
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nome

Assinatura

Identidade Órgão Exp.:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém (  questões
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

   40 quarenta)  .

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo
com o modelo (      ). 

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

Preencha os dados pessoais.

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa
correta.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Duração desta prova:  3 horas

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas

 



Português - Médio 

 
TEXTO 1 
 

O crescimento exponencial do conhecimento criou 
novas necessidades no mundo do trabalho. Na Antiguidade, 
sábios eram, ao mesmo tempo, filósofos, matemáticos, 
astrônomos, engenheiros, artistas, escritores etc. Na área 
da saúde, até a primeira metade do século passado, cerca 
de quatro profissionais formalmente habilitados dominavam 
todo o conhecimento e exerciam todas as ações do setor. 

Nos tempos atuais, é totalmente impossível que 
apenas alguns profissionais exerçam, com toda eficiência 
necessária, o conjunto amplo e complexo das ações de 
saúde. Por isso, temos, atualmente, 14 profissões de nível 
superior que já são reconhecidas pelo Conselho Nacional 
de Saúde como da área de saúde. Temos, ainda, inúmeras 
profissões formais de nível médio que participam 
ativamente da atenção à saúde. 

As necessidades demandadas da saúde e o 
crescente desenvolvimento científico e tecnológico 
produziram estratégias e mecanismos para efetivar o 
trabalho em equipe, com qualidade e eficiência. É 
compreensível, dentro das características contraditórias do 
ser humano, que o aumento de profissões e essa tentativa 
de criar o trabalho em equipe tenham criado polêmica, 
competição e disputa por espaço e poder.  

A história da humanidade revela, entretanto, que 
existe sempre a possibilidade de se encontrar caminhos 
criativos e construtivos para equacionar problemas 
complexos, como o trabalho em equipe, que exige uma 
especificidade de cada profissional e áreas comuns 
sustentadas em práticas e saberes do domínio de todos. 
Assim, a equipe multiprofissional é, hoje, uma realidade 
insofismável e necessária em todos os espaços onde se 
praticam ações que visam melhorar a qualidade da saúde e 
da vida das populações. A questão é como fazê-la 
funcionar de modo homogêneo, democrático, agregador e 
cooperativo. 

 
Cid Velloso. Excerto de texto disponível em: 

http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2005/N17_SETEM

BRO/09_EQUIPE_MULTIPROFISSIONAL_DE_SAUDE.PDF.  
Acesso em 03/06/2011. Adaptado. 

01. A ideia mais relevante defendida no Texto 1 é a de 
que: 

A) até pouco tempo atrás, a área da saúde era 
dominada por cerca de quatro profissionais 
formalmente habilitados, os quais atuavam em 
todas as ações do setor. 

B) não há dúvida de que, hoje, as ações na área da 
saúde precisam ser efetivadas por um conjunto 
de profissionais, mas é preciso que esse grupo 
atue de modo integrado e cooperativo.  

C) atualmente, há estratégias e mecanismos, 
produzidos pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico, que podem ser utilizados para 
melhorar o trabalho em equipe. 

D) a humanidade tem conseguido encontrar, em seu 
percurso histórico, caminhos criativos para 
solucionar problemas complexos, como, por 
exemplo, o trabalho em equipe. 

E) um dos maiores problemas de uma equipe 
multiprofissional, que a inviabiliza para a área da 
saúde, é a polêmica criada pela competição e 
pela disputa por espaço e poder.  

02. Assinale a alternativa na qual se apresenta uma ideia 
que está em desacordo com as ideias do Texto 1. 

A) Nos tempos atuais, a complexidade das ações de 
saúde exige a atuação de múltiplos profissionais.  

B) A área da saúde também sentiu os efeitos das 
transformações operadas no mundo do trabalho. 

C) O trabalho em equipe requer, ao mesmo tempo, 
especificidades e compartilhamento de saberes . 

D) Os sábios da Antiguidade, diferente da realidade 
atual, reuniam uma multiplicidade de saberes . 

E) Sabe-se, hoje, que o trabalho em equipe, devido 
a sua alta complexidade, é impossível na saúde. 

03. “As necessidades demandadas da saúde e o 
crescente desenvolvimento científico e tecnológico 
produziram estratégias e mecanismos para efetivar o 
trabalho em equipe, com qualidade e eficiência .” 
Nesse trecho, o segmento sublinhado expressa, em 
relação ao anterior, uma ideia de: 

A) finalidade. 
B) comparação. 
C) causalidade. 
D) condicionalidade. 
E) consequência. 

04. “A história da humanidade revela, entretanto, que 
existe sempre a possib ilidade de se encontrar 
caminhos criativos e construtivos para equacionar 
problemas complexos, como o trabalho em equipe”. O 
termo destacado nesse trecho sinaliza que: 

A) o autor irá introduzir, a partir dele, a conclusão, 
que deve sintetizar as ideias desenvolvidas ao 
longo do texto.  

B) a ideia apresentada neste parágrafo representa a 
consequência daquela ideia apresentada no 
parágrafo anterior.  

C) neste ponto do texto, a orientação argumentativa 
será diferente daquela que vinha sendo seguida 
no parágrafo anterior. 

D) neste parágrafo, serão apresentadas ideias que 
representam uma condição sem a qual as 
anteriores não se realizam. 

E) o que será dito a partir deste ponto representa 
um breve resumo das ideias desenvolvidas ao 
longo de todo o texto.  

05. “Na área da saúde, até a primeira metade do século 
passado, cerca de quatro profissionais formalmente 
habilitados dominavam todo o conhecimento e 
exerciam todas as ações do setor.” Com a expressão 
destacada, o autor pretendeu expressar, nesse trecho: 

A) probabilidade quanto à referência temporal. 
B) certeza no que se refere à quantidade informada. 
C) convicção no que se refere à habilitação formal. 
D) inexatidão quanto ao número de profissionais. 
E) dúvida quanto aos profissionais serem da saúde. 

06. Ao afirmar que “a equipe multiprofissional é, hoje, uma 
realidade insofismável” o autor está ratificando: 

A) a premente necessidade dessa equipe. 
B) as dificuldades de uma equipe como essa. 
C) a competição que há em uma equipe como essa. 
D) a impossibilidade de se formar uma equipe 

assim.  
E) os problemas para formar uma equipe desse tipo. 



07. Observe o uso do sinal indicativo de crase, no trecho: 
“Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível 
médio que participam ativamente da atenção à saúde”. 
Se esse trecho fosse alterado, o uso do sinal de crase 
estaria igualmente correto em:  

A) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de 
nível médio que se dedicam à todos os pacientes 
enfermos. 

B) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de 
nível médio que se dedicam à diversas áreas da 
saúde. 

C) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de 
nível médio que se dedicam àqueles pacientes 
mais necessitados. 

D) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de 
nível médio que se dedicam à quaisquer doenças 
que apareçam. 

E) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de 
nível médio que se dedicam à doenças 
específicas. 

08. Analise as proposições a seguir, no que se refere às 
regras de concordância (verbal e nominal).  

1) Alguns profissionais da saúde acham que, com o 
trabalho em equipe, estará resolvido todos os 
problemas. 

2) Sabe-se que uma fonte de ansiedades e 
problemas são a insatisfação com a vida 
profissional. 

3) Fontes seguras defendem que, no passado, 
havia menos profissionais trabalhando em 
conjunto.  

4) A verdade irrefutável é que falta aos profissionais 
da saúde mais condições para o trabalho em 
equipe. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 2 e 4. 
B) 4. 
C) 1 e 2. 
D) 3. 
E) 1, 3 e 4. 

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
destacada está corretamente conjugada. 

A) O trabalho em equipe seria mais fácil se todos 
propossem meios para enfrentar os problemas. 

B) Não faça julgamentos precipitados quando vir 
conflitos em uma grande equipe de trabalho.  

C) Se todos os profissionais fazerem valer seus 
direitos, certamente enfrentarão menos 
problemas. 

D) Todo profissional deve estar preparado para 
quando vinherem os tempos difíceis. 

E) Até um bom trabalho em equipe será inútil, se os 
hospitais se manterem nas atuais condições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
(Imagem disponível em www.toforatodentro.blogspot.com.  
Acesso em 28/04/2011) 

10. Pode-se compreender o Texto 2 como uma crítica: 

A) à Diretoria de um hospital específico, pela 
situação deplorável a que a instituição chegou. 

B) aos pacientes em geral, que procuram os 
hospitais públicos sem necessidade real. 

C) aos profissionais da Medicina, por não saberem 
distinguir os casos graves dos casos não graves.  

D) aos médicos em geral que, sendo mal 
preparados, não examinam os pacientes como 
deveriam. 

E) aos órgãos públicos responsáveis pela saúde 
pública, pelo descaso com que a tratam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos Específicos 

11. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa correta. 

A) Temperatura é o grau de desequilíbrio entre o 
calor produzido e o eliminado pelo corpo. 

B) Pulso é exclusivamente a contração de uma 
artéria, e corresponde aos batimentos cardíacos. 

C) Respiração é a troca de gases entre o organismo 
e o meio externo. 

D) Pressão sanguínea significa a pressão que o 
sangue exerce nas veias. 

E) Temperatura bucal deve ser aferida com 
termômetro de bulbo bem curto. 

12. Tendo em mente as medidas de conforto do paciente, 
sobre a arrumação da cama, assinale a alternativa 
correta. 

A) Na cama fechada, o lençol protetor do paciente 
deve ser estendido em sentido longitudinal e 
esticado, para depois ser preso por baixo do 
colchão. 

B) A cama aberta é aquela que está desocupada, 
aguardando um novo paciente.  

C) O lençol protetor do colchão deve ser dobrado 
em sentido transversal, deixando-se exposta a 
metade do colchão. 

D) Na cama do operado, o travesseiro deve ser 
deixado preso aos pés do paciente. 

E) Na cama do operado, o lençol protetor do 
paciente, a colcha e o cobertor devem ser 
colocados na parte da cabeceira e dos pés. 

13. Acerca das técnicas de coleta de exames, é correto 
afirmar que: 

A) para a coprocultura, deve-se orientar o paciente a 
evacuar em uma aparadeira limpa. 

B) para o exame de urina de 24 horas, o paciente 
não deve esvaziar a bexiga antes do início do 
mesmo. 

C) para a urocultura, os genitais externos não 
precisam ser submetidos a antissepsia. 

D) para o exame de escarro, deve-se orientar o 
paciente a realizar rigorosa limpeza da mucosa 
oral. 

E) para a coleta de sangue, principalmente para 
dosagens bioquímicas, é fundamental que ela 
seja realizada em jejum e pela manhã. 

14. Em relação às medidas de higiene para pacientes 
hospitalizados, é correto afirmar que: 

A) a higiene oral compreende apenas a limpeza da 
boca. 

B) o banho de aspersão deve ser realizado em 
banheira. 

C) são finalidades do banho no leito: favorecer a 
transpiração e estimular a circulação. 

D) para a lavagem dos cabelos, o paciente deve 
estar posicionado em posição ventral, com a 
cabeça no travesseiro.  

E) na lavagem do rosto, a limpeza dos olhos deve 
ser realizada dos ângulos externos para os 
internos, utilizando-se uma gaze para os dois 
olhos. 

 

15. Foram prescritas para um paciente 200mg de keflin, e 
a farmácia dispõe de keflin de 1g. Quantos mL 
devemos administrar para uma diluição de 5mL? 

A) 10mL 
B) 1,0mL 
C) 2,5mL 
D) 0,5mL 
E) 2,0mL 

16. Sobre a administração de medicamentos, é correto 
afirmar que: 

A) na administração via oral, uma colher de 
sobremesa equivale a 15mL. 

B) os medicamentos sublinguais devem ser 
colocados sobre a língua do paciente. 

C) o volume máximo a ser introduzido no músculo 
deltoide é de 15mL. 

D) na via subcutânea, a agulha própria é de calibre 
30X8, e a introdução da mesma deve ser 
perpendicular à pele, em ângulo de 15

o
. 

E) a via intradérmica é utilizada para realizar testes 
alérgicos e verificar reações de hipersensibilidade. 

17. A lei n
o
 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem e dá 
outras providências, no artigo 12. De acordo com essa 
lei, não cabe ao técnico de enfermagem: 

A) participar da programação da assistência de 
enfermagem.  

B) executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro. 

C) participar da orientação e supervisão do trabalho 
da enfermagem em grau auxiliar. 

D) participar da equipe de saúde. 
E) exercer cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes graves com risco de vida. 

18. Sobre o sistema digestivo, é correto afirmar que: 

A) o principal sintoma da esofagite é a odinofagia. 
B) a ingesta de alimentos ácidos e condimentados é 

fator agravante da úlcera péptica. 
C) a colecistite é uma doença crônica do fígado, 

com destruição e regeneração das células 
hepáticas. 

D) um dos cuidados de enfermagem específico  para 
pacientes com pancreatite é medir a 
circunferência abdominal diariamente.  

E) o agente etiológico mais prevalente na gastrite é 
o Trypanossoma cruzi. 

19. Sobre o sistema endócrino, relacione os hormônios da 
coluna da direita com seu órgão secretor, na coluna da 
esquerda. 

1) Neurohipófise                (    )   paratormônio                                  
2) Adenohipófise                (    )   vasopressina, ocitocina 1 
3) Tireoide                            (    ) tireotrofina, corticotrofina 2 
4) Paratireoide                      (    ) adrenalina, noradrenalina 5 
5) Suprarrenal                        (    ) T3 e T4 3 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 5, 3, 4, 2, 1. 
B) 4, 1, 2, 5, 3.  
C) 3, 4, 5, 2, 1. 
D) 2, 3, 1, 5, 4. 
E) 1, 3, 4, 5, 2. 



20. Sobre o sistema urinário, é correto afirmar que: 

A) as mulheres têm infecção com mais facilidade 
porque sua uretra é comprida. 

B) a uretrite não causada por gonococos é 
denominada „inespecífica‟.  

C) a prostatite tem como etiologia única a invasão 
bacteriana por via hematogênica. 

D) a pielonefrite na fase aguda causa a proteinúria. 
E) a glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma 

reação inflamatória, cuja orientação, dentre 
várias, deve ser a dieta hiperproteica. 

21. Sobre o sistema cardiovascular, assinale a alternativa 
correta. 

A) A angina pectoris é uma síndrome caracterizada 
por uma sensação de opressão na região 
posterior do tórax. 

B) O infarto agudo do miocárdio pode não 
desencadear manifestação clínica no paciente, e 
seu diagnóstico é realizado somente através do 
ECG. 

C) Para diagnóstico da endocardite, evidencia-se a  
queixa de dor,  como principal sintoma, pelo 
paciente. 

D) A insuficiência cardíaca congestiva é 
desencadeada pela elevação da pressão sistólica 
e diastólica simultaneamente. 

E) Na hipertensão arterial, a fase maligna é 
caracterizada por pressão diastólica acima de 
100mmHg, podendo aparecer cefaleia occipital. 

22. Relacione o tipo de anemia, na coluna da esquerda, 
com sua respectiva etiologia, na coluna da direita. 

1) Hemorrágica                     (    ) por diminuição de células 
precursoras na medula óssea. 

2) Aplástica                           (    ) decorrente de grande perda 
sanguínea.   

3) Falciforme                        (    ) por deficiência de ferro. 
4) Perniciosa                          (    ) por defeito congênito na 

hemoglobina. 
5) Ferropriva (    ) por deficiência de vitamina 

B12. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 5, 4, 3. 
B) 2, 1, 5, 3, 4. 
C) 4, 3, 5, 1, 2. 
D) 2, 4, 3, 5, 1.   
E) 1, 5, 2, 4, 3. 

23. No que se refere ao sistema neurológico, assinale a 
alternativa correta. 

A) O acidente vascular cerebral (AVC) é uma 
condição de perda demorada das funções 
cerebrais decorrente de interrupção de fluxo 
sanguíneo cerebral. 

B) Na fase aguda do AVC o paciente deve ser 
orientado a realizar exercícios nas extremidades 
afetadas, duas vezes ao dia. 

C) O paciente inconsciente deve ser mantido 
contencionado durante todo o tempo em que 
permanecer neste quadro. 

D) O paciente com traumatismo cranioencefálico, 
mesmo aparentemente bem, deve ser observado 
rigorosamente durante vários dias. 

E) Nos traumatismos medulares, o tratamento 
imediato deve ser transportar o paciente para o 
hospital deambulando vagarosamente. 

24. Sobre a assistência no pré-natal, é correto afirmar que: 

A) a gestante deve receber no máximo seis 
atendimentos durante todo o período. 

B) no exame físico, os batimentos cardiofetais (BCF) 
devem ser auscultados a partir da 2ª semana de 
gestação. 

C) a altura uterina aumenta mais ou menos 4cm por 
mês a partir do 4º mês. 

D) em relação ao ganho de peso, grosso modo a 
gestante aumenta 1Kg por mês, do início ao final 
da gestação. 

E) a vacinação antitetânica na gestante deve ser 
feita no 2º, 4º e 6º meses de gestação.  

25. Sobre o recém-nascido normal, é incorreto afirmar que: 

A) a atitude lembra a posição fetal intrauterina. 
B) as fontanelas são palpáveis e enrijecidas, sem 

espaços entre as cartilagens. 
C) a face pode apresentar edema e marcas em 

consequência do parto, que desaparecem em 
poucos dias. 

D) a pele é recoberta pela vernix caseosa, que a 
protege e favorece o parto. 

E) o abdome apresenta-se saliente e globoso, e a 
queda do coto umbilical ocorre geralmente nas 
primeiras duas semanas de vida. 

26. Sobre o Programa de Atenção ao Paciente 
Psiquiátrico, é incorreto afirmar que: 

A) uma das atribuições mais importantes do 
enfermeiro diante de um paciente psiquiátrico é 
estar com ele, ouvindo-o e atendendo suas 
necessidades. 

B) as formas instituídas de comunicação com o 
paciente são: a verbal, por meio de palavras 
faladas; e a não verbal, que se dá por meio de 
palavras escritas. 

C) a equipe ideal para assistir o paciente psiquiátrico 
é a multidisciplinar especializada. 

D) o acompanhamento diário favorece o 
entendimento dos comportamentos adotados 
pelo paciente e desenvolve uma relação de 
ajuda. 

E) o hospital-dia visa, através de programas de 
atenção e cuidados intensivos por equipe 
multiprofissional, substituir a internação integral. 

27. São diretrizes importantes para a atenção integral à 
saúde do idoso: 

1) promoção do envelhecimento ativo e saudável. 
2) manutenção e reabilitação da capacidade 

funcional. 
3) apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, apenas. 
E) 3, apenas. 



28. Sobre o atendimento ao acidentado e as ações  de 
primeiros socorros, é incorreto afirmar que: 

A) caso o acidentado apresente febre muito alta e 
prolongada pode ter lesão cerebral irreversível. 

B) a medição e a avaliação da pressão arterial são 
excelentes fontes de indicação de vitalidade do 
organismo humano. 

C) antes de remover um acidentado deve-se 
restaurar as funções respiratórias e circulatórias. 

D) um individuo em crise hipertensiva deve ser 
mantido com a cabeça baixa, ingerir líquidos em 
maior quantidade e ficar em observação. 

E) é importante o uso de luvas durante o 
atendimento a vítimas em primeiros socorros, 
evitando-se o contato com secreções, 
principalmente sangue. 

29. Sobre a esterilização por processos físicos, é incorreto 
afirmar que: 

A) a última fase da esterilização por vapor saturado 
de pressão pode ser comprometida se a carga 
estiver em contato com a parede interna do 
equipamento. 

B) o processo de esterilização por vapor úmido 
inicia-se após a retirada do ar e a admissão de 
vapor na câmara de esterilização. 

C) nas autoclaves de alto vácuo, quase 100% do ar 
é expelido do equipamento antes de iniciar o 
processo de esterilização propriamente dito. 

D) para melhor desempenho do autoclave, é 
importante a higienização das paredes internas, a 
análise da água e a revisão do equipamento do 
ponto de vista elétrico e hidráulico. 

E) o processo de esterilização a vapor exige que a 
temperatura do processo esteja entre 90 e 120

o
C. 

30. O programa de validação do processo de esterilização 
deve ser realizado de acordo com o protocolo 
aprovado conforme princípios descritos na ISO 9002. 
Devem ser observados os seguintes critérios para a 
qualificação dos instrumentos, EXCETO: 

A) deve haver uniformidade de limites especificados 
na câmara toda e carga através do uso de ciclos 
suficientes e sensores. 

B) as simulações devem ser representativas. 
C) a calibração da temperatura usada para 

validação deve ser verificada só após a 
programação de testes iniciais, para se ter 
conhecimento de alteração durante o processo. 

D) o número de sensores de temperatura a serem 
empregados na qualificação deve ser 
especificado. 

E) documentos de registro devem especificar se o 
número de sensores é suficiente. 

31. As Precauções Universais (PUs), criadas em 1985, 
têm o objetivo de reduzir o risco de transmissão de 
agentes infecciosos. Assinale a alternativa que não 
corresponde a uma das recomendações das PUs. 

A) devem ser aplicadas a todos os pacientes, 
independente do diagnóstico. 

B) lavar as mãos, antes e após os procedimentos. 
C) evitar contato direto com sangue e fluidos 

corpóreos. 
D) adotar medidas de prevenção a acidentes 

ocupacionais. 

E) reforçar o uso de barreiras tradicionais, apenas 
avental e luvas para prevenir a exposição de 
membranas e mucosas durante procedimentos 
de risco. 

32. Paciente adulto, do sexo masculino, vítima de 
queimadura de segundo grau, apresenta extensas 
lesões de epiderme em todo o braço direito, tórax e 
abdome, mas não nas costas, na perna, no pé direito, 
na hemiface direita nem no couro cabeludo. De acordo 
com a classificação das queimaduras, é correto afirmar 
que: 

A) trata-se de um queimado de média gravidade, por 
ter apenas queimaduras  de segundo grau que 
atingem 18% da área corporal. 

B) trata-se de um grande queimado ou de grande 
gravidade, porque, embora a área queimada 
tenha sido inferior a 20% da área corpórea, 
houve queimadura de face. 

C) trata-se de um grande queimado ou de grande 
gravidade, porque embora as queimaduras 
tenham sido de segundo grau, a área corporal 
atingida foi de mais de 20%. 

D) trata-se de um queimado de média gravidade, 
porque as queimaduras atingiram 15% da área 
corporal e foram de segundo grau. 

E) trata-se de um queimado de média gravidade, 
porque as queimaduras atingiram a face e o pé, 
apesar de terem atingido menos de 18% da área 
corpórea. 

33. Considerando a assistência de enfermagem ao 
paciente cirúrgico e os períodos pré, trans e pós -
operatórios, é correto afirmar que:  

A) o pré-operatório mediato corresponde às duas 
horas que antecedem o ato cirúrgico.  

B) a tricotomia deve ser feita no período pré-
operatório mediato. 

C) apenas no pós-operatório mediato deverá ser 
oferecida a primeira refeição ao paciente, quando 
sair da recuperação pós-anestésica. 

D) o paciente deve ser orientado a urinar pelo 
menos 30 minutos antes do ato cirúrgico, a fim de 
se evitar retenção urinária pós-operatória. 

E) a suspensão da dieta deve ocorrer no período 
pré-operatório mediato. 

34. Sobre as possíveis complicações operatórias, analise 
as proposições abaixo. 

1) A tromboflebite é uma inflamação de uma veia 
associada à trombose. 

2) O choque séptico é causado por tamponamento 
cardíaco, associado a intoxicações e a 
traumatismos anteriores. 

3) O choque hipovolêmico tem como causas  o 
infarto, o aumento da resistência periférica e a 
embolia pulmonar. 

  
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 3. 

 
 



35. „Postectomia‟ é um termo que se refere à retirada 
cirúrgica: 

A) parcial da próstata. 
B) total da próstata. 
C) do excesso de prepúcio. 
D) dos cálculos pielocaliciais nos rins. 
E) de cistos sebáceos posteriores no dorso. 

36. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos 
fatores importantes no processo de intoxicação. 

A) Quanto maior for o tempo de exposição aos 
produtos químicos, maiores serão as 
possibilidades de esses produtos causarem 
danos à saúde. 

B) Quando estiverem na mesma concentração, 
diferentes substâncias serão igualmente tóxicas. 

C) Quanto à natureza da substância química, há 
uma relação entre o estado da substância e a 
forma de entrada no organismo humano. 

D) Quanto maior for a concentração do agente 
químico, maior será a chance de causar um efeito 
danoso. 

E) As intoxicações podem ser agudas ou crônicas. 
O benzeno, por exemplo, pode causar aplasia 
medular. 

37. São muito frequentes os acidentes causados por 
picaduras de vespas, abelhas, marimbondos e 
formigas. Após a picada, surge dor intensa, eritema e 
linfangite. O quadro pode evoluir com torpor, agitação, 
icterícia, insuficiência renal aguda e até choque 
anafilático. Os acidentes causados por esses agentes 
são chamados de: 

A) aracneísmos. 
B) ictismos. 
C) erucismos. 
D) botrópicos. 
E) himenopterismos. 

38. Sobre o cateterismo vesical, é incorreto afirmar que: 

A) a higiene íntima, realizada antes da inserção do 
cateter, reduz a colonização local, tornando o 
meio mais seguro para introdução do cateter. 

B) todo o material a ser utilizado no cateterismo 
vesical deve ser desinfetado, por ser a bexiga um 
local isento de microorganismos. 

C) basicamente, os aspectos técnicos do 
cateterismo vesical compreende posicionamento 
do paciente, abertura dos pacotes de cateterismo 
e do material necessário e colocação da sonda 
propriamente dita. 

D) para introdução da sonda vesical no homem, o 
pênis deve ficar numa posição quase vertical ou 
perpendicular ao corpo, procurando-se com isso 
diminuir  os ângulos da uretra e a resistência 
esfincteriana. 

E) a fixação adequada da  sonda evita a tração; na 
mulher, o local é a face interna da coxa, e  no 
homem, é na região hipogástrica.  

39. Durante atendimento na Emergência, o médico 
prescreveu para o paciente uma dose de 0,8m g de 
Decadron IV. O Técnico de Enfermagem observou que 
há disponível no serviço a apresentação de Decadron 
de frasco de 2,5mL de 10mg. Assinale a alternativa 
que representa a dose a ser administrada ao paciente 
na Emergência: 

A) 0,2mL 
B) 0,4mL 
C) 0,6mL 
D) 0,8mL 
E) 1,0mL 

40. A expressão „saúde coletiva‟, no Brasil, refere-se à 
promoção da saúde para a população, e não apenas 
para um indivíduo. É importante conhecer alguns 
indicadores que estão relacionados ao planejamento 
das ações de saúde coletiva. Assinale a alternativa 
que não corresponde à definição do indicador de 
saúde coletiva. 

A) „Morbidade‟ refere-se ao comportamento das 
doenças numa população exposta ao 
adoecimento. 

B) Calcula-se o coeficiente de mortalidade geral 
dividindo-se o número de óbitos de todas as 
causas pela população naquele ano em uma área 
geográfica e multiplica-se por mil. 

C) „Letalidade‟ permite conhecer a gravidade de uma 
doença e seu poder, maior ou menor, de causar 
morte. 

D) Esperança de vida mede a duração máxima da 
vida, isto é, o limite biológico inerente a espécie. 

E) Indicadores de prevalência permitem conhecer 
que doenças existem habitualmente numa área, 
no período e na população estudada. 

 
 


