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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 5: 

 
Texto extraído do livro:  
Para não esquecer. Clarice Lispector. Editora Rocco. Rio de 
Janeiro. 1999. p. 36 - 37. 
 
 
 
 

 
 
 
 
      QUESTÃO 01 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) A autora/narradora relata um sonho que freqüentemente 

tem, e lhe causa medo. 
(B) A autora/narradora relata um pensamento que às vezes 

toma conta de sua vida. 
(C) A imagem descrita pela autora/narradora nem sempre é 

completa e nítida. 
(D) A autora/narradora tem a sensação de que o tempo não 

passa quando está na clareira. 
 
 
      QUESTÃO 02 
 
A partir da leitura do texto, podemos inferir que: 
 
(A) As cores preenchem todo o espaço descrito, mas não 

são reveladas as cores das borboletas. 
(B) A penumbra do local impede que a autora/narradora 

contemple a imagem por completo, embora ela não se 
incomode com isso. 

(C) As cores vistas na clareira não são vistas fora dali. 
(D) As cores, de tantas e tão vivas, por vezes ofuscam os 

olhos da autora/narradora, do leão e das borboletas. 
 
 
      QUESTÃO 03 
 
Do período “De modo que, como eu ia sentindo e dizendo, 
lá estamos.”, podemos inferir, de acordo com o texto, que: 
 
(A) A expressão “de modo que” insere a idéia de contraste 

entre o mundo da narrativa e o mundo real. 
(B) Os verbos sentir e dizer, no gerúndio, reforçam a idéia 

de distanciamento entre o eu da narradora e o eu da 
personagem. 

(C) Na expressão “lá estamos”, a desinência de pessoa 
_mos indica a presença plural do mesmo eu: narradora 
e personagem. 

(D) A autora/narradora, por um momento, afasta-se do 
cenário que vem descrevendo, levando o leitor a 
perceber seus dois papéis: narradora e personagem. 

 
 
      QUESTÃO 04 
 
A figura de linguagem na expressão “um descampado tão 
sem tampa e sem cor” nos permite: 
 
(A) Perceber o grau de confusão mental da 

autora/narradora. 
(B) Estabelecer uma comparação, que nos leva a entender 

melhor a extensão do medo pelo vazio do descampado, 
e sua vastidão. 

(C) Reconhecer a importância que as cores têm na vida da 
autora/narradora. 

(D) Concluir que a autora/narradora simplesmente não sabe 
o que está falando. 

 
 
 
 
 

 
Uma imagem de prazer 
 
    Conheço em mim uma imagem muito boa, e cada 
vez que eu quero eu a tenho, e cada vez que ela 
vem ela aparece toda. É a visão de uma floresta, e 
na floresta vejo a clareira verde, meio escura, 
rodeada de alturas, e no meio desse bom escuro 
estão muitas borboletas, um leão amarelo sentado, e 
eu sentada no chão tricotando. As horas passam 
como muitos anos, e os anos se passam realmente, 
as borboletas cheias de grandes asas e o leão 
amarelo com manchas - mas as manchas são 
apenas para que se veja que ele é amarelo, pelas 
manchas se vê como ele seria se não fosse amarelo. 
O bom dessa imagem é a penumbra, que não exige 
mais do que a capacidade de meus olhos e não 
ultrapassa minha visão. E ali estou eu, com 
borboleta, com leão. Minha clareira tem uns 
minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça: 
é saber com apreensão que fora dali estou perdida, 
porque nem sequer será floresta (a floresta eu 
conheço de antemão, por amor), será um campo 
vazio (e este eu conheço de antemão através do 
medo) - tão vazio que tanto me fará ir para um lado 
como para outro, um descampado tão sem tampa e 
sem cor de chão que nele eu nem sequer encontraria 
um bicho para mim. Ponho apreensão de lado, 
suspiro para me refazer e fico toda gostando de 
minha intimidade com o leão e as borboletas; 
nenhum de nós pensa, a gente só gosta. Também eu 
não sou em preto e branco; sem que eu me veja, sei 
que para eles eu sou colorida, embora sem 
ultrapassar a capacidade de visão deles (nós não 
somos inquietantes). Sou com manchas azuis e 
verdes só para estas mostrarem que não sou azul 
nem verde - olha só o que eu não sou. A penumbra é 
de um verde escuro e úmido, eu sei que já disse isso 
mas repito por gosto de felicidade; quero a mesma 
coisa de novo e de novo. De modo que, como eu ia 
sentindo e dizendo, lá estamos. E estamos muito 
bem. Para falar a verdade, nunca estive tão bem. Por 
quê? Não quero saber por quê. Cada um de nós está 
no seu lugar, eu me submeto bem ao meu lugar. Vou 
até repetir um pouco mais porque está ficando cada 
vez melhor: o leão amarelo e as borboletas caladas, 
eu sentada no chão tricotando, e nós assim cheios 
de gosto pela clareira verde. Nós somos contentes. 
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      QUESTÃO 05 
 
O período “nenhum de nós pensa, a gente só gosta”, se 
reescrito de acordo com a norma padrão formal da língua 
portuguesa, ficaria: 
 
(A) nenhum de nós pensamos, nós só gostamos 
(B) nenhum da gente pensa, a gente só gosta 
(C) nenhum de nós pensa, nós só gostamos 
(D) nós não pensamos, a gente gostamos 
 
 
      QUESTÃO 06 
 
Leia os períodos abaixo:  
 
I – Grandes nomes de nosso país formaram na famosa 

universidade de Oxford, Inglaterra. 
 
II – O curso inicia na segunda-feira, dia 7 de abril. 
 
III – Os veículos chocaram-se violentamente. 
 
IV – A equipe não classificou para a final. 
 
V – Eulália chama assim por causa de sua avó. 

 
Assinale a alternativa correta quanto à gramática normativa: 
 
(A) I e III estão corretas. 
(B) Apenas III está correta. 
(C) II, IV e V estão corretas. 
(D) todas estão corretas. 
 

 
      QUESTÃO 07 
 
No período “Os eleitores indecisos acham que a cúpula dos 
dois principais partidos políticos precisam definir melhor 
suas plataformas”, a forma verbal destacada representa 
uma concordância que: 
 
(A) não é correta, pois o sujeito da oração é singular. 
(B) é a única possível. 
(C) é uma de duas possíveis, mas é a mais correta. 
(D) é correta, porque tanto o sujeito de precisam como o 

de acham estão no plural. 
 
 
      QUESTÃO 08 
 
Assinale a alternativa contendo ERRO de pontuação: 
 
(A) Enquanto fazia segredo, amigos e familiares apostavam 

- como numa loteria – tentando adivinhar o motivo de 
sorrisos tão largos! 

(B) Contudo, as evidências eram, no mínimo, bastante 
visíveis. 

(C) Estava feliz porque, como ninguém sabia, acabara de 
comprar um carro novo. 

(D) Todos ficaram se perguntando o porquê de tamanha 
felicidade? 

 
 
 

 
 
 
 
      QUESTÃO 09 
 
“Solicito ___ proprietária do imóvel, ___ quem cumprimento 
respeitosamente, o envio do contrato ___ inquilina. 
Ressalto que daqui ___ duas semanas confirmarei com ela  
___ assinaturas, como fazemos ___ anos. Agradeço, desde 
já, ___ duas.” Complete as lacunas do texto com os 
vocábulos adequados, de acordo com a norma gramatical: 
 
(A) à, a, à, há, as, há, as 
(B) à, à, a, há, as, a, às 
(C) à, a, à, a, as, há, às 
(D) à, à, à, a, as, há, às 
 
 
      QUESTÃO 10 
 
Assinale a oração totalmente correta quanto à ortografia: 
 
(A) A hesitação excessiva leva ao infortúnio da perda, na 

maioria das vezes. 
(B) Infelismente, seu desvio de comportamento vai reflitir 

em sua avaliação. 
(C) Ele era simplismente um exímio conhecedor das 

ciências esotéricas. 
(D) Famosos metereologistas prevêm aumento do 

aquecimento global. 
 
 
ATUALIDADES E NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 
 
       
 
 
      QUESTÃO 11 
 
Sobre licitação é correto afirmar: 
 
I – A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração. 

 
II – O pregão é uma modalidade de licitação, enquanto o 

registro de preços é um sistema de contratações. 
 
III – a invalidação da licitação pode se dar por anulação ou 

por revogação. 
 
IV – O leilão é a modalidade de licitação que a 

administração pública utiliza-se para a venda de seus 
bens inservíveis. 

 
 (A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 
 (B) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos. 
 (C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 (D) Apenas o item I está correto. 
 
 
      QUESTÃO 12 
 
Identifique as afirmativas incorretas. 
 
I – Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência são princípios constitucionais imperativos aos 
atos emanados exclusivamente pela administração 
direta. 
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II – As agências reguladoras possuem natureza jurídica de 

autarquias de regime especial e são pessoas de direito 
Público. 

 
III – Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de 

Economia Mista, Fundações Públicas e Agências 
Reguladoras são órgãos da Administração Indireta.  

 
IV – Agente competente, finalidade, forma, motivo e objeto 

são requisitos de validade do ato administrativo, 
enquanto que a presunção de legitimidade, 
imperatividade, exigibilidade e auto executoriedade são 
atributos do ato administrativo. 

 
V – O terceiro setor é composto por sociedades 

paraestatais, que, por sua vez, incluem as organizações 
sociais e os serviços sociais autônomos, além dos entes 
de cooperação e as entidades de interesse coletivo. 

 
 (A) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 (B) Estão incorretas as afirmativas II e V. 
 (C) Estão incorretas as afirmativas II, III e V. 
 (D) Apenas a afirmativa I está incorreta. 
 
 
      QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Será concedido horário especial, vinculado à 

compensação de horário, a ser efetivado no prazo de 
até 1 (um) ano, ao servidor que, em caráter eventual, 
atuar como instrutor em curso de formação, de 
desenvolvimento ou de treinamento regularmente 
instituído no âmbito da administração pública federal. 

(B) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas 
não poderá acompanhar o procedimento administrativo 
para apurar a prática de improbidade. 

(C) É obrigatória a presença de advogado em todas as 
fases do processo administrativo disciplinar. 

(D) O servidor em débito com o erário, que for demitido, 
exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias 
para quitar o débito. 

 
 
      QUESTÃO 14 
 
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública 
no mundo e, no Brasil, já são encontrados três dos quatro 
vírus da doença. Sobre esse assunto podemos afirmar: 
 
I – A dengue é uma enfermidade causada por um arbovírus 

e atualmente é a arbovirose mais comum que atinge o 
homem. 

 
II – A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito 

Aedes aegypti. 
 
III – Dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença e 

está entre as dez principais causas de hospitalização e 
morte de crianças em países de clima tropical. 

 
IV – O estado do Rio de Janeiro assiste a uma epidemia de 

dengue que já registrou mais de 500 casos por dia e já 
resultou em mais de 80 mortes. 

 

 
 
 
 
V – A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de 

Colônia. O mosquito aedes aegypti tem origem africana 
e chegou ao Brasil junto com os navios negreiros. 

 
(A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
(B) As afirmativas I, II, III, IV e V estão incorretas. 
(C) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
(D) A afirmativa V está incorreta. 
  
 
      QUESTÃO 15 
 
Em relação ao Estado do Tocantins podemos afirmar que: 
 
I – A Capital definitiva do Tocantins, Palmas, foi instalada 

em 1º de janeiro de 1990, tendo sido Miracema sua 
capital provisória. 

 
II – O Estado do Tocantins está localizado a Sudeste da 

Região Norte, apresentando vegetação variada e clima 
tropical. 

 
III – O Estado do Tocantins é uma das 29 (vinte e nove) 

unidades federativas do Brasil e sua capital é a cidade 
planejada de Palmas. 

 
IV – O Estado do Tocantins é formado por 137 municípios. 
 
V – Bico do Papagaio e Jalapão são microrregiões do 

Estado brasileiro do Tocantins. 
 
 (A) As afirmativas III e IV estão incorretas. 
 (B) As afirmativas III, IV e V estão incorretas. 
 (C) Apenas a afirmativa II está correta. 
 (D) As afirmativas II e III estão corretas. 
 

 
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  
 
 
 
 
      QUESTÃO 16 
 
Com relação aos conceitos de Protocolos e acesso à 
Internet, identifique a alternativa correta: 
 
(A) Cada computador na Internet (chamado de host) tem 

pelo menos um endereço IP que o identifica 
exclusivamente na Rede. 

(B) Os protocolos SMTP, POP e IMAP são exemplos de 
protocolos utilizados por servidores de correio 
eletrônico. 

(C) O conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de 
protocolos de comunicação entre computadores em 
rede. Pode ser visto como um modelo de camadas, 
onde cada camada é responsável por um grupo de 
tarefas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
      QUESTÃO 17 
 
As memórias internas de um computador são de dois tipos 
básicos: A memória RAM e a memória ROM. Com relação 
à memória ROM, pode-se dizer: 
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(A) É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou 

seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante 
uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou 
apagadas, somente acessadas. São memórias cujo 
conteúdo é gravado permanentemente. 

(B) É a memória volátil e compõe a memória principal do 
microcomputador. 

(C) É a memória de acesso aleatório, é um tipo de memória 
que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória 
primária em sistemas eletrônicos digitais. 

(D) As alternativas b) e c) estão corretas. 
 
 
      QUESTÃO 18 
 
Qual operação é executada pelo desfragmentador de disco 
do Windows para aumentar a velocidade de acesso e 
recuperação de arquivos? 
 
(A) Agrupa os arquivos mais utilizados em partições mais 

rápidas do disco. 
(B) Agrupa os arquivos mais utilizados em um único volume 

de disco. 
(C) Liberar espaço da unidade de disco. 
(D) Regrava partes de um arquivo em setores contínuos. 
 
 
      QUESTÃO 19 
 
Programas como o Netscape e o Internet Explorer são 
exemplos de: 
 
(A) Editores de Páginas da Internet 
(B) Navegadores para a Internet 
(C) Anti-Vírus da Internet 
(D) Nenhuma das alternativas 
 
 
      QUESTÃO 20 
 
Utilizamos para a criação de cópias de segurança e para 
restaurar ou recuperar arquivos perdidos, em casos de 
defeito no disco rígido do computador: 
 
(A) Programas Fontes 
(B) Compiladores 
(C) Programas de backup 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
     QUESTÃO 21 
 
De modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas 
na seguinte seqüência: a diérese, a hemostasia e a síntese. 
Os materiais utilizados para realização dessa seqüência 
são: 
 
(A) bisturi, tesoura de Metzenbaum e porta agulha de 

Mathieu 
(B) cabo de bisturi, pinça “Mosquito” e porta agulha de 

Mathieu 
(C) porta agulha de Mathieu, bisturi e pinça hemostática de 

Crile 
(D) tesoura de Metzenbaum, pinça hemostática de Kelly e 

pinça de Backhaus 
 
 
     QUESTÃO 22 
 
Relativamente aos curativos, assinale a alternativa FALSA: 
 
(A) pode ser fechado, aberto ou compressivo 
(B) um curativo aberto pode ser recomendado em casos de 

incisões limpas 
(C) um curativo fechado protege o ferimento das lesões 

mecânicas, mas não absorve a drenagem das 
secreções 

(D) um curativo aberto facilita a limpeza, e ainda torna-se 
mais barato 

 
 
      QUESTÃO 23 
 
No que se refere à cicatrização, assinale a alternativa 
verdadeira: 
 
(A) a cicatrização por segunda intenção caracteriza-se por 

lesões com bordas regulares e de ajustes por suturas 
com perda acentuada de tecido 

(B) a cicatrização das feridas com grande área de tecido 
desvitalizado, ou de coloração enegrecida ocorrerá com 
o uso contínuo de anti-séptico prescrito 

(C) a oxigenação e a perfusão dos tecidos são condições 
essenciais para ocorrer a cicatrização dos feridas 

(D) a deficiência protéica não influencia a resposta 
imunológica, mas reduzidas taxas de vitamina A tornam 
as feridas mais susceptíveis às infecções 

 
 
    QUESTÃO 24 
 
Foi prescrito sulfato de magnésio, dose de ataque, 5 g, 
diluído em 250 mL de soro glicosado a 5%. Há na unidade 
ampolas de MgSO4 a 20% com 10 mL. Dessa forma, para 
atender ao prescrito será necessário diluir no soro: 
 
(A) meia ampola 
(B) uma ampola 
(C) duas ampolas  
(D) duas ampolas e meia 
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     QUESTÃO 25 
 
Dentre os procedimentos listados a seguir, qual é aquele 
capaz de destruir todo e qualquer tipo de microorganismo, 
incluindo a forma esporulada? 
 
(A) esterilização 
(B) assepsia cirúrgica 
(C) degermação 
(D) desinfecção 
     
 
     QUESTÃO 26 
 
Para a realização do hemograma e creatinina, devemos 
selecionar respectivamente os seguintes frascos ou tubos 
para acondicionar o material: 
 
(A) frasco com fluoreto e tubo simples 
(B) frasco com meio de cultura eróbico e anaeróbio 
(C) frasco com anticoagulante e frasco com fluoreto 
(D) frasco com anticoagulante e tubo simples 
 

     QUESTÃO 27 

 
Foram prescritos1000 mL de soro glicosado a 5% e 500 mL 
de Ringer com Lactato, para serem infundidos em 24 horas. 
Considerando que o equipo utilizado será o microgotas, 
calcule qual será o gotejamento para que a solução seja 
infundida no tempo prescrito pelo veterinário: 
 
(A) 20 gotas por minuto 
(B) 72 gotas por minuto 
(C) 62 gotas por minuto 
(D) 120 gotas por minuto 
 
 
     QUESTÃO 28 
 
O instrumental cirúrgico é classificado por grupo.  A tesoura 
de Metzenbaum pertence ao seguinte grupo: 
 
(A) redução 
(B) diérese 
(C) densidade 
(D) exérese 
 
 
     QUESTÃO 29 
 
As escaras podem ocorrer devido à: 
 
(A) alergia, febre alta e obesidade 
(B) diabete, pressão alta e avitaminose 
(C) fricção, umidade e falta de asseio 
(D) caquexia, paralisias e edema generalizado 
 
 
    QUESTÃO 30 
 
Um pós-operatório imediato chega à internação com 
prescrição de 3000 mL de soro Ringer com Lactato. O 
controle do gotejamento, em equipo macrogotas, deve ser 
ajustado para as 12 horas seguintes. O Enfermeiro, ao dar  

 
 
 
 
continuidade à hidratação venosa, deve controlar o número 
de gotas para: 
 
(A) 42 gotas por minuto 
(B) 54 gotas por minuto 
(C) 65 gotas por minuto 
(D) 83 gotas por minuto 
  

 
      QUESTÃO 31 
 
A dexametasona injetável é fabricada em frascos de 2,50 
mL na concentração de 4 mg/mL. Assim sendo, para 
administrar uma prescrição de 6 mg, que quantidade da 
substância deve ser aspirada? 
 
(A) 0,50 mL 
(B) 1,00 mL 
(C) 1,25 mL 
(D) 1,50 mL 
  
 
      QUESTÃO 32 
 
O requisito fundamental, e ao mesmo tempo, básico para 
evitar infecção cruzada é: 
 
(A) cuidar de um único paciente 
(B) lavar as mãos 
(C) administrar antibiótico 
(D) utilizar desinfetantes 
 
 
      QUESTÃO 33 
 
A via mais rápida de absorção dos medicamentos é: 
 
(A) endovenosa 
(B) subcutânea 
(C) oral 
(D) intradérmica 
 
 
      QUESTÃO 34 
 
Dentre os materiais abaixo listados, assinale aquele que 
não pode ser submetido ao processo de esterilização pelo 
calor úmido. 
 
(A) borrachas 
(B) líquidos 
(C) pós 
(D) cubas de inox 
  
 
      QUESTÃO 35 
 
Tendo em vista os cuidados com a geladeira para vacinas, 
é incorreto: 
 
(A) fazer o degelo a cada 20 dias ou quando a camada de 

gelo for superior a 0,2 cm 
(B) certifica-se de que a porta está vedando corretamente 
(C) não armazenar absolutamente nada na porta 
(D) não colocar nenhum objeto na geladeira que dificulte a 

circulação de ar 
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      QUESTÃO 36 
 
Correlacione os materiais cirúrgicos a seguir com a 
função/característica de cada material: 
 
1- pinças de Kelly 
2-afastador de Farabeuf 
3-porta agulha 
4- fio catgut 
 
(  ) Ajuda a obter uma melhor visualização do campo 

cirúrgico 
(  ) Auxilia a estancar o sangramento 
(  ) Instrumento utilizado no tempo cirúrgico denominado de 

síntese 
(  ) Absorvido pelo organismo após determinado período 
 
A seqüência correta das funções/características é: 
 
(A) 2; 4; 1; 3 
(B) 4; 3; 2; 1 
(C) 1; 4; 2; 3 
(D) 2; 1; 3; 4 
 
 
      QUESTÃO 37 
 
A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, no uso 
de suas atribuições legais e cumprindo deliberação do 
plenário em sua nona reunião ordinária de setembro de 
1975, aprova o código de deontologia de enfermagem 
(ética) que: 
  
(A) compreende os comportamentos que caracterizam uma 

cultura,um grupo profissional  enquanto faz uso de 
alguns valores e de uma escala deles 

(B) compreende as aspirações básicas do ser humano onde 
os valores não dão a dinâmica do agir 

(C) compreende o agir de acordo com as tendências do ser 
humano 

(D) compreende a liberdade do agir diante do certo/errado, 
que o profissional estabelece 

 
 
      QUESTÃO 38 
 
O código de ética dos Profissionais de Enfermagem leva 
em consideração, prioritariamente: 
 
(A) normas e rotinas da equipe de saúde preconizadas pelo 

médico 
(B) a necessidade e o direito de Assistência de enfermagem 

à população, os interesses do profissional e de sua 
organização 

(C) sobrepor o interesse da ciência ao interesse e 
segurança da pessoa humana 

(D) prescrever medicamentos ou praticar atos cirúrgicos 
      
 
      QUESTÃO 39 
 
Atos Normativos do exercício de Enfermagem lei 5.905/73.    
 
(A) dispõe do regulamento do hospital geral de saúde 

pública 
(B) regula o exercício da enfermagem no Brasil 

 
 
 
 
(C) dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem e dá outras providencias 
(D) regula o exercício da enfermagem profissional 
  
 
      QUESTÃO 40 
 
A resolução Cofen -160 
 
(A) institui o dia do Enfermeiro 
(B) dispõe sobre a formação mínima do Enfermeiro 
(C) aprova a regulamentação das atividades do agente 

comunitário de saúde 
(D) aprova o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfemagem 
 
 
      QUESTÃO 41 
    
A prática da enfermagem profissional requer a habilidade 
da observação, comunicação, reflexão, aplicação do 
conhecimento das ciências físicas e do comportamento, 
além de se fazer apreciações e tomar decisões. A isso se 
chama: 
 
(A) processo de enfermagem 
(B) trabalho em equipe 
(C) assistência de enfermagem 
(D) método científico 
 
 
      QUESTÃO 42 
 
O processo de enfermagem compreende etapas bem 
definidas que são: 
 
(A) identificação de problemas e avaliação 
(B) identificação de problemas, planejamento, 

implementação e avaliação 
(C) implementação e avaliação 
(D) planejamento, identificação de problema e avaliação 
  
 
      QUESTÃO 43 
 
A estrutura das necessidades humanas básicas descrita por 
Maslow em 1968 e amplamente aceita compreende: 
 
(A) fisiológicos, segurança/proteção, auto-estima 
(B) fisiológicos, segurança/proteção, amor/gregário, auto-

realização 
(C) fisiológicos, segurança/proteção,amor/gregário, auto-

estima, autor-realização. 
(D) fisiológicos, auto-realização, auto-estima, amor/gregário 
      
 
      QUESTÃO 44 
 
O processo de mudanças sempre produz resistência: o 
enfermeiro como agente deste processo deve: 
 
(A) obter informações precisas a respeito do problema e da 

mudança proposta 
(B) manter linhas de comunicação abertas; converse com 

colegas, superiores; pedir esclarecimentos a respeito de 
informações conflitantes 
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(C) formar grupos de apoio com outros que estejam 

vivenciando mudanças semelhantes 
(D) todas as afirmativas estão corretas 

 
 
      QUESTÃO 45 
 
A oxigenoterapia é a administração de um gás essencial à 
vida que requer cuidados na administração: 
 
(A) é necessário sempre administrá-lo umidificado pois o 

oxigênio seco ou com baixa umidade lesa o epitélio da 
mucosa respiratória, provoca reação inflamatória e 
dificuldade em eliminar o muco 

(B) pode ser administrado umidificado ou seco dependendo 
da necessidade do organismo 

(C) o cuidado de umidificação pode ser flexibilizado desde 
que facilita a expectoração 

(D) por ser um gás inflamável dispensa cuidados na 
administração 

 
 
      QUESTÃO 46 
 
A aplicação de calor tem por finalidade: 
 
(A) aumentar a circulação no local da aplicação 
(B) relaxar a musculatura, aquecer, aumentar a circulação 

no local da aplicação, aliviar a dor 
(C) aquecer a musculatura 
(D) aliviar a dor local e aquecer 
  
 
      QUESTÃO 47 
 
A terapia endovenosa abrange tanto riscos quanto 
benefícios. São soluções com a mesma pressão osmótica 
que o sangue: 
 
(A) soluções hipertônicas e isotônicas 
(B) hipotônicas e isotônicas 
(C) glicose ou dextrose a 5% em água, cloreto de sódio a 

9% em água, ringer-lactato 
(D) solução de glicose a 10% em água, solução salina a 

0.45% 
 
 
      QUESTÃO 48 
 
São complicações da terapia intravenosa.  
 
I – Embolia, flebite e inflamação 
 
II- Hemorragia, infecção e lesão de nervo 
 
III- Embolia, flebite e hemorragia  
 
IV- Infiltração, hematoma, flebite, infecção local, lesão de 

nervo, infecção generalizada e embolia 
 
Assinale a alternativa correta abaixo: 
 
(A) I está correta  
(B) II esta correta 
(C) II e IV estão corretas 
(D) IV está correta 

      
 
 
 
      QUESTÃO 49 
 
A eritropoetina é um hormônio secretado pelos rins cuja 
função é: 
 
(A) estimular a produção de urina 
(B) estimular a produção de eritócitos 
(C) controlar perdas iônicas 
(D) controlar a hipertensão 
 
 
      QUESTÃO 50 
 
Alguns pontos importantes devem ser observados na 
disposição dos materiais cirúrgicos na mesa do 
instrumentador. Assinale a alternativa FALSA 
 
(A) no primeiro quadrante da mesa deve estar os materiais 

cirúrgicos para diérese 
(B) os porta-agulhas montados devem ser colocados com 

os anéis voltados para o instrumentador e as agulhas de 
pontas para baixo 

(C) as tesouras curvas, bem como as pinças hemostáticas 
curvas devem ter as pontas voltadas para baixo, e as 
curvaturas para a superfície da mesa 

(D) o bisturi montado deve ser colocado com a lâmina em 
direção ao instrumentador e o corte para a esquerda 

 
 


