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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 17/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 18/02/2020 e 

19/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 
 

 

A vida sem celular 

 

O inevitável aconteceu: perdi meu celular. Estava no bolso da calça. Voltei do Rio de Janeiro, peguei um 

táxi no aeroporto. Deve ter caído no banco e não percebi. Tentei ligar para o meu próprio número. Deu caixa 

postal. Provavelmente eu o desliguei no embarque e esqueci de ativá-lo novamente. Meu quarto parece uma 

trincheira de guerra de tanto procurá-lo. Agora me rendo: sou um homem sem celular.  

O primeiro sentimento é de pânico. Como vou falar com meus amigos? Como vão me encontrar? Estou 

desconectado do mundo. Nunca botei minha agenda em um programa de computador, para simplesmente 

recarregá-la em um novo aparelho. Será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. 

E se alguém me ligar com um assunto importante? A insegurança é total.  

Reflito. Podem me achar pelo telefone fixo. Meus amigos me encontrarão, pois são meus amigos. Eu os buscarei, 

é óbvio. Então por que tanto terror?  

Há alguns anos - nem tantos assim - ninguém tinha celular. A implantação demorou por aqui, em relação 

a outros países. E a vida seguia. Se alguém precisasse falar comigo, deixava recado. Depois eu chamava de 

volta. Se estivesse aguardando um trabalho, por exemplo, eu ficava esperto. Ligava perguntando se havia 

novidades. Muitas coisas demoravam para acontecer. Mas as pessoas contavam com essa demora. Não era 

realmente ruim.  

Saía tranquilo, sem o risco de que me encontrassem a qualquer momento, por qualquer bobagem. A 

maior parte das pessoas vê urgência onde absolutamente não há. Ligam afobadas para fazer uma pergunta 

qualquer. Se não chamo de volta, até se ofendem. 

— Eu estava no cinema, depois fui jantar, bater papo. 

— É... Mas podia ter ligado!  

Como dizer que podia, mas não queria? 

Vejo motoristas de táxi tentando se desvencilhar de um telefonema. 

— Agora não posso falar, estou dirigindo.  

— Só mais uma coisinha...  

Fico apavorado no banco enquanto ele faz curvas e curvas, uma única mão no volante. Muita gente não 

consegue desligar mesmo quando se explica ser impossível falar. Dá um nervoso! 

A maioria dos chefes sente-se no direito de ligar para o subordinado a qualquer hora. Noites, fins de 

semana, tudo submergiu numa contínua atividade profissional. No relacionamento pessoal ocorre o mesmo. 

  — Onde você está? Estou ouvindo uma farra aí atrás. 

 — Vendo televisão! É um comercial de cerveja!  

Um amigo se recusa a ter celular. 

— Fico mais livre.  

Às vezes um colega de trabalho reclama:  

— Precisava falar com você, mas não te achei. 

— Não era para achar mesmo.  

Há quem desfrute o melhor. Conheço uma representante de vendas que trabalha na praia durante o 

verão. Enquanto torra ao sol, compra, vende, negocia. Mas, às vezes, quando está para fechar o negócio mais 

importante do mês, o aparelho fica fora de área. Ela quase enlouquece!  

Pois é. O celular costuma ficar fora de área nos momentos mais terríveis. Parece de propósito! Como 

em um recente acidente automobilístico que me aconteceu. Eu estava bem, mas precisava falar com a 

seguradora. O carro em uma rua movimentada. E o celular mudo! Quase pirei! E quando descarrega no melhor 

de um papo, ou, pior, no meio da briga, dando a impressão de que desliguei na cara? 

Na minha infância, não tinha nem telefone em casa. Agora não suporto a ideia de passar um dia 

desconectado. É incrível como o mundo moderno cria necessidades. Viver conectado virou vício. Talvez o dia a 

dia fosse mais calmo sem celular. Mas vou correndo comprar um novo!  
 

CARRASCO, Walcyr. A vida sem celular. Veja São Paulo. Adaptado 
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01. A tipologia textual predominante na crônica lida é:  
 

(A) Narração. (B) Descrição. (C) Dissertação. (D) Injunção. 
 

02. São características do título do texto, EXCETO:  
 

(A) Frase nominal. 

(B) Tendência à síntese. 

(C) Presença de substantivo e verbo.  

(D) Linguagem denotativa. 
 

03. “E o celular mudo! Quase pirei!”. As palavras sublinhadas nessa frase são características da 

linguagem:  
 

(A) Coloquial. (B) Formal. (C) Acadêmica. (D) Publicitária. 
 

04. “Provavelmente eu o desliguei no embarque e esqueci de ativá-lo novamente.”. A relação existente 

entre a primeira e a segunda oração, marcada pela conjunção destacada, é de:  
 

(A) Oposição. (B) Explicação. (C) Conclusão. (D) Adição. 
 

05. “Vejo motoristas de táxi tentando se desvencilhar de um telefonema.”. A palavra destacada 

apresenta o sentido de:  
 

(A) Fixar. (B) Apreender. (C) Dissociar. (D) Submeter-se. 
 

06. Marque a alternativa que apresenta desvio da norma culta da língua.  
 

(A) Não se sabe por que o celular ficou desconectado.   

(B) Ele se comportou mal ao dirigir, usando o celular.   

(C) Não sei aonde começar a procurar meu celular. 

(D) Fez tudo aquilo a fim de se livrar do aparelho. 
 
 

07. O modo subjuntivo pode levar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale a opção que 

apresenta um trecho em que o autor faça uso desse modo verbal.  
 

(A) “A implantação demorou por aqui, em relação a outros países.”  

(B) “Na minha infância, não tinha nem telefone em casa.”  

(C) “Eu estava bem, mas precisava falar com a seguradora.”  

(D) “Saía tranquilo, sem o risco de que me encontrassem a qualquer momento [...].”  
 

08. Há erro de concordância verbal em:  
 

(A) Tudo aconteceu faz dez dias. 

(B) Houveram graves problemas decorrentes do uso indevido de celular. 

(C) Era-se mais feliz no passado. 

(D) Vendem-se celulares a prazo. 
 

09. “Mas vou correndo comprar um novo!”. O conectivo destacado nessa frase apresenta o sentido 

de:  
 

(A) Condição. (B) Finalidade. (C) Tempo. (D) Oposição. 
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10. “Se não chamo de volta, até se ofendem.”. É correto afirmar sobre as palavras sublinhadas nessa 

frase:  

 
(A) A primeira é um pronome. 

(B) A segunda é uma conjunção. 

(C) A primeira é uma conjunção. 

(D) Ambas são pronomes. 

 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

 

11. Observe a seguir o gráfico de uma função 𝒈: ℝ →]𝟏, +∞[. 
 

 
 
Qual é a lei que define essa função?  

 
(A) 𝑔(𝑥) = 2𝑥 + 1. 

(B) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+1. 

(C) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+1 + 1. 

(D) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+2 + 1. 

 

12. Luiz foi em uma lanchonete e comprou 2 hambúrgueres e 3 latas de refrigerantes por R$ 25,00. 

Carla comprou 3 hambúrgueres e 2 latas de refrigerante e pagou por essa compra R$ 30,00. Marcelo 

comprou 1 hambúrguer e 1 lata de refrigerante. Qual foi o valor pago por Marcelo?  

 

(A) R$ 20,00. (B) R$ 16,00. (C) R$ 15,00. (D) R$ 11,00. 

 

13. Renata comprou algumas rifas de sua amiga Bianca. Renata disse a Bianca que compraria todas 

as rifas que tivessem a numeração entre 300 e 900 que não fossem múltiplos de 4. Quantas rifas Renata 

comprou?  

 

(A) 549. (B) 550. (C) 551. (D) 552. 

 

14. Flávia trabalha como vendedora em uma loja de roupas, e no mês passado bateu a meta de vendas 

ganhando assim, um bônus de 20% no seu salário, recebendo um total de R$ 1.440,00. Qual era o valor 

do salário de Flávia sem o bônus?  

 

(A) R$ 1.100,00. (B) R$ 1.150,00. (C) R$ 1.200,00. (D) R$ 1.280,00. 
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15.  Um polígono foi desenhado sobre um plano cartesiano e possui os vértices nos pontos A(1, 5); 

B(-6, 2); C(-4, -5) e D(-4, -3). Qual o perímetro desse polígono?  

 

(A) √58 + √53 + 2√17 + √89. 

(B) √35 + √50 + √58. 

(C) 3√58 + 2√53. 

(D) √268. 

 

16.  Seja a matriz (
𝟔 𝒙 𝟏
𝟑 𝟒 𝟏

 𝟐 − 𝒙 𝟐 𝟏
). Determine a soma dos valores de 𝒙 que fazem o determinante dessa 

matriz ser nulo. 

 

(A) 7. (B) 5. (C) -2. (D) 3. 

 

17. Fernando encheu completamente com água um copo em formato cilíndrico com 6 centímetros de 

diâmetro e 8 centímetros de altura. Depois, transferiu toda a água desse copo para outro, também 

cilíndrico, com 8 centímetros de diâmetro. Qual a altura atingida pela água no novo recipiente?  

 
(A) 4,0 cm. (B) 4,5 cm. (C) 5,0 cm. (D) 5,5 cm. 

 

18. Considere um cone reto de raio 𝒓 e altura 𝒉. Se dobrarmos a medida do comprimento do raio e 

reduzirmos pela metade a medida do comprimento da altura, seu volume passa a ser:  

 
(A) A metade do volume anterior. 

(B) O quádruplo do volume anterior. 

(C) O dobro do volume anterior. 

(D) O volume se mantém o mesmo. 

 

19. Valéria deseja construir uma horta com 24 m² de formato retangular em seu quintal, conforme 

ilustração abaixo. 

 

 

Qual a medida do comprimento dessa horta?  

 

(A) 4 m. (B) 8 m. (C) 9 m. (D) 5 m. 

 

20. Paula estava participando de uma competição escolar onde uma das etapas dessa competição 

era a apresentação de uma paródia. Para passar para a próxima etapa ela deveria tirar uma nota igual ou 

superior a 7,0, onde a nota era dada pela média aritmética ponderada levando em consideração os 

seguintes quesitos: criatividade com peso 3, apresentação com peso 3, simpatia com peso 2 e 

participação com peso 2. Paula tirou a nota 8 em criatividade, 9 em simpatia e 8 em participação. Qual 

deve ser a nota mínima obtida por Paula no quesito apresentação para que ela seja aprovada para a 

próxima etapa dessa competição?  

 

(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. A Lei 8.080/1990 estabelece as atribuições de cada ente perante o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sobre esse tema analise as atribuições apresentadas abaixo.  

 

• Executar serviços de vigilância sanitária. 

• Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

• Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

 

As três atribuições apresentadas são competência da: 

 

(A) Direção Nacional do SUS. 

(B) Direção Estadual do SUS. 

(C) Direção Municipal do SUS. 

(D) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

22. A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política que busca qualificar modo de atenção e 

gestão na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo trabalhadores, usuários e gestores. A diretriz 

da PNH cujo objeto é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde e que 

deve sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações é denominada de:  

 

(A) Acolhimento. 

(B) Clínica ampliada. 

(C) Equidade. 

(D) Longitudinalidade. 

 

23. De acordo com a Lei 8.080/1990, é CORRETO afirmar que:  

 
(A) As Comissões Intergestores Regional, Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 

pactuação entre gestores, quanto aos aspectos legislativos, administrativos, jurídicos e operacionais do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

(B) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação 

entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) As Comissões Intergestores Regionais são reconhecidas como foros de consenso entre gestores, quanto 

aos aspectos operacionais, jurídicos e financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) Os Conselhos de Saúde são reconhecidos como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto 

aos aspectos operacionais e jurídicos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

24. A identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos no 

serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em sua admissão no serviço através de 

uma pulseira. Sobre a pulseira de identificação do paciente, é INCORRETO afirmar que:  

 

(A) As pulseiras de identificação do paciente devem se adequar ao perfil dos pacientes, sendo compridas o 

suficiente para serem utilizadas em pacientes obesos, pacientes com linfedema e pacientes com acessos 

venosos e curativos. 

(B) As pulseiras de identificação do paciente devem ser projetadas de maneira que permitam que os pacientes 

as lavem. 

(C) O material utilizado nas bordas da pulseira deve ser macio e liso para assegurar o conforto durante o uso 

prolongado. 

(D) Toda pulseira usada para a identificação do paciente deve ser colorida. 
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25. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma 

lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes 

que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus 

serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir 

respostas para suas demandas e necessidades. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), norteador 

da atenção básica, e que se encontra descrito acima se denomina:  

 

(A) Equidade. 

(B) Integralidade. 

(C) Resolutividade. 

(D) Universalidade. 

 

26. A avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do paciente com o emprego 

de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. Esta avaliação deve ser repetida 

diariamente até a alta do paciente. Analise os quadros dos pacientes apresentados abaixo: 

 

I - Paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, com ou sem 

fatores de risco. 

II - Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, 

com ou sem a presença de fatores risco. 

III - Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, sem 

nenhum fator de risco. 

 

São pacientes que apresentam alto risco de queda:  

 

(A) I, II e III. (B) Somente I e III. (C) Somente I. (D) Somente II. 

 

27. A Hipoglicemia ocorre quando o nível de açúcar no sangue encontra-se muito baixo. São sinais e 

sintomas de hipoglicemia, EXCETO:  

 

(A) Bradicardia. 

(B) Confusão mental. 

(C) Transpiração em excesso. 

(D) Tremores. 

 

28. A lesão por pressão e a sua prevenção são consideradas metas de segurança do paciente e 

responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde. Sobre 

o assunto, é INCORRETO afirmar que:  
 

(A) A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de lesão por pressão deve incluir a revisão 

de fatores nutricionais e de hidratação. 

(B) A pele úmida é menos vulnerável e propícia ao desenvolvimento de lesões cutâneas, pois não tende a se 

romper facilmente. 

(C) A realização de diagnóstico diferencial para a distinção entre os tipos de lesões (lesão por pressão, úlcera 

arterial, úlcera venosa, úlcera neuropática e dermatites) melhora o tratamento e gerenciamento do cuidado. 

(D) Durante a admissão ou a readmissão do paciente, o profissional de enfermagem deve examinar a pele do 

paciente cuidadosamente para identificar alterações da integridade cutânea e úlceras por pressão 

existentes. 

 
 

EM BRANCO 
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29. Ao realizar o exame físico no paciente, o Técnico em Enfermagem verificou que o paciente se 

encontrava com as pupilas dilatadas. Representa o termo técnico utilizado para descrever este estado 

da pupila:  

 

(A) Afagia. (B) Anisocoria. (C) Isocoria. (D) Midríase. 

 

30. Com base no Código de Ética de Enfermagem, estabelecido pela Resolução COFEN 564/2017, é 

INCORRETO afirmar que:  

 

(A) A penalidade de censura consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no 

prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. 

(B) As infrações ao Código de ética de Enfermagem serão consideradas leves, moderadas, graves ou 

gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. 

(C) É proibido ao profissional de enfermagem prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação 

vigente. 

(D) O Profissional de Enfermagem responde pela infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou contribuir para 

sua prática, e, quando cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver benefício. 

 

31. De uma forma geral, durante os processos de tratamento, os artigos médico hospitalares críticos 

deveriam ser esterilizados ou de uso único (descartáveis), os artigos semicríticos deveriam sofrer 

esterilização ou no mínimo desinfecção e os não críticos deveriam ser desinfetados ou no mínimo limpos. 

Sobre a classificação dos artigos médico hospitalares, é INCORRETO afirmar que:  
 
(A) As máscaras de nebulização são classificadas como artigos semicríticos. 

(B) O aparelho para realização de citoscopia é classificado como um artigo crítico. 

(C) O artroscópio é classificado como um artigo semicrítico. 

(D) O cabo de laringoscópio é classificado como artigo não crítico. 

 

32. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo.  
 

I - A ingestão de alimentos, realização de exercícios físicos, dor e emoções (medo, ansiedade, raiva e 

estresse) diminuem a pressão arterial. 

II - Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada pulso ou batimento cardíaco. Um intervalo 

interrompido por um batimento precoce ou tardio, ou por um batimento perdido, indica um ritmo 

anormal ou disritmia. 

III - O uso de drogas depressoras aumenta a frequência respiratória. 

 

Estão INCORRETOS: 

 

(A) Apenas I e III. (B) Apenas II e III. (C) Apenas, I e II. (D) I, II e III, todos. 

 

33. Na aferição de dados vitais de um paciente, o Técnico em Enfermagem encontrou os seguintes 

dados: pressão arterial 150 x 90 mmHg e temperatura de 36,2° C. É CORRETO afirmar que este paciente 

se encontra:  
 

(A) Com pressão arterial elevada e febril. 

(B) Com pressão arterial elevada e hipotérmico. 

(C) Com pressão arterial normal e afebril. 

(D) Com pressão arterial normal e febril. 
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34. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, analise os itens abaixo. 

 
I - A vaginose e a candidíase são infecções endógenas e não são consideradas infecções sexualmente 

transmissíveis. 

II - As infecções sexualmente transmissíveis não aumentam o risco para a infecção pelo HIV. 

III - O Condiloma Acuminado é uma infecção sexualmente transmissível que possui a presença de 

verrugas como principal sintoma. 

 

Estão CORRETOS:  

 

(A) Apenas I e III. (B) Apenas II e III. (C) Apenas, I e II. (D) I, II e III, todos. 

 

35. Na administração por via retal, o medicamento será introduzido na região anal do paciente. A 

apresentação do medicamento será em forma de supositórios ou clister medicamentoso. Para se 

administrar um supositório o paciente deverá ser colocado na seguinte posição:  
 

(A) Decúbito ventral. 

(B) Litotomia. 

(C) SIMS. 

(D) Tredelemburg. 

 

36. Na avaliação de uma lesão, o Técnico em Enfermagem visualizou um tecido necrosado de 

consistência delgada, de coloração amarela, e que estava aderido ao leito e margens da lesão. O tecido 

visualizado pelo Técnico em Enfermagem é denominado de:  
 

(A) Epitelização. (B) Esfacelo. (C) Granulação. (D) Necrose. 

 

37. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) ampliou o Calendário Nacional de Vacinação em 2014, 

com a introdução da vacina adsorvida hepatite A (inativada). De acordo com o Calendário Nacional de 

Vacinação, deve ser administrada uma dose da vacina à criança aos:  
 

(A) 6 meses. (B) 12 meses. (C) 15 meses. (D) 18 meses. 

 

38. O Técnico em Enfermagem irá aferir a frequência respiratória de um bebê de sete meses de idade. 

De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), a frequência respiratória deste 

bebê deverá ser:  
 

(A) Até 20 mrm. (B) Até 30 mrm. (C) Até 40 mrm. (D) Até 50 mrm. 

 

39. Para a administração de medicamentos por via parenteral, pode ser utilizada a seguinte via:  
 
(A) Oral. (B) Retal. (C) Subcutânea. (D) Sublingual. 

 

40. Para uma paciente com febre e dores de cabeça foi prescrita a administração de 50 gotas de um 

analgésico. Para cumprir esta prescrição, o PNT Enfermagem deve administrar a seguinte quantidade em 

mililitros (ml) do analgésico:  
 

(A) 1,75 ml. (B) 2,5 ml. (C) 4,0 ml. (D) 5,0 ml. 
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