
 

 

Concurso Público 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
DO TRABALHO 

 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 
Nome do(a) Candidato(a)                   Nº de inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

18 
06 
06 
20 

36,00 
12,00 
12,00 
40,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; 
evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 4 horas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de 
realização da prova após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 

 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na EPTC.  

 

• O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelo site www.eptc.com.br a partir das 16h do dia 19 de março 
de 2012. 

 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 
 

 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 
 

No mundo inteiro, busca-se melhorar a segurança 
no trânsito com ações de engenharia, de fiscalização e de 
educação. Todas as experiências em educação de 
crianças e de adolescentes objetivam _________ como 
pedestres e ciclistas, bem como contribuir para a 
formação de cidadãos que respeitem a legislação e que 
não se envolvam em acidentes de trânsito. Espera-se que 
as lições aprendidas na escola perdurem até que esses 
jovens cresçam e tornem-se motoristas.  

Exceto por pouquíssimos programas educativos 
que adotam a cidadania como referência para desenvolver 
a consciência crítica sobre direitos e deveres no trânsito, 
quase todas as práticas educativas existentes no Brasil e 
no Exterior abordam o tema sob o ponto de vista 
informativo. Partem da premissa de que os alunos 
precisam conhecer comportamentos seguros para 
atravessar as vias (treinamento de habilidades 
psicomotoras).   

Essa prática reflete a visão de que o homem 
precisa adaptar-se ao automóvel, e os acidentes não são 
entendidos como consequência de um modo de vida que 
cultua o individualismo e a competição. A grande maioria 
das ações educativas atuais, portanto, colabora para a 
dominação da máquina sobre o homem. Se aos alunos 
não for permitido refletir criticamente sobre o trânsito, 
sobre as consequências da liberdade do automóvel no 
sistema viário, e se eles não puderem vivenciar os valores 
éticos, as ações educativas não estarão contribuindo para 
a formação de cidadãos nem de motoristas que respeitem 
as regras por ____________ como condição fundamental 
para a vida em sociedade. 

(…) 
 

http://www.sinaldetransito.com.br - adaptado 
 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 
a) capacitar-lhes - compreendê-las  
b) capacitar-lhes - compreender-lhes  
c) capacitá-los - compreender-lhes  
d) capacitá-los - compreendê-las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Segundo o texto, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As ações educativas de trânsito servem para educar 

as crianças como pedestres apenas. 
(---) As práticas educativas, em sua maioria, apontam para 

a cidadania. 
(---) As ações educativas, em sua maioria, ensinam que a 

máquina se sobrepõe ao homem. 
(---) As ações educativas atuais não colaboram para a 

formação de motoristas capazes. 
 
a) C - E - C - E. 
b) C - C - E - E. 
c) E - E - C - E. 
d) E - C - C - C. 
 
 
3) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Chamei-lhe de inteligente. 
II - Lembro-me o dia em que te conheci. 
III - Trânsito implica em educação. 
IV - É preciso que lhe perdoes novamente. 
 
Quanto à regência verbal, estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
 
 
4) “Estavam ensinando os códigos de trânsito.” 
 
Ao se passar a oração acima para a voz passiva analítica, 
ter-se-á: 
 
a) Os códigos de trânsito iam ser ensinados. 
b) Ensinam-se os códigos de trânsito. 
c) Os códigos de trânsito foram ensinados. 
d) Os códigos de trânsito estavam sendo ensinados. 
 
 
5) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à primeira 
pessoa do singular no Presente do Indicativo das formas 
verbais: 
 
a) Eu provejo (prover) - eu valho (valer). 
b) Eu arreio (arriar) - eu arrio (arrear). 
c) Eu impilo (impelir) - eu intervejo (intervir). 
d) Eu requero (requerer) - eu converjo (convergir). 
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6) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Basta de tanta falta de educação! 
II - Nos dias atuais, deve haver maior educação no trânsito. 
III - Havíamos combinado de buscar nosso carro detido no 

DETRAN. 
IV - Hoje faz cinco anos que tirei minha carteira de motorista. 
 
Assinalar a alternativa que contempla o uso de verbos 
impessoais nos períodos acima: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
7) Analisar os itens abaixo: 
 
I - “A grande maioria das ações educativas atuais, portanto, 

colabora para a dominação da máquina sobre o 
homem.” 

II - Como não estudou, não aprovou no exame teórico de 
trânsito. 

 
Em relação aos nexos sublinhados, respectivamente em I 
e II, estes transmitem ao contexto noção de: 
 
a) Explicação - conformidade. 
b) Finalidade - consecução. 
c) Conclusão - conformidade. 
d) Conclusão - causa. 
 
 
8) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à acentuação: 
 
a) A palavra “gratuíto” é acentuada pela mesma regra que 

acentua a palavra “saída”. 
b) O plural da palavra “raiz” permanece sem acento. 
c) O plural da palavra “caráter” permanece com o acento. 
d) A palavra “ajuizá-lo” é acentuada pela mesma regra  

que acentua a palavra “sofá”. 
 
 
9) Assinalar a alternativa cuja pontuação está CORRETA: 
 
a) Os acidentes de trânsito se transformaram em um dos 

problemas mais graves que a população brasileira 
enfrenta, nos seus deslocamentos diários. 

b)-Quanto às pessoas com menos de 15 anos, as 
estatísticas oficiais revelaram que 2.483 morreram 
(10,3% do total) e 35.227 ficaram feridas (10,85% do 
total).  

c) Esses números são alarmantes, tanto pela sua magnitude, 
quanto pelo fato de ser comum no Brasil, o subregistro 
de acidentes de trânsito. 

d)-É preciso, dessa forma conhecer o problema, para 
definir o objetivo prioritário a alcançar. 

 
 
 
 
 
 
 

10) Analisar os itens abaixo em relação à colocação 
pronominal: 
 
I - Talvez, tenham aceitado-me como instrutor. 
II - O exame, fá-lo-ei quando tiver tempo. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
11) Assinalar a alternativa em que a palavra “se” NÃO 
inicia uma oração substantiva:   
 
a) Tudo estaria perfeito se ele tivesse resolvido o problema.  
b) Sentiremos muito se vocês não vierem à festa. 
c) Não sei se comprou o carro de seus sonhos. 
d) Poderias me dizer se meu chefe já saiu? 
 
 
12) Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE acentuadas: 
 
a) Carácteres - rúbrica. 
b) Ímã - órgão. 
c) Juíz - juízes. 
d) Baínha - gratuíto. 
 
 
13) Assinalar a alternativa em que a concordância nominal 
esteja CORRETA: 
 
a) Meias desesperadas, saíram à procura de ajuda. 
b) Com bastantes amigos, pode-se ser feliz. 
c) A só, sentou-se e refletiu. 
d) Em anexos, seguem os documentos neste e-mail. 
 
 
14) Assinalar a alternativa que NÃO contém erros de 
grafia no contexto em que as palavras estão empregadas: 
 
a) Teremos uma seção com o diretor da escola.  
b) É necessário que ratifiquemos os nossos erros. 
c) Benvindo sejas, amigo querido! 
d) Despercebida, saí daquela cansativa reunião. 
 
 
15) Assinalar a alternativa em que o uso do acento 
indicativo de crase está CORRETO:  
 
a) Visamos à um mundo melhor. 
b) A escola fecha após às 18 horas. 
c) Quanto à mim, nada a acrescentar. 
d) Refiro-me àqueles alunos encantadores. 
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16) “Igualmente, em seu artigo 200, a Constituição 
Federal afirma...” 
 
O sublinhado encontra-se entre vírgulas porque: 
 
a) É um topônimo. 
b) É uma expressão retificadora. 
c) É um adjunto adverbial deslocado. 
d) É um aposto. 
 
 
17) Assinalar a alternativa em que a concordância verbal 
esteja CORRETA: 
 
a) Há muito que vivemos a era da violência.  
b) 70% preferiu não se pronunciar. 
c)-Haja visto o manifesto de indignação, mudaram os 

planos. 
d) As leis devem serem transparentes ao povo. 
 
 
18) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à colocação 
pronominal: 
 
a) Tínhamos prevenido-o sobre a violência nas ruas. 
b) Logo, te sentirás mais protegido. 
c) Me tornei um cidadão do bem. 
d) Estive me comunicando com ele todo o tempo. 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 
19) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Nas propriedades de vídeo do Windows XP Professional, 
é possível alterar o _____________ da área de trabalho 
do usuário. 
 
a) firewall 
b) plano de fundo 
c) mouse e o teclado 
d) idioma da rede 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ao pressionar a sequência de teclas __________ do 
teclado, o usuário abre a janela de opções de impressão 
no programa Internet Explorer 8.0. 
 
a) Alt + P 
b) Ctrl + M 
c) Ctrl + P 
d) Shift + L 
 
 
21) São links salvos pelo usuário no Internet Explorer 8.0 
para que não seja necessário digitar todo o endereço do 
site sempre que o usuário desejar acessá-lo. Esses links 
ficam salvos em uma lista com o nome do site salvo ou 
com um nome definido pelo usuário. Como se chamam 
esses links? 
 
a) Favoritos. 
b) Guias. 
c) Download. 
d) Pop-up. 
 
 
22) No programa Microsoft Word 2007, as margens da 
página são o espaço em branco em volta das bordas da 
página. Em geral, um usuário pode inserir texto e 
elementos gráficos na área imprimível entre as margens. 
No entanto, é possível posicionar alguns itens nas 
margens como, por exemplo, cabeçalhos, rodapés e 
números da página. Essas configurações das margens 
são encontradas na guia: 
 
a) Inserir. 
b) Referências. 
c) Início. 
d) Layout da Página. 
 
 
23) Em um documento de texto do Microsoft Word 2007, 
nas opções de parágrafo, há uma opção que determina a 
distância do parágrafo em relação às margens esquerda 
ou direita, sendo possível aumentá-lo ou diminuí-lo de 
acordo com a necessidade do usuário. Pode-se também, 
com essa opção, deslocar o parágrafo negativamente na 
direção da margem esquerda. Como é chamada essa 
opção? 
 
a) Nível do tópico. 
b) Recuo. 
c) Quebrar página antes. 
d) Espaçamento entre linhas. 
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24) A opção de mesclar e centralizar do Microsoft Excel 
2007 é utilizada para associar as células selecionadas 
pelo usuário a uma única célula maior. Esse recurso 
geralmente é usado para criar rótulos que ocupam várias 
colunas. Em qual guia do Excel 2007 encontra-se esse 
recurso? 
 

 
 
a) Exibição. 
b) Dados. 
c) Início. 
d) Inserir. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
25) Com base na Constituição Federal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 
(---) Aos menores de 18 anos é proibido qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz. 
(---)-Além de outras atribuições, ao Sistema Único de 

Saúde compete executar as ações de saúde do 
trabalhador. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
 
 
26) Conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e suas 
emendas, o transporte coletivo é serviço público de 
caráter essencial e deverá ser estruturado de acordo com 
os seguintes princípios: 
 
I - Atendimento a toda a população. 
II - Qualidade do serviço prestado à população segundo 

critérios estabelecidos pelo Poder Público. 
III---Redução da poluição ambiental em todas as suas 

formas. 
IV---Desenvolvimento pleno de todas as tecnologias 

disponíveis que se adaptem às características da 
cidade. 

V---Integração entre os diferentes meios de transporte e 
implantação dos equipamentos de apoio. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em conformidade com a Lei n° 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro - e alterações, responder às 

questões nº 27 e nº 28. 
 
 
27) O procedimento anual, relativo a obrigações do 
proprietário de veículo, é comprovado por meio do 
documento específico denominado: 
 
a) Certificado de Licenciamento Anual. 
b) Certificado de Registro de Veículo. 
c) Registro Nacional de Veículos Automotores. 
d) IPVA. 
 
 
28) No âmbito das rodovias e das estradas federais, 
aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 
trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os 
valores provenientes de estadia e remoção de veículos, 
objetos, animais e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas é competência da(s): 
 
a) Polícia Civil. 
b) Brigada Militar. 
c) Juntas Administrativas. 
d) Polícia Rodoviária Federal. 
 
Em conformidade com a Lei nº 8.133/98 e alterações, 

responder às questões nº 29 e nº 30. 
 
 
29) Considerando a estrutura do Sistema Municipal de 
Transporte Público e de Circulação, é o órgão de 
participação comunitária e social responsável pelo 
controle de qualidade dos serviços de fiscalização dos 
atos do Poder Público Municipal no que concerne ao 
trânsito: 
 
a) Conselho Municipal de Trânsito - COMUT. 
b) Secretaria Municipal de Trânsito - SMT. 
c) Órgão Municipal de Trânsito Urbano - OMTU. 
d) Junta Administrativa de Trânsito - JAT. 
 
 
30) Considerando a classificação dos serviços de 
transporte público de passageiros, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
( 1 )  Coletivo. 
( 2 )  Seletivo. 
( 3 )  Individual. 
( 4 )  Especial. 
 
(---) Lotação. 
(---) Escolar. 
(---) Fretado. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 1 - 2 - 4. 
c) 4 - 1 - 1. 
d) 2 - 4 - 4. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
31) Segundo a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do 
trabalhador um conjunto de atividades que se destina, por 
meio das ações de vigilância epidemiológica e de 
vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e aos agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
 
I - Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II - Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 

sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho. 

III - A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 
órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou à 
saúde dos trabalhadores. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
32) Com base no Código de Ética Profissional, no tocante 
às responsabilidades e aos deveres dos Profissionais de 
Enfermagem, analisar os itens abaixo: 
 
I---Registrar no prontuário do paciente as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 
II---Prestar serviços gratuitos à comunidade. 
III---Facilitar e incentivar a participação dos Profissionais de 

Enfermagem no desempenho de atividades nas 
organizações da categoria. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 
 

33) De acordo com LIMA, sobre a tuberculose, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O principal sinal de tuberculose pulmonar é tosse 

persistente com expectoração. 
(---) A vacina tríplice (DPT) é a principal ferramenta de 

tratamento de tuberculose.  
(---) Acomete com maior incidência os desnutridos, os 

alcoólatras e os indivíduos imunodeprimidos. 
 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 

34) De acordo com BOLICK, o período em que o 
trabalhador com o vírus da hepatite A deverá ser liberado 
da assistência direta ao paciente é: 
  
a) Por 5 dias após o início da icterícia.  
b) Por 7 dias após o início da icterícia. 
c) Por 10 dias após o início da icterícia. 
d) Por 30 dias após o início da icterícia. 
 
 
35) O risco de transmissão da hepatite B tem diminuído na 
medida em que a maioria dos profissionais de saúde está 
imunizada contra essa infecção. Embora todos os 
profissionais de saúde devam ter a opção de receber a 
vacina contra hepatite B, essa vacina: 
  
a) É obrigatória. 
b) Fica restrita aos profissionais de Enfermagem. 
c)-É obrigatória após a ocorrência de um acidente de 

trabalho. 
d) Não é obrigatória. 
 
 
36) Segundo LIMA, qual é o tipo de bandagem indicada 
para aplicação na cabeça, tipo capacete, e nas pontas dos 
dedos? 
 
a) Cruzada. 
b) Recorrente. 
c) Espiral reversa. 
d) Em oito. 
 
 
37) De acordo com a segurança no ambiente de trabalho, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Prestar assistência de alta qualidade em um ambiente 

seguro para os pacientes e os empregados é uma 
tarefa assustadora. No entanto, um local de trabalho 
mais seguro para os profissionais de saúde não 
pressupõe condições mais seguras e terapêuticas para 
os pacientes. 

II - Os profissionais de saúde correm risco de sofrer lesões 
provocadas por condições que variam de manuseio de 
equipamentos perigosos e riscos de incêndio até a 
exposição a doenças infecciosas, aos riscos à saúde 
reprodutiva e a lesões físicas causadas pela 
transferência dos pacientes impossibilitados de se 
locomoverem. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
38) De acordo com BOLICK, para remover um paciente de 
uma área de risco durante uma emergência, utilizando a 
técnica de remoção do tipo transferência em balanço, o 
paciente deve estar: 
  
a) Com a cabeceira da cama elevada.  
b) Com a cabeceira da cama reta. 
c) Em decúbito lateral. 
d) Em decúbito ventral. 
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39) Em relação às desvantagens do uso de alcoóis como 
agente desinfetante, assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) Não são inativados por matéria orgânica.  
b) São inflamáveis, porém não voláteis. 
c) Não são esporicidas. 
d) Requerem contato úmido por pelo menos três minutos. 
 
 
40) Sob a perspectiva de LIMA, pós-operatório mediato é 
o período: 
  
a) De 24 horas que se inicia ao término do ato cirúrgico. 
b) Após as 24 horas que se sucedem ao ato cirúrgico. 
c) De 12 horas que se inicia ao término do ato cirúrgico. 
d) Após 12 horas que se sucedem ao ato cirúrgico. 
 
 
41) Em relação aos cuidados de Enfermagem do paciente 
internado acometido por insuficiência cardíaca congestiva, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) Não incentivar a mudança de decúbito.  
b) Evitar exercícios passivos e executar exercícios ativos 

com os membros inferiores. 
c) Manter a cama com a cabeceira reta. 
d) Estimular e supervisionar a respiração profunda. 
 
 
42) O conjunto de meios utilizados para impedir a 
contaminação microbiana é: 
  
a) Desinfecção.  
b) Antissepsia. 
c) Assepsia. 
d) Esterilização. 
 
 
43) Segundo LIMA, a aplicação local do frio, que age no 
organismo por ação de vasoconstrição, tem como 
finalidade: 
 
I - Diminuir a hipertermia. 
II - Diminuir a dor. 
III - Estancar hemorragia. 
IV - Diminuir a congestão e o processo inflamatório. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44) Em relação ao objetivo de colocar a palma de uma 
das mãos sobre a metade do esterno, próxima à ponta do 
apêndice xifoide e dirigida em direção à cabeça do 
paciente, durante a realização da reanimação 
cardiopulmonar, assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) Reduzir as possíveis complicações de fraturas costais 

ou de lesões de órgãos abdominais adjacentes. 
b) Manter o fluxo sanguíneo adequado. 
c) Detectar se está ocorrendo circulação e oxigenação 

eficazes. 
d) Transferir a pressão do corpo por intermédio dos 

braços e das mãos para o peito. 
 
 
45) De acordo com a prevenção de acidentes, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Faz parte da assistência de Enfermagem oferecer ao 

paciente meios e proteção contra acidentes. Muitas 
vezes, o pessoal é responsável pela ocorrência de 
acidentes graves, por não utilizar medidas de 
segurança e de proteção contra tais acontecimentos na 
instituição. 

II - O fator educacional é preponderante na modificação do 
comportamento. A educação continuada e o 
treinamento devem ser oferecidos a todo o pessoal, a 
fim de executar o seu trabalho com segurança para si e 
para os outros. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
46) Funcionário chega ao setor de medicina ocupacional 
referindo formigamento nas extremidades e cefaleia. 
Imediatamente o Enfermeiro ou o médico responsável 
deve ser comunicado, pois o funcionário pode estar 
apresentando um quadro importante de: 
  
a) Hipertensão. 
b) Hipoglicemia. 
c) Hiperglicemia. 
d) Hipotensão. 
 
 
47) De acordo com LIMA, sobre a verificação do pulso, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Deve-se pressionar fortemente a artéria para sentir a 

pulsação. 
II - É inadequado usar o polegar, pois é possível confundir 

a sua pulsação com a do paciente. 
III - As artérias mais comuns para se verificar o pulso são: 

radial, temporal, femoral, dorsal dos pés e carótida. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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48) Em relação aos cuidados que o Profissional de 
Enfermagem deve ter quando da conservação e do 
armazenamento da vacina contra o tétano, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
  
a) Conservar entre +4°C e +8°C. 
b) Congelar caso não for usá-la na totalidade no mesmo 

dia. 
c) Desprezar se atingir a temperatura de 0°C. 
d) Manter em temperatura ambiente. 
 
 
49) A respeito da administração de medicamentos por via 
parenteral, de acordo com LIMA, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Um risco da injeção intramuscular é a penetração em 

um vaso sanguíneo, o que pode ser evitado puxando-
se o êmbolo para trás, isto é, aspirando um pouco 
antes de injetar a medicação. 

(---) A aplicação de injeção intramuscular no glúteo deve 
ser feita no quadrante inferior interno do glúteo. 

(---) Uma das áreas de aplicação da injeção intramuscular 
é no músculo deltoide (no braço), ao lado do ombro, 
na parte superior do músculo no sentido da altura; o 
volume máximo a ser introduzido é de 20mL. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 
 
50) Observar a seguinte conduta imediata de assistência 
de Enfermagem: 
 
Estando o paciente no local do acidente, todo cuidado 
deve ser dispensado para a sua locomoção. Ele deve ser 
movido lentamente e colocado em uma superfície 
horizontal, estando o corpo todo reto, sem apresentar 
encurvamento. Movimentos com a cabeça devem ser 
evitados, colocando-se um suporte, como um colar 
cervical. 
 
Tais recomendações são indicadas para os primeiros 
socorros a casos de: 
 
a) Fraturas raquidianas. 
b) Epilepsia. 
c) Asfixia. 
d) Desmaios. 
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