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INSTRUÇÕES 
 

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta. 

o Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas 
personalizado. 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição. 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas. 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a 
com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas. 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas. 

• Não será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova 
antes de decorrida 1 (uma) hora do início dessa. 

• O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato 
após decorridos 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da 
prova. 

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul 
(preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente, 
conforme exemplo a seguir: 

 

                                 
 
• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente poderão 

retirar-se do local simultaneamente. 
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 

do fiscal de sala. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Muros e grades 
Engenheiros do Havaí 
 
 
1. Nas grandes cidades, no pequeno dia-a-dia 
2. O medo nos leva tudo, sobretudo a fantasia 
3. Então erguemos muros que nos dão a garantia 
4. De que morremos cheios de uma vida tão vazia. 
 
5. Nas grandes cidades de um país tão violento 
6. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo 
7. Mas o quase tudo quase sempre é quase nada 
8. E nada nos protege de uma vida sem sentido. 
 
9. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial 
10. Entre as sombras, entre as sobras da nossa escassez 
11.Um dia super, uma noite super, uma vida superficial 
12. Entre cobras, entre escombros de nossa solidez. 
 
13. Nas grandes cidades de um país tão irreal 
14. Os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal 
15. Levamos uma vida que não nos leva a nada 
16. Levamos muito tempo para descobrir 
17. Que não é por aí...não é por nada não 
18. Não, não pode ser...é claro que não é, será? 
 
19. Meninos de rua, delírios de ruínas 
20. Violência nua e crua, verdade clandestina 
21. Delírios e delícias 
22. A violência travestida faz seu trottoir 
23. Em armas de brinquedo, medo de brincar 
24. Em anúncios luminosos, lâminas de barbear... 
refrão (solidez) 
 
25. Viver assim é um absurdo como outro qualquer 
26. Como tentar suicídio ou amar uma mulher 
27. Viver assim é um absurdo como outro qualquer 
28. Como lutar pelo poder 
 
 
1) De acordo com a letra, a música nos convida: 
 
(A) a pensar sobre os meninos de rua 
(B) a convencer a sociedade de que muros e 
grades fazem parte da arquitetura 
(C) a pensar que o importante é o ter e não o ser 
(D) a levar uma vida sem limites 
(E) a pensar sobre a busca de sentido num 
mundo globalizado 
 
2) Na linha 22, sem que ocorra nenhuma 
alteração de sentido, a palavra travestida pode 
ser substituída por: 
 
(A) pensada 
(B) disfarçada 
(C) descartada 

(D) isolada 
(E) consentida 
 
3) Na frase “Meninos de rua, delírios de ruínas” 
temos, respectivamente: 
 
(A) um ditongo, um ditongo e um ditongo 
(B) um hiato, um ditongo e um ditongo 
(C) um hiato, um ditongo e um hiato 
(D) um hiato, um dígrafo e um hiato 
(E) um hiato, um ditongo e um dígrafo 
 
4) Dependendo do contexto, uma palavra pode 
assumir diferentes significados. Na linha 12, a 
palavra cobras tem o mesmo significado da que 
é usada na alternativa: 
 
(A) Na selva há várias espécies de cobras 
(B) Alguns alunos são cobras nas disciplinas de 
cálculo 
(C) Precisamos ser cobras diante das 
dificuldades 
(D) Se tu não cobras, ele não vai te pagar a 
dívida 
(E) Ele falou cobras e lagartos para o chefe 
 
5) Em “Delírios e delícias” (linha 21) 
I. A palavra delírios é oxítona 
II. A palavra delícias é acentuada porque é 
paroxítona terminada em ditongo 
III. Delírios e delícias são sinônimas 
   
(A) apenas III está correta 
(B) I e II estão corretas 
(C) I e III estão corretas 
(D) apenas II está correta 
(E) apenas I está correta 
 
6) Sendo o texto uma letra de música, no qual a 
mensagem está em evidência, pode-se afirmar 
que a função da linguagem predominante é: 
 
(A) Poética 
(B) Apelativa 
(C) Fática 
(D) Metalinguística 
(E) Referencial 
 
7) As palavras escassez (linha 10) e irreal (linha 
13) são formadas, respectivamente, por: 
 
(A) justaposição e aglutinação 
(B) sufixação e prefixação 
(C) hibridismo e onomatopéia 
(D)abreviação e aglutinação 
(E) parassíntese e onomatopéia 
 



8) Alguns substantivos só são usados no plural. 
Assinale a alternativa que contenha um 
substantivo do texto que só pode ser usado no 
plural. 
 
(A) ruínas 
(B) sombras 
(C) delícias 
(D) grades 
(E) escombros 
 
9) Nas frases: 

Não, não pode ser... é claro que não é, 
será? 

Ele não deixou claro se prefere 
segurança. 

Ele viu um claro no céu.  
 
Nas três ocorrências da palavra claro, nas frases 
acima, temos exemplos de: 
 
(A) Palavras parônimas 
(B) Palavras homônimas perfeitas 
(C) Palavras homônimas homófonas 
(D) Palavras homônimas homógrafas 
(E) Palavras antônimas 
 
10) Na frase “Os muros e as grades nos 
protegem de nosso próprio mal” temos um caso 
de: 
 
(A) Oração sem sujeito 
(B) Sujeito simples 
(C) Sujeito oculto 
(D) Sujeito indeterminado 
(E) Sujeito composto 
 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
11) Para que computadores pessoais (PC) 
possam funcionar, é necessário que eles estejam 
dotados de recursos tanto de hardware como de 
software. A esse respeito é correto afirmar que: 
 
(A) O Modem é o hardware encarregado de fazer 
a comunicação entre o computador e a internet 
(B) No Hard Disk (HD) estão contidos o 
processador, a memória, os conectores de 
expansão e os circuitos de apoio 
(C) A Unidade Central de Processamento é o 
software no qual o hardware do sistema 
operacional é processado 
(D) O Software é o conjunto de componentes 
eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se 
comunicam através de barramentos 

(E) Teclado é um periférico que apenas permite a 
saída de informações (unidade exclusivamente 
de saída). 
 
12) Sobre Arquivos e Pastas do Windows, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) As pastas podem conter diferentes tipos de 
arquivos, como documentos, músicas, imagens, 
vídeos e programas 
(B) Pode-se selecionar um arquivo ou pasta e 
clicar em uma tarefa para renomeá-la, copiá-la 
ou excluí-la 
(C) Para renomear um arquivo ou pasta, deve-se 
clicar neles com o botão direito do mouse e, em 
seguida, clicar em Renomear 
(D) Para selecionar arquivos ou pastas não 
consecutivos, deve-se pressionar, manter 
pressionada a tecla CTRL e, em seguida, clicar 
nos itens desejados 
(E) Para selecionar um grupo de arquivos 
consecutivos, deve-se clicar no primeiro arquivo, 
pressionar, manter pressionada a tecla CTRL e 
clicar no último arquivo 
 
13) Recortar um texto de um arquivo nos 
programas Word, Excel ou PowerPoint, colá-lo 
em outro e, em seguida, após adicionar uma 
palavra a este mesmo texto, cancelá-la, 
utilizando comandos do teclado, exigirá o uso de 
uma seqüência de combinação de teclas 
selecionadas entre as seguintes: 
 
I - Alt + C   V - Ctrl + A  
II - Ctrl + C   VI - Ctrl + B 
III - Ctrl + V   VII - Alt + X 
IV - Ctrl + Z   VIII - Ctrl+ C 
 
A sequência correta é: 
 
(A) II - V - VI 
(B) I - VI - III 
(C) VIII - III - IV 
(D) V - II - VII 
(E) VII - IV - VIII 
 
14) No Editor de Texto do Broffice, o 
procedimento para salvar um documento atual 
em outro local ou com um nome de arquivo ou 
tipo de arquivo diferente é: 
 
(A) Arquivo - Salvar Texto 
(B) Arquivo - Salvar 
(C) Arquivo - Selecionar Tudo - Salvar 
(D) Arquivo - Salvar como 
(E) Arquivo - Salvar Tudo 
 



15) Considerando uma planilha eletrônica, para 
excluir caracteres de uma célula, basta clicar 
onde você deseja excluir e então pressionar: 
 
(A) ALT+ENTER 
(B) BARRA DE ESPAÇO 
(C) SHIFT+ENTER 
(D) CAPS LOOK 
(E) INSERT 
 
16) Sobre sinais comuns de vírus no 
computador, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Rapidez no tráfego das informações 
(B) Mensagens incomuns que são exibidas na tela 
(C) Desempenho de sistema reduzido 
(D) Perda de dados 
(E) Incapacidade de acessar sua unidade de 
disco rígido 
 
17) A criação de cópias de segurança para 
restaurar ou recuperar arquivos perdidos, em 
casos de defeito no disco rígido do computador, 
pode ser realizada por programas: 
 
(A) de Editar, Copiar e Colar 
(B) de Fontes 
(C) de Aplicativos 
(D) de Planilhas 
(E) de Backup 
 
18) Analise a veracidade das seguintes 
afirmativas sobre o Firewall e assinale a questão 
INCORRETA: 
 
(A) Ajuda a manter o computador mais seguro 
(B) Restringe as informações que chegam ao 
computador, vindas de outros computadores, 
permitindo um maior controle sobre os dados 
(C) Programa que verifica a existência de vírus 
no computador e exclui inteiramente 
(D) Oferece uma defesa contra pessoas ou 
programas (incluindo vírus e vermes) que tentam 
conectar o computador sem permissão 
(E) Verifica informações vindas da Internet ou de 
uma rede e, em seguida, joga essas informações 
fora ou permite que elas passem pelo 
computador 
 
19) O endereço na internet que representa o local 
onde a página está disponível é melhor definido como: 
 
(A) Link 
(B) URL 
(C) Correio Eletrônico 
(D) E-mail 
(E) Navegador 

20) Rede interna que agiliza a circulação das 
informações e consiste na aplicação da 
tecnologia da internet numa rede fechada. 
 
(A) Intrawork 
(B) Intranet 
(C) Internet 
(D) Network 
(E) Extranet 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Cabe ao Técnico de Enfermagem fazer os 
registros de alterações referidas pelo paciente, 
sinais e sintomas observados, procedimentos 
realizados através do instrumento legal: 
 
(A) Anotação de enfermagem 
(B) Evolução de Enfermagem 
(C) Prescrição de Enfermagem 
(D) Diagnóstico de Enfermagem 
(E) Gráficos 
 
22) O profissional Técnico de Enfermagem 
compõe a equipe de enfermagem, exercendo as 
atividades auxiliares de nível médio técnico com 
as seguintes atribuições legais, EXCETO: 
 
(A) Assistir o enfermeiro na prestação de 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave 
(B) Executar atividades de assistência de 
enfermagem 
(C) Participar da programação da assistência de 
enfermagem 
(D) Assistir o médico instrumentando e auxiliando 
cirurgias 
(E) Assistir o enfermeiro na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar 
 
23) O diabete melito está entre as cinco doenças 
crônicas de maior relevância na área da saúde. 
Uma epidemia de diabete está em curso, com 
projeção de chegar a 300 milhões de adultos 
com diabete melito em 2030. Sobre os cuidados 
relacionados à insulinoterapia, é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) Os frascos de insulina fechados devem ser 
armazenados em geladeira (2 a 8ºC), na gaveta 
de legumes ou na prateleira inferior, 
preferencialmente, em recipiente plástico com 
tampa 
(B) Os frascos de insulina fechados podem ser 
armazenados na porta da geladeira 



(C) Os frascos de insulina em uso podem ser 
armazenados na geladeira ou em temperatura 
ambiente (15 a 30ºC), distantes de equipamentos 
elétricos e microondas. Nessas condições, a 
validade é de 30 dias, sendo importante anotar a 
data de abertura do frasco 
(D) O transporte de insulina em período de até 
24h pode ser feito na embalagem do fabricante 
ou embalagem plástica com tampa, não a 
expondo ao calor excessivo, ocorrendo sempre 
na bagagem de mão 
(E) O transporte de insulina por mais de 24h 
deverá ocorrer em recipiente térmico fechado, 
sem gelo, e, logo que possível, deve-se recolocá-
lo em geladeira 
 
24) Como é de conhecimento do profissional de 
saúde, a lavagem das mãos é, isoladamente, 
uma das ações mais importantes para a 
prevenção e o controle das infecções em 
serviços de saúde. Julgue os itens a seguir e 
sinalize a opção correta. 
 
(A) O uso das luvas dispensa a lavagem das 
mãos 
(B) Lavagem simples das mãos é a remoção 
mecânica da sujidade e a redução da microbiota 
por meio da fricção com água corrente, sabão e 
solução antisséptica 
(C) A lavagem simples das mãos deverá ser 
realizada sempre que houver necessidade de 
procedimentos invasivos e após contato com 
material orgânico 
(D) A antissepsia ou degermação das mãos é a 
redução da microbiota residente e eliminação da 
microbiota transitória por meio da lavagem das 
mãos com solução antisséptica 
(E) A antissepsia das mãos deve ser realizada 
pelo profissional antes e imediatamente após o 
contato direto com o paciente, antes do preparo 
e após a administração de medicamentos, após 
assoar o nariz, após usar o sanitário 
 
25) Diante dos avanços tecnológicos que vêm 
despontando na área da saúde, nenhum deles 
substitui o que produz maiores resultados: “a 
educação”. A educação é essencial para 
promover a transformação de hábitos, com 
consequente melhora na qualidade de vida das 
pessoas. Na abordagem da clientela pode ser 
utilizado como estratégia de educação em saúde: 
“um ambiente social, no qual as pessoas 
partilham conhecimentos por meio da 
comunicação; nesse ambiente as pessoas 
buscam a familiarização com as situações, o 
apoio dos colegas e o desenvolvimento de suas 
potencialidades para enfrentar conscientemente 

o processo de viver com uma doença”. Essa 
descrição se refere a: 
 
(A) Consulta de enfermagem 
(B) Sala de espera 
(C) Visita domiciliar 
(D) Projetos interdisciplinares entre a escola e os 
profissionais de saúde 
(E) Grupo de convivência 
 
26) Constitui-se medida preventiva para a 
hepatite A: 
 
(A) Lavar as mãos antes das refeições e após 
utilizar o banheiro 
(B) Evitar relação sexual sem preservativo 
(C) Proteger-se de ferimento percutâneo, 
especialmente com material contaminado 
(D) Utilizar seringas, agulhas e equipos 
descartáveis 
(E) Usar máscara quando em contato com 
paciente contaminado 
 
27) Como precaução padrão para aerossóis a fim 
de evitar a transmissão de doenças como 
tuberculose ou sarampo, pode-se afirmar: 
 
(A) Quando não houver disponibilidade de quarto 
privativo, o paciente pode ser internado com 
outros pacientes portadores de outras patologias 
desde que mantendo distância mínima entre os 
leitos de um metro 
(B) O transporte do paciente pode ser realizado 
sem nenhuma precaução 
(C) Manter a porta do quarto onde se encontra o 
paciente sempre fechada e usar máscara antes 
de entrar no quarto 
(D) Usar luvas e avental durante toda 
manipulação do paciente, colocando-os 
imediatamente antes do contato com o paciente 
ou com as superfícies, retirando-os logo após o 
uso 
(E) O paciente pode ser internado com outros 
pacientes sem nenhuma precaução 
 
28) Para estimular e apoiar a liberdade da 
mulher, visando a diminuição da dor no parto, a 
equipe de enfermagem deve promover as 
seguintes medidas, EXCETO: 
 
(A) Comunicação terapêutica verbal e não-verbal 
(B) Orientar a parturiente a permanecer somente 
em decúbito lateral esquerdo para a saúde do 
seu bebê 
(C) Uso de instrumentos como bola, banquinhos 
de parto e apoio à escolha de diferentes 
posições pela parturiente 



(D) Ambiente equilibrado, livre de fatores que 
inibem a mulher, como sons de vozes de 
comando, procedimentos invasivos e grande 
número de observadores 
(E) Estimular o contato com a água e promover a 
realização de massagens, visando ao 
relaxamento muscular da parturiente 
 
29) O tempo de duração para infundir 2000ml de 
soro fisiológico a 0,9% em um paciente, 
considerando que o gotejamento prescrito é de 
28 gotas por minuto, é de: 
 
(A) 22 horas 
(B) 30 horas 
(C) 23,8 horas 
(D) 48 horas 
(E) 36 horas 
 
30) Sobre a administração de medicamentos é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A) Na administração de medicamentos por via 
intramuscular, é indicado puxar o êmbolo para 
trás antes de injetar o produto, a fim de verificar 
se a agulha não atingiu nenhum vaso sanguíneo. 
Se aparecer sangue na seringa, retirar a agulha 
e injetar em outro local 
(B) Na via intradérmica, é utilizada agulha com 
bisel elevado para cima e angulação de 45ºC 
(C) A injeção de medicamentos por via 
intramuscular deve ser com agulhas de 25x7, 
25x8, 30x7 e 30x8 num ângulo de 90ºC 
(D) A via subcutânea é utilizada para 
administração de vacinas, hormônios, 
anticoagulantes e outras drogas que requerem 
absorção lenta e contínua. A administração deve 
ser com agulha de 10x5 em ângulo de 90ºC ou 
agulha 25x7 em ângulo de 45ºC 
(E) Durante infusões endovenosas, podem 
ocorrer reações pirogênicas ou bacterêmicas. 
Em caso de suspeita, deve-se interromper 
imediatamente a administração da terapia 
endovenosa 
 
31) Em relação ao tratamento de feridas é 
ERRADO afirmar: 
 
(A) Durante o curativo, deve-se inspecionar 
sempre sinais de infecção (hiperemia, edema, 
dor, secreção) da ferida e anotar no prontuário 
(B) Curativo encharcado ou vazando favorece o 
movimento das bactérias em ambas as direções 
- ferida e meio ambiente - devendo ser trocado 
imediatamente 

(C) O curativo aderido à ferida deve ser retirado 
umedecido com soro fisiológico a 0,9% para 
evitar lesão da ferida por aderência 
(D) Os acessos venosos, arteriais e drenos 
torácicos devem ser mantidos com curativo 
(E) Não é necessário técnica asséptica para 
realização de curativo 
          
32) A limpeza, desinfecção e esterilização de 
equipamentos é imprescindível para o controle 
de infecção nos serviços de saúde. Analise e 
assinale a opção correta. 
 
(A) Estetoscópios e esfigmomanômetros são 
considerados artigos não críticos, pois não 
entram em contato com a mucosa, geralmente, 
só com a pele íntegra, necessitando apenas de 
desinfecção de baixo nível com fricção de álcool 
a 70% por 30 segundos 
(B) Os lençóis, fronhas e cobertores devem ser 
trocados apenas na alta do paciente durante a 
limpeza terminal do leito 
(C) A autoclave deve ser lavada com água e 
sabão apenas uma vez ao mês 
(D) Os colchões hospitalares requerem 
desinfecção de alto nível com glutaraldeído a 2% 
(E) O porta-papel-tolha não requer cuidados de 
higienização, podendo ser limpo uma vez ao mês 
 
33) Analise as alternativas abaixo, relacionadas a 
saneamento básico e controle de doenças. 
 
I Em localidades onde não existe água tratada, 
deve-se orientar as famílias a filtrar a água e 
colocar duas gotas de hipoclorito para cada litro 
de água 
II Nas comunidades em que não há coleta de 
lixo, cabe aos profissionais de saúde orientar que 
o lixo deve ser enterrado, evitando-se as 
queimadas e a poluição do ar 
III As fossas devem ser localizados em terrenos 
distantes das fontes de água 15 metros e em 
nível de terreno abaixo 
IV Em residências que não possuem fossas 
sépticas, a orientação é que as fezes sejam 
enterradas e jamais lançadas no meio ambiente 
a céu aberto, pois favorecem a proliferação de 
doenças, como verminoses, amebíases, hepatite 
A e E 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Todas as afirmativas estão erradas 
(B) As afirmativas I, II e IV estão corretas 
(C) Todas as afirmativas estão corretas 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas 
(E) A afirmativa I está errada 



34) O hormônio produzido pelo pâncreas cuja 
função é transportar a glicose do sangue até as 
células para ser consumido, é o(a): 
 
(A) lípase 
(B) tripsina 
(C) estrogênio 
(D) insulina 
(E) testosterona 
 
35) Sobre os cuidados de enfermagem com o 
oxigênio e sua administração é ERRADO 
afirmar: 
 
(A) Não se deve administrá-lo sem o redutor de 
pressão e o fluxômetro 
(B) A troca de cânula, umidificadores, tubo e 
outros equipamentos expostos à umidade é 
desnecessária 
(C) Deve-se colocar umidificador com água 
destilada até o nível indicado 
(D) Deve-se ajustar vazão de O2 (quantidade de 
litros por minuto) 
(E) Deve-se fazer revezamento das narinas a 
cada 8 horas em caso de administração por 
cateter 

36) Marque a alternativa INCORRETA: 
 
(A) A administração por via retal consiste na 
introdução de medicamentos no reto, sob a 
forma de supusitórios, clister ou outros 
(B) A via venosa é a que apresenta maior 
absorção de medicamentos 
(C) A via intradérmica é utilizada para testes de 
sensibilidade, diagnósticos e aplicação da BCG 
(D) A administração nasal consiste em instilar 
medicações sob a forma de gotas diretamente na 
mucosa nasal 
(E) A via intradérmica consiste na aplicação de 
solução no tecido subcutâneo 
 
37) Sabendo que uma gota contém 3 (três) 
microgotas, em 30 (trinta) gotas, temos: 
 
(A) 60 microgotas 
(B) 30 microgotas 
(C) 50 microgotas 
(D) 20 microgotas 
(E) 40 microgotas 
 
38) Assinale em quantas gotas por minutos 
devem correr 500ml de soro fisiológico em seis 
horas: 
 
(A) 20 gotas 
(B) 18 gotas 
(C) 30 gotas 

(D) 15 gotas 
(E) 12 gotas 
 
39) Das alternativas abaixo, marque a correta: 
 
(A) A esterilização compreende todas as 
medidas de controle e contenção da 
disseminação da infecção, pela destruição dos 
micro-organismos patogênicos, com exceção dos 
esporulados 
(B) A esterilização pode ser de dois tipos: 
concorrente e terminal 
(C) O processo de esterilização consiste na 
destruição de todas as formas de vida de micro-
organismo, inclusive os patogênicos e 
esporulados 
(D) A esterilização só pode ser realizada por 
meios físicos 
(E) Todas as alternativas estão corretas 
 
40) Uma pessoa que apresenta sinais e sintomas 
como: febre, manchas vermelhas pelo corpo, 
indisposição, prostração, cefaléia, mialgia, 
artralgia, dor retro-orbitária, deve ser 
encaminhado ao médico porque o quadro clínico 
apresenta características da doença: 
 
(A) Hepatite 
(B) Tuberculose 
(C) Calazar 
(D) Dengue 
(E) Cólera 
 
41) Dos sinais vitais citados abaixo, assinale 
aquele em que precisamos usar o 
esfigmomanômetro para sua aferição: 
 
(A) Pressão arterial 
(B) Pulso radial 
(C) Frequência cardíaca 
(D) Frequência respiratória 
(E) Temperatura corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42) Escreva V nas alternativas verdadeiras e F 
nas alternativas falsas e marque a alternativa 
correta. 
(   ) A assepsia é o conjunto de técnicas que tem 
como objetivo evitar a presença de micro-
organismos em locais que não os tem 
(   ) A antissepsia é o conjunto de técnicas que 
visam reduzir a microbiótica sobre determinadas 
estruturas orgânicas, geralmente a pele e 
mucosa 
(  ) A assepsia deve existir em todas os 
procedimentos invasivos 
(   ) A assepsia não constitui uma necessidade 
no ambiente do centro cirúrgico 
 
(A) V, V, V, V 
(B) V, F, F, V 
(C) V, V, V, F 
(D) V, V, F, F 
(E) F, F, V, V 
 
43) O método de Credê é um cuidado de 
enfermagem e consiste na aplicação ocular de 
nitrato de prata a 1% para evitar a transmissão 
da mãe para o bebê no momento do parto, 
prevenindo, assim, a cegueira no neonato.  
Marque o nome da doença que devemos evitar 
fazendo o uso de nitrato de prata (1%): 
 
(A) Glaucoma 
(B) Oftalmia gonocócica (conjuntivite gonocócica) 
(C) Hemorragia conjuntival 
(D) Catarata 
(E) Todas estão corretas 
 
44) Manter caixas d’água, cisternas e outros 
depósitos de água tampadas, trocar a água das 
plantas por terra ou areia, lixeiros cobertos, são 
medidas necessárias para evitar a seguinte 
doença: 
 
(A) AIDS 
(B) Leptospirose 
(C) Hanseníase 
(D) Tuberculose pulmonar 
(E) Dengue 
 
45) A via de administração da vacina BCG no 
neonato é a: 
 
(A) Intramuscular 
(B) Intravenosa 
(C) Subcutânea 
(D) Intradérmica 
(E) Oral 
 

46) A arrumação do leito, que visa proporcionar 
conforto, segurança ao cliente, quando é feita 
após a limpeza terminal, para aguardar a 
chegada de um novo cliente, recebe o nome de: 
 
(A) Cama aberta 
(B) Cama fechada 
(C) Cama aberta sem cliente 
(D) Cama aberta com cliente 
(E) Todas estão corretas 
 
47) Sabendo que a temperatura do corpo é 
medida em escala centigraduada de mercúrio ou 
digital, o instrumento tecnológico que serve para 
medir a temperatura corporal é o(a): 
 
(A) Estetoscópio 
(B) Esfigmomanômetro 
(C) Termômetro 
(D) Fita Métrica 
(E) Palpação 
 
48) Uma das complicações do diabético se dá 
quando há uma diminuição nos níveis de glicose 
sérica. Níveis igual ou menor a 20mg/dl podem 
causar lesão cerebral irreversível. Apresentando 
esse quadro clínico, o cliente está com: 
 
(A) Hipoglicemia 
(B) Hiperglicemia 
(C) Hipotireoidismo 
(D) Insulinoterapia 
(E) Hipertireoidismo 
 
49) Marque a alternativa correta, quanto aos 
sinais considerados vitais: 
 
(A) Temperatura, pulso e cefaléia 
(B) Temperatura corporal, pulso, respiração e 
pressão arterial 
(C) Pressão arterial, febre e dispnéia 
(D) Pulso, respiração e cefaléia 
(E) Todas estão incorretas 
 
50) O pé diabético merece toda atenção de 
enfermagem. Dentre os cuidados de 
enfermagem citados abaixo, uma questão está 
INCORRETA. Assinale-a: 
 
(A) Utilizar bolsas de água quente, esparadrapo 
ou fita adesiva 
(B) Usar sapatos confortáveis e fechados e com 
meias de algodão sem costura 
(C) Avaliar a perfusão periférica dos pés diariamente 
(D) Higienizar os pés diariamente com água e 
sabão neutro 
(E) Não andar descalços 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


