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TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA TRANSPORTE 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

01 de julho de 2018 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto servirá de base para as questões 01 e 02: 
 

PNEU FURADO 
 

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu 
furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito 
bonitinha. 

Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele 
desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o 
pneu. 

─ Você tem macaco? ─ perguntou o homem. 
─ Não ─ respondeu a moça. 
─ Tudo bem, eu tenho ─ disse o homem ─ Você 

tem estepe? 
─ Não ─ disse a moça. 
─ Vamos usar o meu ─ disse o homem. 
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 

da moça. 
Terminou no momento em que chegava o ônibus 

que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de 
boca aberta, vendo o ônibus se afastar. 

Dali a pouco chegou o dono do carro. 
─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito 

obrigado. 
─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que 

trocar. 
─ Coisa estranha. 
─ É uma compulsão. Sei lá. 

(Luís Fernando Veríssimo. Livro: Pai não entende nada. L&PM, 
1991). 

 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmativas acerca do texto, julgando-as em 
certas (C) ou erradas (E), a seguir, assinale a sequência 
correta: 
 
(   ) Pode-se inferir que o homem só trocou o pneu do 

carro porque pensou que o carro era da moça. 
(   ) O homem trocou o pneu do carro porque tinha uma 

verdadeira obsessão por trocar pneu, uma 
compulsão. 

(   ) “E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 
da moça.” A classe gramatical do termo destacado é 
artigo. 

(   ) “Dali a pouco chegou o dono do carro.” Trata-se de 
um período simples. 

(   ) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus 
se afastar.” As vírgulas desse trecho são facultativas. 

 
A sequência correta é:  
 
A) C, E, E, E, E; 
B) C, E, E, C, E; 
C) E, C, E, C, E; 
D) E, E, C, C, C. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia predominante e o gênero, o texto pode 
ser classificado como: 
 
A) Narrativo e apólogo; 
B) Dissertativo e crônica; 
C) Narrativo e crônica; 
D) Descritivo e conto. 
 
QUESTÃO 03 
Leia o poema de Fernando Pessoa para responder à 
questão: 
 
Autopsicografia 
 
O poeta é um fingidor.  
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente.  
 
E os que leem o que escreve,  
Na dor lida sentem bem,  
Não as duas que ele teve,  
Mas só a que eles não têm.  
 
E assim nas calhas de roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama coração.  
 
Analise as informações acerca do texto e assinale a opção 
correta: 
 
I. Além da função poética, aparece no texto a função 

emotiva. 
II. As palavras “assim” e “esse” funcionam como 

elementos coesivos no texto.  
III. A palavra “que” do último verso é classificado 

morfologicamente como conjunção integrante. 
IV. Pode-se inferir, pelo contexto do poema, que o 

significado de autopsicografia é a descrição psicológica 
que uma pessoa faz de si mesma. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
C) Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA TRANSPORTE 
PROCESSOS SELETIVOS ISGH 03/04/05/06/07/09/10/18 - 2018 

2 de 8 

QUESTÃO 04 
Leia a tirinha para responder à questão: 
 

 

 

 
 
Assinale o item correto a respeito da análise linguística do 
texto: 
 
A) Assim como “mocreia” as palavras “plateia, ideia e voo” 

também perderam o acento depois do novo acordo 
ortográfico; 

B) “Edibar, você está no meu lugar. A vírgula foi usada 
para isolar um aposto; 

C) Acento a que a mulher se refere é escrito com c. “Ela 
escolheu o melhor acento do avião”; 

D) “Você sabe que eu sento aí toda manhã” A oração 
destacada é adverbial temporal. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
A regência verbal está de acordo com a Gramática 
Normativa na frase: 
 
A) Não me esqueço o bem que ele me fez; 
B) Todos o obedeciam, menos o próprio filho; 
C) Não visava a lucros, mas somente ajudar o próximo; 
D) Há meses João namorava com Maria, sem pensar em 

casamento. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
Carlos tem uma prova em duas semanas. Para tirar uma nota boa, ele precisa ler dois livros, o primeiro com 150 páginas 
e o segundo com 200 páginas. Nos primeiros cinco dias ele leu 25 páginas por dia. Quantas páginas por dia Carlos terá 
que ler nos próximos dias, para que consiga terminar os dois livros e tirar nota boa? 
 
A) 25 páginas; 
B) 50 páginas; 
C) 20 páginas; 
D) 15 páginas. 
 
QUESTÃO 07 
Considere verdadeira a proposição: “Todas as minhas amigas são lindas”. 
Qual a negação da proposição? 
 
A) Uma amiga minha é linda; 
B) Uma amiga minha não é bonita; 
C) Algumas amigas minhas são lindas; 
D) Todas as pessoas são lindas. 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a opção que completa a sequência: 
 
1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 8 – 7 – ( ? ) 
 
A) 11; 
B) 12; 
C) 10; 
D) 9. 
 
QUESTÃO 09 
Uma sala possui 50 alunos, entre mulheres e homens. Sabe-se que o número de mulheres ultrapassa o número de homens 
em 8. Qual o número de homens dessa sala? 
 
A) 25; 
B) 40; 
C) 35; 
D) 21. 
 
QUESTÃO 10 
Considere o conjunto universo S = {x vZ, -3 < x ≤ 12} em que escolhemos os seguintes subconjuntos: 
 
A = {-1,2,6,8,12}; 
B = {1,3,4,5,11,12}; 
C = {-2,1,2,4,6,12}. 
 
O subconjunto de A – (B ∩ C) é: 
 
A) {6,12}; 
B) {2,6,12}; 
C) {7,9}; 
D) {-1,2,6,8}. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
QUESTÃO 11 
Uma das características mais essenciais do computador é 
a capacidade de gravar informação em memória. Para 
tanto, conta com diversos dispositivos que são utilizados 
em diferentes situações. Sobre eles relacione as colunas:   
  
I. Dispositivo de persistência volátil, onde ficam 

armazenados os programas que estão sendo 
executados. 

II. Tipo de memória que permite apenas a leitura. 
III. Dispositivo para a gravação de dados permanentes. 
 
(   ) Disco Rígido – HD; 
(   ) Memória RAM; 
(   ) Memória ROM. 
  
Após relacionar as colunas podemos aferir que a sequência 
correta, de cima para baixo, dos itens é: 
 
A) I, II, III; 
B) II, III, I; 
C) III, II, I; 
D) III, I, II. 
 
 

QUESTÃO 12 
O Ubuntu é uma das distribuições mais conhecidas do 
sistema operacional Linux. Isso por que ele dispõe de uma 
interface arrojada e facilidade para instalação de 
aplicações. Para tanto ele possui uma funcionalidade 
responsável por instalar e remover os softwares. O nome 
dessa funcionalidade é: 
 
A) Painel de Controle; 
B) Windows; 
C) Central de Programas; 
D) Monitor de Sistemas. 
 
QUESTÃO 13 
O correio eletrônico, ou e-mail, é uma ferramenta 
indispensável na comunicação. Nele é possível escolher o 
destinatário da mensagem através de 3 campos: Para, CC 
e CCO. Qual a função campo CCO? 
 
A) Identificar todos os destinatários da mensagem; 
B) Copia os destinatários; 
C) Identificar todos os destinatários da mensagem de 

maneira oculta para os outros; 
D) Cria um e-mail. 
 

 
QUESTÃO 14 
No Calc uma das funções mais populares é a soma, cuja função é apenas somar os valores do intervalo selecionado. 
Observe a função soma utilizada na imagem abaixo e em seguida responda. Qual será o valor da célula B5 se a edição for 
finalizada conforme a imagem? 
 

 
 
A) R$ 2.181,00; 
B) R$ 911,00; 
C) R$ 359,00; 
D) R$ 1.791,00. 
 
QUESTÃO 15 
A World Wide Web, ou simplesmente Web, é a camada lógica que funciona em cima da Internet para gerar conteúdo de 
sites, sistemas, jogos e etc. Para tanto ela trabalha requisições que são consumidas por um protocolo conhecido como: 
 
A) ISO; 
B) HTTP; 
C) ICC; 
D) ADPT. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Primeiros-socorros são procedimentos de emergência que 
devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de morte, 
visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento, 
até que ela receba atendimento definitivo. Define -se 
ainda como o primeiro atendimento realizado a uma 
pessoa que sofreu algum trauma, lesão ou mal súbito. 
Ou ainda como as primeiras providências tomadas no local 
do acidente. É um atendimento inicial e temporário, até a 
chegada da equipe de socorristas. Em relação ao tema, 
marque o item INCORRETO: 
 
A) O atendimento de primeiros-socorros a vítima só pode 

ser realizado por profissional treinado para realizar as 
técnicas preconizadas ao atendimento emergencial; 

B) Qualquer pessoa que for realizar o atendimento pré-
hospitalar, mais conhecido como primeiros-socorros, 
deve antes de tudo, atentar para a sua segurança. No 
impulso de ajudar as vítimas, não justifica a realização 
de atitudes inconsequentes, que acabam 
transformando o socorrista em uma nova vítima; 

C) Para que a vítima seja atendida com qualidade, 
questões como seriedade e respeito devem sempre 
acompanhar o socorrista. Evite que a vítima seja 
exposta desnecessariamente e mantenha em sigilo 
informações pessoais que ela revele durante seu 
atendimento 

D) Os sinais vitais são: pulso, respiração, pressão arterial 
e temperatura 

 
QUESTÃO 17 
Em um paciente internado a observação é essencial para 
os serviços de enfermagem, considerando todo tipo de 
reação física e mental. Essas observações giram em torno 
dos sintomas ou sinais da doença. Sobre o tema analise 
os itens a seguir: 
 
I. Os sintomas são aqueles que não são observados pela 

enfermagem, e sim relatados pelo paciente, como por 
exemplo: dor, náuseas, tonteira, etc.; 

II. Os sinais são os que podemos ver, ouvir, sentir ou que 
são revelados por meios de exames; 

III. Na admissão do paciente para internação, colocar o 
paciente no leito e verificar os sinais vitais 
(temperatura, pressão arterial, pulso e respiração); 

IV. Registrar no relatório data e hora da admissão, os 
sintomas observados, as queixas do paciente, os sinais 
vitais verificados e comunicar ao serviço de nutrição 
sobre a dieta e dar início ao tratamento prescrito. 

 
Analisados os itens é correto afirmar que: 
 
A) Apenas o item I está incorreto; 
B) Apenas o item III está incorreto; 
C) Apenas o item IV está incorreto; 
D) Todos os itens estão corretos. 

QUESTÃO 18 
O trabalho em Unidades de Terapia Intensiva é realizado 
em pacientes críticos, com possibilidades de complicação. 
E muitas vezes quando o paciente vem a óbito é preciso 
saber lidar com essa situação. É necessário tratar este 
momento com ética independentemente de como o 
profissional encara a morte. Profissionalismo e ética são 
fundamentais neste momento. Sobre a atuação do 
profissional de enfermagem diante desse tema, marque a 
opção INCORRETA: 
 
A) A equipe de Enfermagem deve permitir que os 

familiares tenham um tempo com o cadáver, deve 
entregar à família os objetos pessoais, pedir para 
assinar o livro de protocolo além de identificar o cadáver 
com os dados pessoais, preparar o corpo e enviar ao 
necrotério e fazer anotações no prontuário; 

B) Após o óbito, o profissional de enfermagem deixa de ter 
qualquer responsabilidade sobre o corpo do paciente; 

C) Dentre os procedimentos recomendados é importante 
colocar o corpo em óbito em posição anatômica, 
elevando ligeiramente a cabeça; 

D) Após o óbito o profissional de enfermagem deve 
desligar aparelhos e soros conectados ao paciente. 

 
QUESTÃO 19 
Alguns cuidados e procedimentos importantes são 
necessários ao transportar pacientes acamados. A respeito 
deste tema, marque a opção considerada INCORRETA. 
 
A) Movimentos suaves ao manipular o paciente diminuem 

as vibrações, solavancos, dor e desconforto; 
B) Não mova local fraturado ou suspeito de fratura, nestes 

casos, uma pessoa deverá apoiar apenas este segmento 
(perna, braço, etc.); 

C) No paciente com soro, não tracionar o equipo, para que 
a agulha ou cateter não se desloque, e para evitar 
desconexão; 

D) Paciente com dreno de tórax, retirar as pinças 
imediatamente após a chegada do paciente ao destino, 
observando que o frasco esteja em nível mais alto que 
o tórax do paciente. 
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QUESTÃO 20 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva 
em consideração a necessidade e o direito de assistência 
em enfermagem da população, os interesses do 
profissional e de sua organização. Está centrado na 
pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos 
usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e 
acessível a toda população. Referindo-se aos direitos, nas 
relações profissionais apontados nos artigos 1º ao 23º, 
marque a opção CORRETA: 
 
A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 

equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade; 

B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional; 

C) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos 
que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional; 

D) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 

 
QUESTÃO 21 
Ainda de acordo com o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, as penalidades a serem impostas pelo 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 
12 de julho de 1973, são as seguintes, exceto: 
 
A) Advertência verbal; 
B) Censura; 
C) Multa; 
D) Desagravo Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
As infecções hospitalares podem ser definidas como as 
infecções que ocorrem em pacientes durante a 
hospitalização, com diagnóstico confirmado por exames 
clínicos e de laboratório.  Analise os itens e marque V (para 
verdadeiro) e F (para falso): 
 
(   ) Os micro-organismos contagiosos podem se originar 

de fontes endógenas, como a flora comensal 
endógenas da qual o paciente é portador, ou de 
fontes exógenas, como aquisição recente através de 
objetos animados ou inanimados dentro do hospital; 

(   ) Vários fatores podem influenciar na ocorrência das 
infecções hospitalares, tais como a fonte de infecção, 
o agente infeccioso, a via de transmissão, a 
susceptibilidade do hospedeiro e o meio ambiente; 

(   ) Tem-se como fontes imediatas de micro-organismos 
infecciosos no hospital as pessoas, ou seja, 
funcionários do hospital, visitantes e pacientes que 
tenham doença clínica; portadores assintomáticos; 

(   ) Além desses, estão os fômites, que são objetos 
inanimados, inclusive os alimentos, consistindo em 
material e equipamentos médicos tais como móveis, 
cobertores, umidificadores, equipamento de 
anestesia, medicamentos e soluções. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, F, V; 
B) F, V, V, V; 
C) V, V, V, V; 
D) V, V, V, F. 
 
QUESTÃO 23 
Ainda sobre infecção hospitalar e prevenção, marque a 
opção INCORRETA: 
 
A) Os profissionais de saúde, portadores de lesões de pele 

(ferimentos, dermatites, entre outros), devem evitar, 
até que a lesão de pele tenha desaparecido, contato 
direto com pacientes, principalmente em situações de 
risco de exposição a sangue e outros fluídos corporais 
além de contato com equipamentos contaminados; 

B) Utilizar recipientes apropriados para transporte ou 
descarte de perfurocortantes, os quais, para seu 
adequado fechamento, devem ser preenchidos apenas 
até 2/3 de sua capacidade. Os recipientes devem ser 
desprezados, devidamente selados, no lixo hospitalar; 

C) Desenvolver o hábito de somente calçar as luvas 
imediatamente antes de realizar um procedimento; 
certificar-se de ter todo o material necessário está à 
mão para evitar desparamentar-se ou circular com 
luvas; 

D) Após a retirada das luvas não se faz necessário a 
lavagem das mãos. 
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QUESTÃO 24 
De acordo com a Norma Regulamentadora Nº 32 sobre 
Segurança e Saúde do Trabalho em Estabelecimentos de 
Saúde, o empregador na área, deve vetar, exceto: 
 
A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos; 
B) A utilização de luvas e após sua retirada a lavagem das 

mãos; 
C) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho; 
D) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 

trabalho. 
 
QUESTÃO 25 
A Regulação Médica das Urgências (RMU), 
operacionalizada através das Centrais de Regulação 
Médica de Urgências, é um processo de trabalho através 
do qual se garante  escuta permanente pelo Médico 
Regulador, com acolhimento de todos os pedidos de 
socorro que acorrem à Central e o estabelecimento de uma 
estimativa inicial do grau da urgência de cada caso, 
desencadeando a resposta mais adequada e equânime a 
cada solicitação, monitorando continuamente a estimativa 
inicial do grau de urgência até a finalização do caso e 
assegurando a disponibilidade dos meios necessários para 
a efetivação da resposta definitiva, de acordo com as 
grades de serviços previamente pactuadas, pautadas nos 
preceitos de regionalização e hierarquização do sistema. 
As atribuições gerais da Regulação Médica das Urgências 
são tratadas no inciso I, dos tipos de casos de urgências.  
Marque a opção que não trata a respeito dos os tipos de 
casos de urgências descritos nas atribuições gerais da 
RMU. 
 
A) Clínicas; 
B) Neurológicas; 
C) Pediátricas; 
D) Obstétricas. 
 
QUESTÃO 26 
Analise a seguinte afirmativa: “É constituída de um 
sistema de avaliação e certificação de qualidade de 
serviços de saúde através de um processo voluntário, 
periódico e reservado. Trata-se de um processo de 
avaliação de instituições prestadoras de serviços na área 
de saúde para verificação do cumprimento de requisitos 
criados para aperfeiçoar a segurança e qualidade no 
cuidado.”  
 
Está se falando de: 
 
A) Acreditação Hospitalar; 
B) ISO Hospitalar; 
C) Certificação Hospitalar; 
D) Qualificação Hospitalar. 
 
 
 

QUESTÃO 27 
A pressão arterial é um dos sinais vitais comumente 
medidos nas situações de urgência, principalmente em 
procedimentos de primeiros socorros. Sobre o tema é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) Pressão Arterial é a força exercida pelo sangue contra a 

parede interna das artérias quando esse é impulsionado 
pela contração cardíaca. Pode variar de acordo com a 
idade do paciente, devido ao aumento da atividade 
física, situações que levam ao estresse e ao medo e por 
alterações cardíacas; 

B) A pressão arterial não é influenciada pela força dos 
batimentos cardíacos e pelo volume de sangue 
circulante; 

C) A contração cardíaca é denominada sístole e o 
relaxamento do coração é denominado diástole; 

D) A pressão sistólica é a pressão máxima do coração, 
enquanto a pressão diastólica é a pressão mínima do 
coração. 

 
QUESTÃO 28 
Ainda falando em primeiros socorros e atendimento de 
urgência, são causas da diminuição da temperatura 
corporal, exceto: 
 
A) Exposição ao frio; 
B) Estado de choque; 
C) Hemorragias; 
D) Hipertermia. 
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QUESTÃO 29 
O monitoramento de sinais vitais é um conjunto de ações 
que tem o objetivo de monitorar a condição clínica do 
paciente. Os sinais vitais são dados que revelam a eficácia 
das funções corporais: circulatória, respiratória, renal, 
endócrina, dentre outras; que são reguladas por órgãos 
vitais e revelam o estado de funcionamento deles.  
A variação dos valores dos sinais vitais pode indicar 
problemas relacionados com, exceto: 
 
A) Equilíbrio eletrolítico; 
B) Insuficiência ou excesso de consumo de oxigênio; 
C) Depleção sanguínea; 
D) Invasão bacteriana. 
 
QUESTÃO 30 
Os princípios da acreditação hospitalar são pautados num 
caráter eminentemente educativo, métodos e técnicas que 
possam promover melhoria contínua dos processos.  Desta 
forma, a qualidade passa a ser integrada a cultura da 
instituição, com vista à promoção das boas práticas nos 
processos do hospital, trazendo como principais 
benefícios, exceto: 
 
A) Segurança para os pacientes e profissionais; 
B) Rentabilidade e diminuição de custos para o hospital; 
C) Melhora do clima organizacional; 
D) Qualidade da assistência. 
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