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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMEN TO DA FOLHA DE RESPOSTAS 

� Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado. 
 

� Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado. 
 

� A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e deverá  ser preenchida com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

� A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço 
compreendido pelos círculos, com caneta  esferográfica de cor azul ou preta , conforme o exemplo:  

 

   A           B          C           D          E  

 

� Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para 
cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 

� Não haverá substituição da folha de respostas. 
 

� A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 
 

� O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova. 
 

� O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova. 
 

� Este caderno de prova não  poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo 
e levá-lo consigo ao término da prova. 
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� Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 09-05-2017, às 17h.  
� Divulgação do resultado final: 06-06-2017, às 17h, no endereço www.uem.br/concurso. 
� O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso até a divulgação do resultado final.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 

Questão 01  

A Bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento 
de questões éticas e bioéticas que surgirão na vida 
profissional. Sem esses conceitos básicos, dificilmente 
alguém consegue enfrentar um dilema, um conflito e 
se posicionar diante dele de maneira ética. Assim, não 
é princípio da bioética 
 

A) justiça. 
B) autonomia. 
C) beneficência. 
D) não maleficência. 
E) jurisprudência. 

 
 

Questão 02  

Qual dos técnicos de enfermagem está trabalhando 
de acordo com o Decreto Lei N.º 94.406/97, que 
dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem? 
 

A) Kevin, ao participar da orientação e da 
supervisão do trabalho de Enfermagem em 
grau auxiliar. 

B) Gru, ao realizar procedimentos diretos de 
Enfermagem a pacientes graves com risco de 
vida. 

C) Bob, ao executar cuidados de Enfermagem de 
maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas. 

D) Stuart, ao identificar as distócias obstétricas e 
tomar as providências até a chegada do 
médico. 

E) Scarlet, ao realizar a prevenção e o controle 
sistemáticos de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em geral. 

 
Questão 03  

Para identificação segura do paciente, o Ministério da 
Saúde (2013) dispõe que a instituição deve definir um 
membro preferencial para a colocação de pulseiras 
como dispositivo de identificação e que deverá ser 
promovido um rodízio de membros, de acordo com as 
necessidades dos pacientes, levando em 
consideração situações como 
 

A) edema, amputação e presença de dispositivos 
vasculares. 

B) edema, fístula arteriovenosa e 
peritoneostomia. 

C) amputação, fístula arteriovenosa e cistostomia. 
D) amputação, presença de dispositivos 

vasculares e presença de bolsa de Karaya. 
E) presença de dispositivos vasculares, presença 

de bolsa de Karaya e presença de 
imobilizadores ortopédicos. 

 

 
Questão 04  

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem vigente, são penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem:  
 

I) Advertência verbal. 
II) Multa. 
III) Censura. 
IV) Suspensão do exercício profissional. 
V) Cassação do direito ao exercício profissional. 

 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, IV e V estão corretas. 
D) Apenas I, III e IV estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 

Questão 05  

Homem, 74 anos, acamado e totalmente dependente 
desde que teve Acidente Vascular Cerebral há 2 anos, 
está internado na Clínica Médica, com episódios 
recorrentes de hipoglicemia. O médico prescreveu 
acréscimo de 5 gramas de glicose hipertônica no soro 
de manutenção. Ao considerar que na Instituição só 
está disponível glicose hipertônica 25% com 10mL, 
quantas ampolas serão necessárias? 
 

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

 
 
 
 

Questão 06  

Mulher, 43 anos, internada na Unidade de Terapia 
Intensiva, irá iniciar profilaxia para tromboembolismo 
venoso com Heparina 5000UI, via subcutânea, a cada 
8 horas. Na instituição, está disponível apenas 
Heparina em frasco-ampola com 25.000UI/5mL. 
Assinale a alternativa mais adequada para 
administração dessa medicação. 
 

A) Administrar em seringa de 5mL, com 1mL de 
medicação e agulha 40x1,2. 

B) Administrar em seringa de 3mL, com 0,5mL 
de medicação e agulha 13x0,45. 

C) Administrar em seringa de 3mL, com 1mL de 
medicação e agulha 25x0,7. 

D) Administrar em seringa de 100 unidades, com 
100 unidades de medicação e agulha 13x0,45. 

E) Administrar em seringa de 100 unidades, com 
50 unidades de medicação e agulha 13x0,45. 
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Questão 07  

Homem, 32 anos, foi levado ao Pronto Atendimento 
por familiares após ter sido agredido pelo porquinho-
da-índia de seu filho. É conduta de enfermagem 
imediata 
 

A) a lavagem do ferimento com água e sabão. 
B) o soro antirrábico. 
C) a vacina antirrábica. 
D) a vacina antitetânica. 
E) a vacina antidiftérica. 

 
 

Questão 08  

Sobre a higienização e a hidratação da pele para 
prevenção de lesão por pressão, assinale a alternativa 
incorreta . 
 

A) Limpar a pele sempre que estiver suja. 
B) Massagear toda superfície corporal durante a 

hidratação para estimular a circulação 
sanguínea. 

C) Utilizar água morna e sabão neutro para 
reduzir a irritação e o ressecamento da pele. 

D) Usar hidratante na pele seca e em áreas 
ressecadas pelo menos uma vez ao dia. 

E) Aplicar o hidratante com movimentos suaves e 
circulares. 

 
 

Questão 09  

Criança internada na Pediatria deve receber 2mg de 
Dexametasona. Na instituição, está disponível 
Dexametasona em frasco-ampola com 10mg/2,5mL. 
Quantos mL dessa medicação são necessários? 
 

A) 0,5 
B) 0,75 
C) 1 
D) 1,25 
E) 1,5 

 
 

Questão 10  

Sobre os cuidados com o cateter venoso periférico, 
assinale a alterantiva correta . 
 

A) Deve-se utilizar luva estéril para puncionar o 
cateter venoso periférico. 

B) Deve-se realizar degermação com PVPI 
degermante seguida de antissepsia com 
Clorexidina alcoólica antes da punção do 
cateter venoso periférico. 

C) Deve-se utilizar cobertura estéril para proteger 
o sítio de inserção do cateter venoso 
periférico, podendo ser curativo semioclusivo 
ou membrana transparente semipermeável. 

D) Deve-se estabilizar o cateter venoso periférico 
com micropore ou esparadrapo não estéreis. 

E) Deve-se trocar a cobertura ou fixação com 
micropore do cateter venoso periférico em 
intervalos pré-estabelecidos. 

 

 
Questão 11  

Homem, 52 anos, diabético, está internado na Clínica 
Médica e deve receber 20UI de Insulina NPH. Na 
instituição, está disponível Insulina NPH em frasco-
ampola com 100UI/mL, mas, tendo em vista que 
acabou o estoque da seringa de insulina e que deverá 
ser utilizada seringa de 3mL, quantos mL deverão ser 
administrados? 
 

A) 0,1 
B) 0,2 
C) 1 
D) 2 
E) 20 

 
 
 
 
 

Questão 12  

Paciente grave em ventilação mecânica, com uso de 
droga vasoativa, palidez cutânea, PA:60/30mmHg, 
FC= 136 bpm, T= 37,1oC, Hb=5,8g/dl. O médico 
puncionou um acesso venoso central de duplo lúmen 
e prescreveu 3 unidades de Concentrado de 
Hemácias (CH). Assinale a alternativa correta . 
 

A) Não iniciar a infusão de CH, pois o paciente 
está com febre. 

B) Pausar a droga para infusão do CH, pois 
hemocomponentes devem ser infundidos em 
via de administração única. 

C) Infundir CH e a droga na mesma via, pois 
melhora a eficiência de ambas. 

D) Infundir a medicação e CH em vias 
separadas, para evitar hemólise. 

E) Não infundir CH, pois o paciente está 
hipotenso. 

 
 
 

  
Questão 13  

Sobre o manuseio correto do cateter para prevenção 
de infecção do trato urinário relacionada ao uso de 
sonda vesical de demora, considera-se desnecessário 
 

A) fixar o cateter de modo seguro e que não 
permita tração ou movimentação. 

B) manter o sistema de drenagem fechado e 
estéril. 

C) trocar todo sistema quando ocorrer 
desconexão, quebra da técnica asséptica ou 
vazamento. 

D) esvaziar a bolsa coletora regularmente, 
utilizando recipiente coletor individual e 
evitando contato do tubo de drenagem com o 
recipiente coletor. 

E) limpar rotineiramente o meato uretral com 
solução antisséptica. 
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Questão 14  

Assinale a alternativa incorreta  sobre as 
recomendações da American Heart Association e 
Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) 
de 2015 de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 
em adultos para um único socorrista. 
 

A) 30 compressões torácicas seguidas por 2 
respirações. 

B) A velocidade recomendada para as 
compressões torácicas é de 100 a 120 por 
minuto. 

C) Iniciar compressões torácicas antes de 
aplicar as ventilações de resgate (C-A-B), 
para reduzir o tempo até a primeira 
compressão. 

D) A profundidade das compressões torácicas 
em adulto é de 5 a 6 cm. 

E) 15 compressões torácicas seguidas por 1 
respiração. 

 
 
 
 

 
Questão 15  

Em relação aos cuidados de enfermagem em 
transfusão sanguínea, atribua V (verdadeiro) ou F 
(falso) às afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
que corresponde à sequência correta . 
 

(   ) Concentrado de plaquetas deve ser infundido 
lentamente, devido ao risco de reação 
transfusional. 

(   ) Antes de iniciar a infusão de qualquer 
hemocomponente, deve-se verificar os sinais 
vitais, para detectar possíveis alterações após 
o início da infusão. 

(   ) Concentrado de plaquetas deve ser infundido 
lentamente em bomba de infusão para 
controle da velocidade de infusão. 

(   ) Concentrado de Hemácias deve ser infundido 
em, no mínimo, 6 horas. 

(   ) Se o receptor estiver com febre no momento 
de iniciar a infusão de Concentrado de 
Hemácias, deve-se comunicar o médico, 
administrar antitérmico e aguardar redução da 
febre para iniciar a transfusão. 

(   ) Paciente O negativo pode receber CH de um 
doador O positivo. 

 
A) V, V, V, F, V, V 
B) F, V, F, F, V, F 
C) F, V, F, V, F, F 
D) V, V, V, V, F, F 
E) F, V, F, V, F, V 

 
 
 
 
 

 
Questão 16  

Mulher, 67 anos, foi admitida na sala de emergência 
apresentando FC: 89bmp, PA: 110/70 mmHg, Temp: 
38oC, FR: 40bpm. Em relação à terminologia, é 
correto  afirmar que a paciente encontra-se 
 

A) hipertensa. 
B) bradicárdica. 
C) taquipneica. 
D) afebril. 
E) hipotensa. 

 
 

Questão 17  

Paciente vítima de ferimento por objeto penetrante, 
com perfuração da artéria femoral direita, com 
sangramento ativo, hipotenso e taquicárdico. Diante 
desse caso, é adequado adotar a seguinte conduta: 
 

A) Retirar o objeto penetrante o mais rápido 
possível para evitar piora da perfuração. 

B) Realizar um torniquete em membro inferior 
esquerdo, para o fluxo sanguíneo ser 
direcionado para membro inferior direito. 

C) Realizar compressão manual com compressa 
estéril no local da perfuração. 

D) Abaixar as pernas, para melhora do retorno 
venoso. 

E) Realizar um torniquete em membro inferior 
direito para conter o sangramento. 

 
 

Questão 1 8 

Qual a indicação para uso de noradrenalina? 
 

A) Sedação. 
B) Analgesia. 
C) Hipoglicemia. 
D) Hipertensão. 
E) Hipotensão. 

 
 

Questão 19  

Paciente de 23 anos, vítima de acidente 
automobilístico, traumatismo crânio-encefálico (TCE) 
grave, sendo encaminhado para o Centro Cirúrgico 
para instalação de cateter de monitorização de 
pressão intracraniana (PIC) e craniectomia. Assinale a 
alternativa correta  sobre os cuidados de enfermagem 
em pacientes neurocríticos. 
 

A) A cabeceira do leito deve ser mantida em 0 
grau para evitar cefaleia. 

B) Pupilas isocóricas com fotorreação positiva 
são sinais de alterações neurológicas. 

C) A cabeceira do leito deve ser mantida acima 
de 30 graus para evitar aumento da PIC . 

D) Manter a PIC acima de 40 mmHg para 
melhora da perfusão sinovial. 

E) Pressão Arterial invasiva não é necessária, 
pois monitoramos a PIC. 
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Questão 20  

Em relação aos cuidados de enfermagem em 
pacientes com oxigenioterapia, assinale a alternativa 
correta . 
 

A) No uso da Máscara de Venturi 50%, não é 
necessário umidificar, pois a concentração de 
oxigênio é muito alta. 

B) Não é necessário fluxômetro no uso de cateter 
nasal de oxigênio. 

C) Reanimador manual com reservatório (AMBU) 
não mantém 100% de oxigênio. 

D) Não é necessário frasco de umidificador 
aquecido nos respiradores mecânicos com 
filtro trocador de calor e umidade (HMEF) 
acoplado no tubo orotraqueal. 

E) Usar somente soro fisiológico nos frascos 
umidificadores. 

 
 

Questão 21  

As aplicações de calor e frio são alternativas que 
podem auxiliar no alívio da dor em casos de entorse, 
luxações, flebites e febre. Em relação ao exposto, 
preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta .  
 
O calor em grau mais elevado________________ a 
circulação, pela __________________ dos vasos 
sanguíneos, já o frio ________________ a circulação 
local pela __________________ dos vasos 
sanguíneos.  
 

A) diminui / constrição / facilita / dilatação  
B) facilita / dilatação / diminui / constrição  
C) facilita / constrição / facilita / constrição  
D) diminui / constrição / diminui / dilatação  
E) facilita / dilatação / facilita / constrição 

 
 
 
 

Questão 22  

Assinale a alternativa correta . 
 

A) A posição de trendelenburg é uma variação do 
decúbito dorsal em que a parte superior do 
dorso é abaixada e os pés são elevados, 
oferecendo melhor visualização de órgãos 
pélvicos ou cirurgias laparoscópicas; muito 
utilizada em cirurgias ginecológicas. 

B) Na raquianestesia, um anestésico local é 
injetado no espaço subaracnoide, ocorrendo 
um bloqueio reversível das raízes motoras, 
levando à perda da atividade sensitiva, 
autônoma e motora. No pós-operatório, o 
paciente pode levantar-se imediatamente 
após o procedimento sem risco de cefaleia. 

C) Na sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA), é importante observar frequência 
respiratória, pressão arterial, oximetria, nível 
de consciência e atividade muscular. 

 
D) O bisturi elétrico é um aparelho capaz de 

transformar a corrente elétrica alternada de 
baixa frequência para alta frequência. Tem 
como finalidades: dissecção, anti-coagulação 
e fulguração. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 

Questão 23  

Relacione as terminologias de acordo com suas 
definições e assinale a alternativa que corresponde à 
sequência correta . 
 

(1) diérese 
 
(2) hemostasia 
 
(3) cirurgia 
 
(4) síntese 

cirúrgica 

(   ) Realização do tratamento 
cirúrgico. 

(   ) Detém ou impede o 
sangramento. 

(   ) Aproximação das bordas da 
ferida. 

(   ) Corte dos tecidos para 
abordagem de um órgão. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 24  

No que diz respeito à Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), assinale a alternativa correta . 
 

A) A implementação da SAE é obrigatória 
apenas nas instituições de saúde públicas. 

B) Não é atividade privativa da enfermagem, 
envolvendo toda equipe multiprofissional. 

C) A implementação da SAE ocorre apenas nas 
instituições de saúde privadas. 

D) As ações de enfermagem da SAE contribuem 
para a promoção, prevenção e recuperação 
da saúde do indivíduo. 

E) Dentre as várias etapas da SAE, cabe ao 
técnico de enfermagem o diagnóstico e o 
relatório de enfermagem. 
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Questão 25  

Homem, 18 anos, vítima de acidente automobilístico 
com trauma em região tóraco-abdominal, foi internado 
na clínica cirúrgica em pós-operatório imediato de 
laparotomia exploradora com correção de trânsito 
intestinal. Encontra-se com sonda nasogástrica 
aberta, dreno torácico à direita, sonda vesical de 
demora e colostomia. Em relação ao caso 
apresentado, indique a alternativa incorreta . 
 

A) A colostomia é uma abertura cirúrgica na 
parede abdominal para comunicar uma porção 
do intestino com o exterior, com a finalidade 
de eliminação de fezes. 

B) No pós-operatório, é importante o controle de 
sinais vitais, sondas e drenos e dor. 

C) A bolsa coletora da sonda vesical de demora 
deve ser mantida na altura da linha hemiaxilar 
para assegurar a drenagem. 

D) A sonda nasogástrica, enquanto mantida 
aberta, tem como objetivo descomprimir o 
estômago, removendo líquidos e gases. 

E) Para o registro do débito do dreno torácico, 
deve-se calcular a diferença entre o volume 
total desprezado e o volume do selo d’água.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 26  

Técnico de enfermagem recém-admitido em um 
hospital público de ensino ficou responsável pelos 
cuidados integrais de 5 pacientes da clínica médica. 
Sobre a prescrição e a execução dos cuidados de 
enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem, exceto: 
 

A) Verificar a prescrição de enfermagem antes 
de iniciar os cuidados. 

B) Checar a prescrição de enfermagem logo 
após a execução dos cuidados. 

C) Registrar no relatório de enfermagem as 
ações prescritas pelo enfermeiro, porém não 
executadas. 

D) Separar e organizar os materiais antes da 
execução dos cuidados prescritos.  

E) Avaliar o produto a ser utilizado em curativos 
mais adequado e comunicar imediatamente 
ao enfermeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 27  

Consideram-se causas de traumas mamilares, exceto: 
 

A) Falta de hidratação dos mamilos com 
pomadas e cremes. 

B) Mau posicionamento e pega incorreta. 
C) Amamentação com aréola distendida e 

endurecida. 
D) Técnica incorreta de retirar do peito. 
E) Monilíase. 

 
 
 

Questão 28  

Sobre à atenção integral e humanizada ao recém-
nascido (RN) no momento do nascimento em 
estabelecimentos de saúde que realizam partos, é 
correto : 
 

I) O  atendimento  ao  RN  consiste  na 
assistência por profissional devidamente 
capacitado  em  reanimação  neonatal, 
médico (preferencialmente pediatra ou 
neonatologista) ou profissional de 
enfermagem (preferencialmente enfermeiro 
obstetra ou neonatal). 

II) Para o RN a termo com ritmo respiratório 
normal, tônus normal e sem líquido meconial, 
recomenda-se: assegurar o contato pele a 
pele imediato e contínuo, colocando o RN 
sobre o abdômen ou tórax da mãe de acordo 
com sua vontade, de bruços e cobri-lo com 
uma coberta seca e aquecida, em 
temperatura ambiente de, no mínimo, 26ºC. 

III) Para o RN a termo com ritmo respiratório 
normal, tônus normal e sem líquido meconial, 
recomenda-se: primeiramente, realizar os 
procedimentos de rotina do RN (exame físico, 
pesagem e outras medidas antropométricas, 
profilaxia da oftalmia neonatal e vacinação); 
após os procedimentos, colocar o recém-
nascido em contato pele a pele com a mãe. 

IV) Para todos os RN, proceder ao clampeamento 
do cordão umbilical imediatamente após o 
nascimento. 

V) Para o RN pré-termo ou qualquer RN com 
respiração ausente ou irregular, tônus 
diminuído e/ou com líquido meconial, seguir o 
fluxograma do Programa de Reanimação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e iniciar as 
manobras com a oferta de oxigênio 
suplementar inalatório. 

 
A) Todas estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) I, II e V estão corretas. 
D) III, IV e V estão corretas. 
E) II, IV e V estão corretas. 
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Questã o 29 

Assinale a alternativa correta  sobre o manejo clínico 
do recém-nascido (RN) exposto à transmissão vertical 
do HIV. 
 

A) Não é recomendado o alojamento conjunto 
em período integral, com o intuito de fortalecer 
o vínculo mãe-filho. 

B) Limpar com compressas macias todo o 
sangue e as secreções visíveis na superfície 
corporal do RN logo após o nascimento e 
encaminhá-lo para banho em água corrente 
após 6 horas do nascimento.  

C) Iniciar a primeira dose do AZT solução oral 
após a primeira mamada. 

D) Recomenda-se a não amamentação e a 
substituição do leite materno por fórmula 
infantil ou leite humano fornecido pelo banco 
de leite. 

E) Aspirar as vias aéreas de todos os RN, como 
rotina.  

 
 

Questão 30  

São critérios para ingresso na Unidade Canguru, 
exceto: 
 

A) Estabilidade clínica do bebê. 
B) Nutrição enteral plena – seio materno, sonda 

gástrica ou copo. 
C) Peso mínimo de 1.250g. 
D) Sucção exclusiva no seio materno. 
E) Mãe com conhecimento e habilidade para 

manejar o bebê em posição canguru. 
 

 

Questão 31  

Sobre o período puerperal, considere as assertivas e 
indique a alternativa correta . 
 

I) Para prevenção da hemorragia pós-parto, 
deve-se ter observação criteriosa da 
coloração da pele, do tônus uterino e o 
sangramento, verificar os sinais vitais e 
comunicar o médico imediatamente sobre 
qualquer anormalidade. 

II) Para a puérpera que recebe a administração 
de sulfato de magnésio para tratamento de 
pré-eclâmpsia e eclâmpsia, os principais 
cuidados são controle da frequência 
respiratória, controle de diurese, controle do 
reflexo patelar e, no caso de alterações 
nesses controles, a administração poderá ser 
suspensa. 

III) Para estimular a amamentação nas mulheres 
que tiveram os recém-nascidos admitidos em 
unidade de terapia intensiva ou semi-
intensiva, deve-se iniciar precocemente o 
estímulo à lactação, realizando massagem e 
ordenha mamária. 

IV) Para o tratamento do ingurgitamento 
mamário, aplicar compressas mornas antes 
da ordenha manual. 

 
A) Apenas a IV está incorreta. 
B)  Todas estão corretas. 
C) Apenas a I e a II estão corretas. 
D) Apenas a I e a IV estão corretas. 
E) Apenas a I e a III estão corretas. 

 
 

Questão 32  

A maneira mais eficaz de garantir uma ótima higiene 
das mãos é utilizar a preparação alcoólica para as 
mãos. As preparações alcoólicas para as mãos 
apresentam as seguintes vantagens imediatas, 
exceto: 
 

A) Não há necessidade de qualquer 
infraestrutura especial como rede de 
fornecimento de água limpa, lavatório, 
sabonete e toalha. 

B) Podem ser utilizadas concomitantemente com 
sabonete líquido ou em espuma. 

C) Eliminação da maioria dos microrganismos, 
incluindo vírus. 

D) Curto período de tempo para higienizar as 
mãos (20 a 30 segundos) e boa tolerabilidade 
da pele. 

E) Disponibilidade do produto no local onde é 
realizada a assistência. 

 
 

Questão 33  

Considere as assertivas sobre as medidas de 
prevenção e controle de infecções relacionadas à 
assistência à saúde por microrganismos 
multirresistentes e assinale a alternativa correta . 
 

I) Utilizar Equipamento de Proteção Individual 
(luvas e aventais) para o manejo do paciente 
e suas secreções. A paramentação para lidar 
com o ambiente em torno do paciente, 
colonizado ou infectado, não é necessária em 
alguns casos. 

II) Disponibilizar equipamentos e utensílios para 
o uso individual do paciente (estetoscópio, 
esfignomanômetro, termômetro, talheres, 
copos e outros). 

III) Enfatizar a importância da higienização das 
mãos e o uso de luva para todos os 
profissionais de saúde, visitantes e 
acompanhantes. 

IV) Estabelecer uma área de isolamento do 
paciente ou coorte exclusiva para paciente 
colonizados/infectados pelo mesmo 
microrganismo multirresistente, bem como a 
identificação da condição de isolamento, 
inclusive no prontuário e nas portas de 
acesso. 

 
A) Apenas II e IV e V estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III e V estão corretas. 
D) Apenas IV e V estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 
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Questão 34  

São consideradas doenças de notificação compulsória 
imediata: 
 

A) Varíola, Febre Amarela, Dengue, Febre 
Maculosa. 

B) Botulismo, Cólera, Coqueluche, Difteria, 
Sarampo. 

C) Ebola, Rubéola, Febre Tifoide, Raiva Humana, 
Sífilis Congênita. 

D) Tuberculose, Febre Chikungunya, Tétano 
Neonatal, Leptospirose. 

E) Leishmaniose Visceral, Hepatites Virais, 
Poliomielite por Poliovírus Selvagem. 

 
 
 

Questão 35  

Homem, 23 anos, vítima de múltiplos ferimentos por 
arma branca, está internado há 3 dias e se apresenta 
com cateter venoso central em veia jugular esquerda, 
traqueostomia, deiscência de toracotomia à esquerda 
com secreção purulenta em média quantidade, 
jejunostomia, cistostomia e ferida com tecido de 
granulação em perna esquerda. Diante dessa 
situação, qual seria o primeiro e o último local de 
manipulação para curativo e/ou higiene? 
 

A) Veia jugular esquerda e hemitórax esquerdo. 
B) Flanco inferior esquerdo e perna esquerda. 
C) Hemitórax esquerdo e região cervical. 
D) Região suprapúbica e região cervical. 
E) Flanco inferior esquerdo e veia jugular 

esquerda. 
 
 

 
Questão 36  

Durante o atendimento a uma parada 
cardiorrespiratória na enfermaria da clínica cirúrgica, o 
técnico de enfermagem deve assistir ao enfermeiro e 
à equipe multidisciplinar. Dentre os materiais e/ou 
equipamentos necessários, são indispensáveis nesse 
momento: 
 

A) kit para entubação orotraqueal: laringoscópio, 
cânulas de entubação de calibres variados, 
otoscópio, seringa de 20 ml. 

B) desfibrilador, monitor multiparamétrico, régua 
antropométrica, aparelho de 
eletrocardiograma. 

C) desfibrilador, monitor multiparamétrico, régua 
antropométrica, aparelho de 
eletroencefalograma. 

D) kit para entubação orotraqueal: laringoscópio, 
cânulas de entubação de calibres variados, 
seringa de 20 ml. 

E) desfibrilador, monitor multiparamétrico, tábua 
para massagem, aparelho de 
eletroencefalograma. 

 
 

 
Questão 3 7 

Mulher, 55 anos, está internada na clínica médica 
com diagnóstico de acidente vascular cerebral 
(AVC). Durante a internação, apresenta um 
episódio de queixa de dor no peito e dispneia leve. 
O médico do plantão pede um eletrocardiograma 
(ECG). Em relação ao ECG, assinale a 
alternativa correta . 
 

A) O posicionamento do eletrodo para derivação 
precordial V5 deve ser: 5º espaço intercostal à 
esquerda, na linha hemiaxilar esquerda. 

B) O posicionamento do eletrodo para derivação 
precordial V4 deve ser: 5º espaço intercostal à 
esquerda, na linha hemiclavicular esquerda. 

C) O posicionamento do eletrodo para derivação 
precordial V1 deve ser: 4º espaço intercostal à 
direita, próximo ao esterno. 

D) O posicionamento do eletrodo para derivação 
precordial V2 deve ser: no ponto médio entre 
V1 e V3. 

E) As derivações periféricas são obtidas no plano 
horizontal, pela colocação de eletrodos no 
tórax do paciente. 

 
 
 
 
 

Questão 38  

No centro cirúrgico, não cabe ao técnico de 
enfermagem  
 

A) receber o paciente. 
B) desenvolver procedimentos técnicos conforme 

orientação do enfermeiro. 
C) prover a sala com materiais e equipamentos 

adequados, de acordo com o tipo de cirurgia.  
D) auxiliar no posicionamento correto do 

paciente.  
E) abrir materiais estéreis sem o uso de técnica 

asséptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Universidade Estadual de Maringá – TESTE SELETIVO –  Edital N.º 43/2017-PRH 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
9 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão 39  

Assinale a alternativa incorreta . 
 

A) O atendimento pré-natal será realizado por 
profissionais da atenção primária. 

B) Os serviços de saúde onde o parto for 
realizado assegurarão às mulheres e aos seus 
filhos recém-nascidos, alta hospitalar 
responsável e contrarreferência na atenção 
primária, bem como o acesso a outros 
serviços e a grupos de apoio à amamentação. 

C) Incumbe ao poder público proporcionar 
assistência psicológica à gestante e à mãe, no 
período pré e pós-natal, inclusive como forma 
de prevenir ou minorar as consequências do 
estado puerperal. 

D) O direito a acompanhante durante o trabalho 
de parto e do pós-parto é garantia exclusiva 
das gestantes atendidas pelo sistema de 
saúde suplementar. 

E) A atenção primária à saúde fará a busca ativa 
da gestante que não iniciar ou que abandonar 
as consultas de pré-natal, bem como da 
puérpera que não comparecer às consultas 
pós-parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Questão 40 

Assinale a alternativa correta  em relação à 
profissionalização e ao trabalho da criança e do 
adolescente. 
 

A) A remuneração que o adolescente recebe 
pelo trabalho efetuado ou a participação na 
venda dos produtos de seu trabalho desfigura 
o caráter educativo. 

B) O adolescente que se enquadra na categoria 
de aprendiz estará amparado apenas pelas 
normas do Código de Processo Civil. 

C) Ao adolescente portador de deficiência é 
proibida a prática de atividade laboral. 

D) A realização de atividades perigosas, 
insalubres ou penosas é permitida ao 
adolescente aprendiz que estiver em regime 
familiar de trabalho. 

E) Ao adolescente é vedado o trabalho noturno, 
realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco horas do dia seguinte. 

 
 
 


