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Leia o texto para responder as questões de nº 01 à nº 
03 
 
QUALQUER VIDA É MUITA DENTRO DA FLORESTA 
Se a gente olha de cima, parece tudo parado. 
Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em 
movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar. Vem o vento. Vem a chuva. Caem as folhas. 
E nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. E os 
frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as 
sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos 
vaga-lumes são estrelas na terra. E com o sol vem o 
dia.Esquenta a mata. Ilumina as folhas.Tudo tem cor e 
movimento. 
 
QUESTÃO 01 
A ideia central do texto é  
a) a chuva na floresta. 
b) a importância do Sol. 
c) a vida na floresta. 
d) o movimento das águas 
 
QUESTÃO 02 
O que diz o trecho: “Esquenta a mata.Ilumina as 
folhas.Tudo tem cor e movimento.”Acontece 
porque: 
a) aparecem estrelas.  
b) brotam flores.  
c) chega o sol.  
d) vem o vento 
 
QUESTÃO 03 
No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar.” A palavra sublinhada refere-se à 
a) floresta.  
b) chuva.  
c) terra.  
d) cor. 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser 
acentuada: 
a) lapis, canoa, abacaxi, jovens 
b) ruim, sozinho, aquele, traiu 
c) saudade, onix, grau, orquidea 
d) voo, legua, assim, tenis 
 
QUESTÃO 05 
Preenchendo as lacunas com “QUE”, em qual alternativa 
esse “QUE” levaria acento circunflexo por ser 
monossílabo tônico? 
 
a) Mas __________ lindo carro você comprou! 
b) O novo diretor tem um _______ estranho. 
c) Eis a aula de _________ mais gosto. 

d) Por _____ você saiu? 
 
Observe a tirinha abaixo e responda às questões 6 a 8.                          

                 

 

QUESTÃO 06 
Na frase “Tudo de ruim ficou lá atrás, no ano que 
passou” podemos encontrar, exceto: 
a) dois advérbios. 
b) um pronome indefinido. 
c) três substantivos. 
d) um verbo de ligação. 
 
QUESTÃO 07 
 “Urgh” é um exemplo de: 
a) onomatopeia. 
b) pleonasmo. 
c) sinestesia. 
d) antítese. 
 
QUESTÃO 08 
 “Contas” tem a mesma classificação morfológica que: 
a) novo. 
b) ano. 
c) ruim. 
d) nem. 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10. 

Por que a temperatura ambiente diminui com a 
altitude, apesar da menor distância do sol? 

A principal razão para a diminuição da temperatura em 
lugares mais altos é a maior distância da superfície da 
Terra, aquecida pelo sol. Isso acontece porque o ar, 
sendo mau condutor de calor, praticamente não é 
aquecido pelos raios solares. Quanto mais longe se 
estiver do nível do mar, mais baixa será a temperatura. É 
como se aproximar ou se afastar de uma panela quente: 
não sentimos nada a 2 metros de distância; porém, a 2 
centímetros, o calor será considerável. Além disso, a 
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temperatura diminui na mesma proporção que a pressão. 
Ora, como a pressão atmosférica diminui com a altitude, 
a temperatura também diminui. No alto de uma 
montanha, a aproximação do Sol é insignificante e não 
influi na variação de temperatura, porque o Sol está a 
150 milhões de quilômetros da Terra. 

QUESTÃO 09 
Assinale a opção que contenha a resposta mais 
apropriada para a pergunta acima. 
a) Devido à maior distância do nível do mar. 
b) Devido à maior aproximação do Sol. 
c) Devido ao aumento de pressão. 
d) Devido à desproporção entre a pressão atmosférica e 
a altitude. 
 
QUESTÃO 10 
Os vocábulos abaixo são formados pelo mesmo processo 
de derivação, exceto: 
a) solares. 
b) praticamente. 
c) considerável.  
d) insignificante. 
 
QUESTÃO 11 
O pai da minha mãe teve quatro filhos e cada filho, por 
sua vez, teve outros quatro filhos. Quantos irmãos eu 
tenho? 
a) 4 
b) 2 
c) 3 
d) 8 
 
QUESTÃO 12 
Um cordão e um apito custam juntos R$ 13,00. O apito 
custa R$ 12,00 a mais que o cordão. Quanto custa o 
cordão e o apito? 
a) R$ 1,00 e R$ 12,50 
b) R$ 1,00 e R$ 13,00 
c) R$ 1,50 e R$ 12,50 
d) R$ 0,50 e R$ 13,00 
 
QUESTÃO 13 
Roberto estuda 3 horas e meia por dia. Quantos 
minutos estuda em uma semana? 
a) 1000 
b) 1470 
c) 1200 
d) 1400 
 
QUESTÃO 14 
Numa prateleira estão armazenados 36 sacos de 
farinha, cada um deles com 2,36 Kg. Qual o peso total 
que essa prateleira suporta? 
a) 48,96 Kg 
b) 84,69 Kg 
c) 90,00 kg 

d) 84,96 Kg 
 
QUESTÃO 15 
Numa divisão de 16 por 13 o quociente com 
aproximação de milésimos será: 
a) 1,200 
b) 1,230 
c) 1,23 
d) 1,2 
 
QUESTÃO 16 
A figura abaixo mostra como comparar as idades de 
quatro irmãs, usando flechas que partem do nome de 
uma irmã mais nova para o nome de uma mais velha. 
Qual a irmã mais velha de todas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ana 
b) Bruna 
c) Edna 
d) Celina 
 
QUESTÃO 17 
Cada uma das 5 xícaras da figura está cheia só com 
café, só com leite ou só com suco. No total, a 
quantidade de café é o dobro da de suco. Nenhuma das 
bebidas está em mais de 2 xícaras diferentes. Quais as 
xícaras que contém leite? 
 

 
 
 
  950mL      750 mL     550 ml       475mL     325 mL 
a) apenas a xícara I 
b) as xícaras III e IV 
c) as xícaras IV e V 
d) as xícaras II e V 
 
 

BRUNA 

EDNA CELINA 

ANA 

I II III IV V 
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QUESTÃO 18 
Em uma sala de aula há 20 meninas e 25 meninos. A 
fração que representa a relação entre o número de 
meninas e o total de alunos dessa sala é: 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
QUESTÃO 19 
O aluguel de uma casa, que era de R$ 400,00, teve um 
aumento de 30%. O novo valor do aluguel passou a ser 
de: 
a) R$ 440,00 
b) R$ 280,00 
c) R$ 520,00 
d) R$ 120,00 
 
QUESTÃO 20 
Carlos pode ir de sua casa à escola andando três 
quilômetros para o norte, dois para o oeste, um para o 
sul, quatro para o leste e finalmente dois para o sul. 
Para ir de casa à escola em linha reta, Carlos deve 
andar: 
a) 2 km para o leste 
b) 1 km para o sul 
c) 5 km para o leste 
d) 3 km para o oeste 
 
QUESTÃO 21 
A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências. O Art. 13. ressalta que o auxiliar de 
Enfermagem exerce atividades de nível médio, de 
natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem sob supervisão, bem como a participação 
em nível de execução simples e  em processos de 
tratamento. Assinale a alternativa correta sobre o 
exercício profissional do auxiliar de enfermagem:  
I- observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 
II- executar ações de tratamento simples; 
III- organizar e direcionar os serviços de enfermagem.   
a) Somente a III está correta; 
b) I e II estão corretas; 
c) I e III estão corretas; 
d) Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO 22 
Diuréticos são medicamentos usados para diminuir o 
volume sanguíneo, aumentando o volume urinário. 
Assinale a alternativa que corresponde a diuréticos: 
a) furosemida e clortalidona; 
b) propanolol e adalat; 
c) quinidina e furosemida; 
d) digoxina e clortalidona.  
 
 

QUESTÃO 23 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é desenvolvido de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda alguns 
princípios, entre eles estão: 
a) desigualdade da assistência, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 
b) sem direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde; 
c) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 
d) utilização da epidemiologia para não estabelecer 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 
 
QUESTÃO 24 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão 
entre os problemas de saúde pública 
mais comuns em todo o mundo. Nos países 
industrializados ocorre um novo caso de DST em cada 
100 pessoas por ano, e nos países em desenvolvimento 
as DST estão entre as 5 principais causas de procura por 
serviços de saúde (OMS-1990). Quais são doenças 
sexualmente transmissíveis:  
a) cancro mole e clamydia; 
b) cancro duro e monilíase; 
c) sífilis congênita e doença de crohn. 
d) donovanose e hepatite D. 
 
QUESTÃO 25 
O sistema respiratório é composto dos trato respiratório 
superior e inferior em conjunto os dois são responsáveis 
pela  _____ (movimento do ar para dentro e para fora 
das vias aéreas. A ____  é a troca gasosa entre o ar 
atmosférico e o sangue e as células do organismo. Para 
completar as lacunas, assinale a alternativa correta: 
a) contração e respiração;  
b) ventilação e respiração; 
c) contração e ventilação; 
d) dilatação e constrição. 
 
QUESTÃO 26 
Em um determinado hospital no pronto-socorro, foi 
prescrito: SF0,9% de 1000ml  + 1 ampola de Vitamina C 
+ 2 ampolas de Complexo B, para correr em 6h. Quantas  
gotas devem ser administradas aproximadamente por 
minuto? 
a) 55,5 gts/min; 
b) 65,3 gts/min; 
c) 23,7 gts/min ; 
d) 65,9 gts/min. 
 
QUESTÃO 27 
Segundo o calendário de vacinação da criança do 
Ministério da Saúde, as crianças de 4 a 6 anos devem 
receber quais vacinas? Assinale a alternativa correta: 
a) tríplice bacteriana e tríplice viral; 
b) BCG e tríplice bacteriana; 
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c) dt e H1N1; 
d) crianças nessa faixa etária não devem receber 
vacinas. 
 
QUESTÃO 28 
A bulimia nervosa é um transtorno alimentar 
caracterizado por grande e rápido consumo de alimentos, 
marcado por sensação de perda do controle. Ao sentir-se 
culpado, o adolescente faz uso de métodos 
compensatórios, como vômitos ou remédios, para 
controlar o peso. Preocupado com esse caso e muito 
outro relacionados aos adolescentes o Ministério da 
saúde desenvolve o programa de saúde do jovem e 
adolescente. Para acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento de adolescentes, a Área Técnica de 
Saúde do Adolescente e Jovem criou a: 
a) Caderneta de Saúde do Adolescente.; 
b) Caderno de saúde do jovem; 
c) Jornal de informações gerais; 
d) O Ministério da saúde não têm programas voltados 
para os adolescentes, sendo esse o seu maior problema. 
 
QUESTÃO 29 
Hospitais do SUS terão prazos para adaptar suas 
instalações e procedimentos à nova regra. Estudos 
científicos apontam evidências de que os partos 
realizados com a presença de um acompanhante trazem 
grandes benefícios e evitam problemas à saúde da 
gestante. Sobre essa afirmação é correto afirmar: 
a) Essa afirmação é muito boa, mas no Brasil ainda não 
procede; 
b) As mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) têm o direito de escolher alguém de sua confiança 
para estar presente na sala de parto e também durante o 
pós-parto; 
c) Esse direito é resultado de uma série de ações do 
Ministério da Saúde para melhorar a qualidade do 
atendimento às gestantes e humanizar os partos no país, 
porém é uma lei apenas para os planos particulares; 
d) As mulheres atendidas pelo SUS não tem direito de 
escolher, pois um acompanhante na sala não é bom para 
a cirurgia. 
 
QUESTÃO 30 
Todas as pessoas independentes  da escolha sexual, tem 
direito a saúde, pensando nisso o Ministério da saúde 
criou o programa: 
a) Cartilha dos heterossexuais; 
b) Cartilha dos Homens e lésbicas; 
c) Cartilha para lésbicas e bissexuais; 
d) O ministério da saúde não possui cartilha voltada para 
outras opções sexuais. 
 
QUESTÃO 31 
A Vancomicina é um antibiótico glicopéptidico usado no 
tratamento das infecções bacterianas. É um péptido 
tricíclico glicosilado não produzido em ribossoma, mas 
sim por enzimas específicas. Não é absorvida no intestino 

e é administrada via intravenosa, exceto no tratamento 
de infecções do próprio intestino. Em uma determinada 
instituição foi prescrito a vancomicina para ser 
administrada 230mg, sendo que o hospital disponibilizava 
frascos de 1g de pó, diluindo para 5ml, quantos ml 
aspirar? 
a) 1,15ml 
b) 2,3ml 
c) 3,9ml 
d) 5,0ml 
 
QUESTÃO 32 
A administração de sangue e hemoderivados requer 
conhecimento das técnicas de administração corretas e 
das possíveis complicações. Assinale a alternativa que 
corresponde às complicações das transfusões de sangue: 
a) dor abdominal e diarreia; 
b) mialgia, constipação e febre; 
c) hipertemia, calafrio e dor no sítio IV; 
d) hipotermia, dor abdominal e polaciúria. 
 
QUESTÃO 33 
Para administrar 2,5mg de decadron usando frasco de 
2,5ml com 4mg/ml. Quanto aspirar desse frasco? 
a) 0,5ml; 
b) 0,4ml; 
c) 1,4ml; 
d) 0,62ml. 
 
QUESTÃO 34 
Desde 2003 o número de laqueaduras praticamente 
dobrou. Isso significa que as mulheres estão tendo mais 
acesso e que o Ministério da Saúde já atingiu a meta do 
programa Mais Saúde de ampliar o número 
de procedimentos para 51 mil/ano em 2008. 
A laqueadura é um método definitivo, por isso é 
importante que o casal tome essa decisão bastante 
ciente das consequências. Segundo a Lei do 
Planejamento Familiar a laqueadura pode ser feita 
apenas por mulheres. Assinale a alternativa incorreta 
com relação a laqueadura: 
a) a mulher precisa ter capacidade civil plena e maiores 
de vinte e cinco anos de idade; 
b) a mulher deve ter dois filhos vivos; 
c)para realizar a cirurgia deve ser observado o prazo 
mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a 
cirurgia. Nesse período, será propiciado à pessoa 
interessada acesso a serviço de regulação da 
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe 
multidisciplinar e a desencorajar a esterilização precoce;  
d) Em situação de risco à vida ou à saúde do recém 
nascido ou do futuro concepto, testemunhado em 
relatório escrito e assinado por um médico. 
 
QUESTÃO 35 
Em 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do 
Diabetes. A data foi definida pela Federação 
Internacional de Diabetes (IDF), entidade vinculada à 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), e introduzida no 
calendário em 1991, como resposta ao alarmante 
crescimento do diabetes em todo o mundo. O Programa 
do Ministério da saúde que atende os hipertensos e 
diabéticos é o: 
a) DIAHIPER;  
b) HIPERDIA; 
c) HIPERNOITE; 
d) DIABETICIS. 
 
QUESTÃO 36 
O SUS fornece gratuitamente, para a rede básica de 
saúde, os medicamentos essenciais para o controle do 
diabetes. O elenco de referência tem financiamento 
pactuado das três esferas de governo. O Ministério da 
Saúde repassa recursos para estados e municípios que 
adquirem e distribuem os medicamentos e insumos 
necessários, como glicosímetros, fitas reagentes para 
medida da glicemia capilar, seringas e agulhas para 
aplicação de insulina. Assinale a alternativa que 
corresponde aos locais que devem sofrer rodízio para a 
aplicação da insulina: 
a) abdome, braços, coxas e glúteo; 
b) antebraços, coxas, abdome e tórax; 
c) panturrilha, coxas, glúteo e abdome; 
d) mãos, pés, glúteo e braços. 
 
QUESTÃO 37 
Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número 
de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos 
adoecem (baixa patogenicidade); propriedades essas que 
não são em função apenas de suas características 
intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de sua 
relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do 
meio, entre outros aspectos. O domicílio é apontado 
como importante espaço de transmissão da doença, 
embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto 
aos prováveis fatores de risco implicados, especialmente 
aqueles relacionados ao ambiente social. Doença crônica 
granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo 
Mycobacterium leprae. A doença acima citada é a: 
a) Turbeculose; 
b) Cólera; 
c) Hanseníase; 
d) AIDS. 
 
QUESTÃO 38 
Segundo algumas evidências, a tuberculose existe desde 
os tempos pré-históricos. Foram encontrados esqueletos 
de múmias do antigo Egito (3000 a.C.) e, mais 
recentemente, uma múmia pré-colombiana no Peru com 
sinais da doença. Várias tentativas de tratamento foram 
feitas, desde a ingestão de preparados exóticos até a 
utilização de sangrias e a indução de vômitos. Alguns 
pacientes eram proibidos até mesmo de falar ou rir e 
ficavam deitados sem poder se movimentar. O mais 
comum deles se tornou a mudança de clima: os 
pacientes se deslocavam para regiões litorâneas ou 

montanhosas para se tratar e aqueles que não tinham 
forças para a viagem passavam a dormir com 
travesseiros de folhas de pinheiro ou colocar algas 
marinhas debaixo da cama. Em 1908, os cientistas Albert 
Calmette e Camille Guérin conseguiram isolar uma cepa 
do bacilo da tuberculose para produzir culturas vivas 
atenuadas a serem usadas como vacina. A cepa recebeu 
o nome de Bacilo Calmette-Guérin, de onde surgiu o 
nome: 
a) HIV; 
b) DPT; 
c) GCB; 
d) BCG. 
 
QUESTÃO 39 
Escherichia coli, Candida Albicans e Varicella-zoster, são 
respectivamente: 
a) fungo, protozoário e vírus; 
b) bactéria, fungo e vírus; 
c) bactéria, fungo e protozoário; 
d) vírus, fungo e bactéria. 
 
QUESTÃO 40 
A esterilização por agentes químicos é essencialmente 
utilizada para a desinfecção e/ou esterilização de artigos 
termosensíveis. É um processo não apenas utilizado 
para a esterilização, mas como também para a 
desinfecção de materiais contaminados, antes de estes 
prosseguirem para a esterilização. São produtos usados 
para esterilização química: 
a) autoclave a vapor; 
b) estufa; 
c) oxido de etileno; 
d) água oxigenada. 
 
QUESTÃO 41 
Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa (infecção), 
que um indivíduo adquire durante um internamento, ou 
em atendimento em ambulatório. A infecção acontece 
quando um microorganismo (vírus, bactérias, 
protozoários ou fungos) penetra no corpo do ser 
humano, e se multiplica (proliferação). As infecções 
hospitalares podem ser causadas por falta de assepsia. 
Assinale a alternativa correspondente  ao significado de 
assepsia: 
a) Assepsia é o processo pelo qual são afastados os 
microorganismos patogênicos de um local ou objeto; 
b) Assepsia é o processo pelo qual são colocados os 
microorganismos patogênicos de um local ou objeto; 
c) Assepsia é o processo pelo qual são afastados o pó 
patogênicos de um local ou objeto; 
d) Assepsia é o processo pelo qual são colocados vírus e 
bactérias em um objeto. 
 
QUESTÃO 42 
Quando a urina não pode ser eliminada naturalmente, 
deve ser drenada artificialmente através de sondas ou 
cateteres que podem ser introduzidos diretamente na 






PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA – 
VOTORANTIM  - SP  - 2010 

6 
 

bexiga, ureter ou pelve renal. A sondagem vesical é a 
introdução de uma sonda ou cateter na bexiga, que pode 
ser realizada através da uretra ou por via supra-púbica, e 
tem por finalidade a remoção da urina. Suas principais 
indicações são: obtenção de urina asséptica para exame, 
esvaziar bexiga em pacientes com retenção urinária, em 
preparo cirúrgico e mesmo no pós operatório, para 
monitorizar o débito urinário horário e em pacientes 
inconscientes, para a determinação da urina residual ou 
com bexiga neurogênica que não possuam um controle 
esfincteriano adequado. Assinale a alternativa incorreta 
referente ao procedimento de inserção de sonda vesical: 
a) a sondagem de alívio é um procedimento estéril que 
necessita de técnicas assépticas; 
b) Nas mulheres, realizar antissepsia da região pubiana, 
grandes e não precisa colocar campo fenestrado; 
c) utiliza-se um recipiente para coleta da urina 
denominada de bolsa coletora; 
d) a sonda de três vias é utilizada para irrigação contínua 
da bexiga; 
 
QUESTÃO 43 
No momento do trauma são interrompidas as conexões 
vasculares e nervosas, sendo que, quanto mais extenso o 
traumatismo, maior é o número de elementos lesados. 
Podem ser encontrados nas feridas tecidos 
desvitalizados, sangue extravasado, microorganismos ou 
corpos estranhos, como terra, fragmento de madeira, 
vidro e outros, dependendo do tipo de acidente e do 
agente causal. Após lesão tecidual de qualquer natureza, 
o organismo desencadeia a cicatrização, considerado um 
processo extremamente complexo, composto de uma 
série de estádios, interdependentes e simultâneos, 
envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos. 
Conforme a intensidade do trauma, a ferida pode ser 
considerada superficial, afetando apenas as estruturas de 
superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais 
calibrosos, músculos, nervos, fáscias, tendões, 
ligamentos ou ossos. Independentemente da etiologia da 
ferida, a cicatrização segue um curso previsível e 
contínuo, sendo dividida didaticamente em três fases 
(fase inflamatória, fase proliferativa e fase de 
maturação). O cuidado com feridas traumáticas é 
determinado pela forma como são tratadas. Quais são as 
finalidades do curativo: 
a) ausentar a proteção contra microrganismos, auxiliar 
no processo de desinfecção;  
b) evitar a contaminação promovendo equilíbrio acido - 
básico; 
c) equilibrar a taxa das hemácias, proteger a integridade 
da pele; 
d) evitar contaminação, detectar precocemente a 
dificuldade do processo de cicatrização. 
 
QUESTÃO 44 
As doenças cardiovasculares constituem a principal causa 
de morbimortalidade na população brasileira. Não há 
uma causa única para essas doenças, mas vários fatores 

de risco, que aumentam à probabilidade de sua 
ocorrência. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus 
representam dois dos principais fatores de risco, 
contribuindo decisivamente para o agravamento deste 
cenário, em nível nacional. Quais os parâmetros normais 
da pressão arterial e glicemia capilar:  
a) níveis tensionais menores que 140 mmHg de pressão 
sistólica, e menores que 90 mmHg de pressão diastólica 
e glicemia menor que 100 mg/dL; 
b) níveis tensionais maiores que 130 mmHg de pressão 
sistólica e maiores que 90 mmHg de pressão diastólica e 
glicemia capilar maior que 100 mg/dL; 
c) níveis tensionais maiores que 140 mmHg de pressão 
sistólica e menores que 90 mmHg de pressão diastólica e 
glicemia maior 110 mg/dL; 
d) níveis tensionais igual a 140 mmHg de pressão 
sistólica e maiores que 90 mmHg de pressão diastólica e 
glicemia menor que 100 mg/dL. 
 
QUESTÃO 45 
Esterilização é o processo que promove completa 
eliminação ou destruição de todas as formas de 
microorganismos presentes: vírus, bactérias, fungos, 
protozoários, esporos, para um aceitável nível de 
segurança. O processo de esterilização pode ser físico, 
químico, físico-químico. Classifique os tipos de materiais 
e o tipo do processo de remoção dos MOS:  
a) material critico: é aquele que não entra em contato 
com sangue (ex. instrumental) assim devendo fazer 
somente a limpeza; 
b) material semi-crítico: é aquele que entra em contato 
com mucosa e pele não íntegra (ex. inalador) assim 
devendo fazer a desinfecção;  
c) material não crítico: é aquele que não entra em 
contato com pele integra (ex. comadre) assim devendo 
fazer a esterilização.  
d) material crítico: é aquele que entra em contato com 
sangue (ex. instrumental) assim devendo fazer a 
desinfecção. 
 
QUESTÃO 46 
A anotação de enfermagem é o registro efetuado pela 
equipe de enfermagem com a finalidade de fornecer 
informações sobre a assistência prestada, assegurar a 
comunicação entre membros da equipe e garantir 
continuidade das informações em 24 horas. É um 
documento legal de defesa dos profissionais, e ainda 
pode ser fonte de ensino e pesquisa, auditoria e 
avaliação do serviço prestado. A Resolução Cofen 
311/07-Código de ética dos profissionais de enfermagem 
Art 72 “Registrar as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, 
objetiva e concreta”. O que anotar no trans-operatório no 
centro cirúrgico: 
a) Sinais e sintomas, administração de pré-anestésico; - 
transferência para o Centro Cirúrgico; 
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b) característica e local do curativo cirúrgico, conforme 
prescrição ou rotina institucional, tempo de jejum; alta 
hospitalar. 
c) encaminhamento/transferência de unidade ou alta 
hospitalar, administração de pré-anestésico; 
d) procedimento/cuidados realizados; composição da 
equipe cirúrgica; encaminhamento à Recuperação 
Anestésica  
 
QUESTÃO 47 
Sobre o calendário de vacinação do adulto e do idoso é 
correto afirmar que: 
I - A vacina contra Influenza é oferecida anualmente 
durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso; 
II - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e 
Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 
anos que não tiverem comprovação de vacinação 
anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos; 
III - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a 
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos 
indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais 
como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de 
repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose 
inicial.  
a) somente a III está correta; 
b) I e III estão corretas; 
c) todas estão corretas; 
d) II e III estão corretas; 
 
QUESTÃO 48 
A palpação do pulso é um dos procedimentos clínicos 
mais antigos da prática médica, pois o pulso é a 
expansão e a retração de uma artéria, produzida pela 
onda de sangue, forçada através da mesma pela 
contração cardíaca. Ausculta do pulso apical: método 
utilizado frequentemente com lactentes, onde 
normalmente é difícil a verificação de pulso por palpação. 
O estetoscópio deve ser colocado entre o mamilo 
esquerdo e o externo, e a frequência  verificada durante 
60 segundos. Observar se o aparelho está  frio, para que 
a criança não se assuste estimulando o choro e 
alternando os dados. Qual é o parâmetro normal da 
pulsação do recém-nascido:  
a) 70 a 100 bpm; 
b) 120 a 140 bpm; 
c) 60 a 110 bpm; 
d) 80 a 120 mrp.  
 
QUESTÃO 49 
A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência 
no Brasil, atingindo a população de todos os estados, 
independentemente da classe social. Nesse cenário, 
torna-se imperioso que um conjunto de ações para a 
prevenção da doença seja intensificado, permitindo assim 
a identificação precoce dos casos de dengue, a tomada 
de decisões e a implementação de medidas de maneira 
oportuna, a fim de principalmente evitar óbitos. A 
capacitação de profissionais de saúde no atendimento ao 

paciente com dengue é um dos principais componentes 
do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) do 
Ministério da Saúde. A assistência de enfermagem nesses 
casos é essencial atuando com alguns cuidados como: 
a) verificação de sinais vitais e coleta de exames para 
sorologia; 
b) verificação da renda familiar e empregos; 
c) verificação dos sinais vitais e realização de vacinas 
contra a dengue; 
d) verificação dos focos de dengue e orientação sobre 
planejamento familiar. 
 
QUESTÃO 50 
O manejo adequado do paciente com dengue depende 
do reconhecimento precoce dos sinais de alarme, do 
contínuo monitoramento, reestadiamento dos casos e da 
pronta reposição hídrica. Com isso, torna-se necessário a 
revisão da história clínica, acompanhado do exame físico 
completo a cada reavaliação do paciente, com o devido 
registro em instrumentos pertinentes. O quadro de 
dengue pode-se agravar é necessário saber reconhecer 
sinais de choque, entre eles estão: 
a) Hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, pulso 
rápido e fino e enchimento capilar lento (>2 segundos); 
b) Hipertensão arterial, extremidades quentes, cianose, 
pulso rápido e cheio e enchimento capilar lento (>2 
segundos); 
c) Hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, pulso 
rápido e fino e enchimento capilar rápido (>5 segundos); 
d) Hipertensão arterial, extremidades frias, hematúria, 
respiração rápida e fina e enchimento capilar lento (>2 
segundos); 





