexplicável de peso 

e) Hipertensão arterial, incontinência urinária, 

polifagia, proteinúria e visão turva 

 

45. Sobre pós-operatório imediato, marque V para 

sentenças verdadeiras e F para sentenças 

falsas. 

(   ) Devido a prejuízo momentâneo da 

consciência provocado pela anestesia geral 

devem-se manter as grades do leito sempre 

elevadas, garantindo segurança do paciente. 

(  ) Devido à sondagem vesical de demora e 

dificuldade de mobilidade relacionada com a 

dor em ferida operatória e sonda  recomenda-

se banho no leito no pós-operatório imediato. 

(   ) Devido a risco de broncoaspiração, todo 

paciente em pós-operatório imediato deve 

permanecer em posição de decúbito ventral 

com cabeça lateralizada. 

(  ) Devido à presença de tubos, cateteres e 

drenos, deve-se verificar o funcionamento 

adequado dos mesmos, garantindo conforto e 

segurança ao paciente.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência 

correta. 

 

a) V; V; V; V 

b) V; F; V; F 

c) V; F; F; V 

d) F; F; F; F 

e) F; F; V; V 

 

 

46. O calendário vacinal do adolescente tem a 

vacina contra o HPV e deve obedecer ao 

seguinte esquema: 

a) Vacina com 3 doses, entre idades de 9 a 13 

anos, a 2ª dose, 6 meses após a 1ª dose e a 3ª 

dose, 5 anos após a 2ª dose 

b) Vacina com 2 doses, entre idades de 9 a 13 

anos, a 2ª dose, 6 meses após a 1ª dose e 

reforço, 5 anos após a 2ª dose 

c) Vacina com 3 doses, entre idades de 10 a 14 

anos, a 2ª dose, 6 meses após a 1ª dose e a 3ª 

dose,  5 anos após a 2ª dose 

d) Vacina com 2 doses, entre idades de 10 a 15 

anos, com a 2ª dose, 6 meses após a 1ª e uma 

dose reforço, aos 16 anos 

e) Vacina com 2 doses, entre idades de 9 a 13 

anos, com a 2ª dose, 6 meses após a 1ª 

 

47. Sobre os períodos da experiência cirúrgica, 

associe as afirmativas a seguir.  

( 1 ) Período de 24 horas antes do 

procedimento anestésico-cirúrgico  

estendendo-se até o encaminhamento do 

paciente ao Centro Cirúrgico 

( 2 ) Começa no início do procedimento 

anestésico-cirúrgico e vai até o seu término 

( 3 ) Compreende as primeiras 24 horas após a 

intervenção anestésico-cirúrgica 

( 4 ) Compreende a chegada do paciente da 

sala de operação até sua alta para a unidade de 

origem 

( 5 ) Inicia-se após as primeiras 24 horas que 

seguem à cirurgia e se estende até alta do 

paciente ou mesmo após seu retorno ao 

domicílio.   

 

(  ) Pós-operatório imediato 

(   ) Pré-operatório imediato 

(   ) Recuperação pós-anestésica 

(   ) Pós-operatório mediato 

(   ) Intraoperatório 

 

Assinale a alternativa que representa a 

sequência correta. 

a) 3, 1, 4, 5, 2 

b) 5, 1, 3, 2, 4 

c) 3, 4, 5, 1, 2 

d) 4, 3, 1, 5, 2 

e) 2, 1, 3, 5, 4 
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48. Marque a alternativa que apresenta somente 

desconfortos na recuperação pós-anestésica. 

a) Hipertermia, dor aguda, hipóxia, apneia e 

singulto 

b) Soluço, hipotermia, hipóxia, retenção urinária e 

hipoventilação 

c) Obstrução das vias aéreas, hipertermia maligna, 

pneumotórax, broncoespasmo e dor aguda 

d) Dor aguda, hipotermia, singulto, hipotensão, 

pneumotórax e apnéia 

e) Hipotermia, dor aguda, singulto, retenção 

urinária e hipoventilação 

 

49. Sobre os tipos de limpeza de sala de operação 

(SO), julgue as sentenças abaixo com     ( V ) 

para sentenças verdadeiras e ( F ) para 

sentenças falsas. 

(   ) Limpeza preparatória é feita pelo 

circulante de sala e profissional do serviço de 

higienização, cerca de uma hora antes do início 

da primeira cirurgia do dia. 

(     ) Limpeza concorrente é realizada pelo 

circulante de sala e profissional do serviço de 

higienização, ao término da cirurgia, entre 

dois procedimentos na mesma SO. 

(    ) Limpeza operatória é realizada 

exclusivamente pelo circulante de sala 

durante o procedimento cirúrgico, para 

remover a matéria orgânica dos locais onde 

houve contaminação. 

(   ) Limpeza terminal é feita pelo circulante de 

sala e pelo instrumentador, envolvendo 

lavagem completa de toda unidade do centro-

cirúrgico e das SO, incluindo tetos e paredes. 

Esse tipo de limpeza é feita mensalmente. 

 

A sequência correta é: 

a) V; V; V; V 

b) V; V; F; F 

c) V; F; F; V 

d) V; V; V; F 

e) V; V; F; V 

 

 

50. Marque a alternativa verdadeira em relação ao 

aleitamento materno. 

a) À medida que se passam os meses em 

aleitamento materno exclusivo, o leite passa a 

ter mais gordura e proteínas que podem 

ocasionar diarreia. Se isto ocorrer, a 

recomendação da OMS é oferecer ao bebê chás 

e água em pequena quantidade, porém não 

interromper o aleitamento. 

b) Não há, até o momento, nenhuma evidência de 

que o aleitamento materno exclusivo contribua 

para o desenvolvimento cognitivo da criança. O 

que se têm evidências diz respeito à melhor 

nutrição, diminuição de alergias e menor chance 

de obesidade. 

c) A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde recomendam aleitamento 

materno exclusivo por seis meses e 

complementado até dois anos ou mais. 

d) O colostro contém mais gorduras e menos 

proteínas. 

e) Não existe uma técnica para amamentar. O 

importante é a mãe oferecer leite materno ao 

bebê quando necessário. 

 

 




