
  

 

 

 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma 

imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira: 
 

QUESTÕES CONTEÚDOS QUESTÕES CONTEÚDOS 

01 a 05 Língua Portuguesa 11 a 15 
Conhecimentos em 

Informática 

06 a 10 Matemática 16 a 40 
Conhecimentos 

Específicos 
 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 

08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às 

alternativas que você apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que 

for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões,  incluído o tempo para preen-

chimento do cartão de respostas. 

 PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos cartões de respostas, mantenha o seu ca-

derno de questões e aguarde as instruções do fiscal. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as in-

formações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 Os únicos instrumentos que serão utilizados para o cálculo da pontuação final dos candidatos no 

Processo Seletivo Simplificado serão somente os cartões de registros de respostas. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, 

número de inscrição, função. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA 

DAS DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse 

o número 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser 

preenchido da maneira indicada ao lado. 

 
 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 a 05 
 

Mais influente nos critérios do Pisa 
 

 O Brasil passou a integrar em outubro (2013) o Con-
selho Diretor do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (Pisa), o exame global que compara a educação 
em 76 países. O país é o primeiro não membro da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OC-
DE) a integrar o conselho. 

Aplicado a cada três anos em jovens de 15 anos, o 
exame gera indicadores para nortear debates sobre qualidade 
da educação e subsidiar políticas públicas. São três áreas de 
conhecimento – leitura, matemática e ciências – e, em cada 
edição do programa, uma delas é enfatizada. 

O Brasil poderá propor alterações nos critérios de 
avaliação. Um pleito recorrente é considerar especificidades 
de países em desenvolvimento, como o atraso no fluxo esco-
lar. A avaliação é aplicada sempre em jovens de 15 anos, 
independentemente da série que cursam. No Brasil, há uma 
defasagem de 28,2% e 31,1%, respectivamente, nos Ensino 
Fundamental e Médio – os jovens brasileiros estão atrás, na 

comparação dos ciclos escolares, do que os dos países desen-
volvidos. 

"A renda per capita (dos países da OCDE) e o inves-
timento em educação por estudantes são três vezes superio-
res à brasileira", disse o ministro Aloizio Mercadante, que 
destacou avanços dos últimos 20 anos, como a alta de 120% 
no acesso ao Ensino Médio. 

Na edição de 2015, 100% das provas do Pisa serão 
eletrônicas, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep). Em 2012, a avaliação digital 
abrangeu apenas 247 escolas entre 902 participantes.    

Adaptado de: Revista Carta na Escola, de dezembro/2013,  

página 11, Seção Mosaico, Editora Confiança. 

 

01 – Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for 

correto. 
 

01) Em todas as edições do Pisa, as três áreas de co-
nhecimento são igualmente contempladas, ou seja, 
têm ênfase equivalente. 

02) Com a inclusão do Brasil no Conselho Diretor do Pi-
sa, o país passa a ter direito à proposição de mu-
danças nos critérios de avaliação de nossos alunos 
principalmente no que se refere à defasagem no 
fluxo escolar. 

04) 31,1% dos jovens, que estão cursando o Ensino 
Médio no Brasil, estão acima da idade compatível 
para esse nível de ensino. 

08) Em 2012, das 902 escolas que participaram das 
provas do Pisa, só 15% delas fizeram avaliação di-
gital. 

 
                
 
 

 

02 – Com relação aos elementos que compõem o texto, assi-

nale o que for correto. 
 

01) O substantivo pleito, presente no 2
o
 período do 3

o
 

parágrafo, pode ser substituído pelo seu parônimo 
preito sem comprometer o sentido do contexto. 

02) Ao final do 2
o
 parágrafo foi empregada a contração 

delas para se referir a políticas públicas, cuja  
expressão foi citada anteriormente. 

04) Para evitar repetição no 1
o
 período do 4

o
 parágrafo 

ocorreu uma elipse da expressão "renda per capita" 
precedendo o adjetivo brasileira. 

08) Ao final do 3
o
 parágrafo, o termo os pode ser con-

siderado um pronome demonstrativo e faz referên-
cia a jovens, mencionado anteriormente. 

 
                

 
 

03 – No 1
o
 período do último parágrafo "...100% das provas 

do Pisa serão eletrônicas...", o verbo ser está na 3
a
 

pessoa do plural para concordar com o sujeito da ora-
ção. Assinale o que for correto no que se refere à con-
cordância verbal, conforme estabelece a variante culta 
da língua portuguesa. 

 
01) Atualmente há muitas distorções em relação à ida-

de-série de nossos alunos. 
02) Só discurso e incentivo não basta; é preciso recur-

sos financeiros para melhorar a condição escolar 
dos alunos. 

04) Faz 20 anos que se busca aumentar o acesso dos 
alunos ao Ensino Médio. 

08) Daqui há um ano, em 2015, todos os estudantes 
farão a avaliação digital, preparada pelo Pisa. 

 
                
 
 

 

04 – A palavra mais que inicia o título do texto é um advér-

bio de intensidade. Assinale o que for correto em que 
esse termo desempenha essa mesma função morfológi-
ca no período. 

 
01) Os países membros do Pisa estão mais envolvidos 

com os problemas de educação nos países em de-
senvolvimento. 

02) As conclusões dos países desenvolvidos foram mais 
significativas. 

04) Os alunos devem ser orientados a estudar mais pa-
ra evitar a reprovação. 

08) Quanto mais pessoas influentes se envolverem na 
melhoria de nossa educação, mais resultados posi-
tivos serão obtidos. 

 
                
 
 

 

05 – No 1
o
 período do penúltimo parágrafo "...são três vezes 

superiores à brasileira...", foi empregado o acento indi-
cativo da crase, conforme determina a variante  culta da 
língua portuguesa. Assinale o que for correto quanto ao 
seu uso nos períodos abaixo. 

 
01) Os países em desenvolvimento estão à procura de 

uma solução para o ensino. 
02) Estão sendo dadas várias oportunidades àqueles 

alunos. 
04) Todo jovem que aspira à formação integral precisa 

dedicar-se aos estudos com mais empenho. 
08) Várias autoridades às quais nós nos referimos es-

tavam presentes na reunião de ontem. 
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MATEMÁTICA 
 

06 – Um capital de R$ 12.500,00 foi dividido em duas partes 

C1 e C2, as quais foram aplicadas em duas contas a ju-
ros simples de 0,5% ao mês e 8% ao ano, respectiva-
mente. Após 6 meses, a soma dos montantes produzi-
dos pelas duas aplicações foi de R$ 12.915,00. Nesse 
contexto, assinale o que for correto. 

 
01) C2 rendeu R$ 160,00 de juros. 

02) O montante produzido por C1 foi de R$ 8.755,00. 
04) C2 corresponde a 40% do capital total. 
08) C1 excede C2 em R$ 4.000,00. 

 
                
 
 

 

07 – Um título de R$ 800,00 é descontado por R$ 790,00 

faltando 25 dias para o seu vencimento. Sobre a taxa 
de desconto utilizada, assinale o que for correto. 

 
01) Menor que 0,1% ao dia. 

02) Menor que 1% ao mês. 
04) Maior que 0,02% ao dia. 
08) Maior que 1,2% ao mês. 

 
                
 
 

 

08 – Um ciclista fez uma viagem de 150 km em duas etapas. 

Na primeira etapa, ele pedalou durante 4 horas, com 
velocidade média de 250 m por minuto. Na segunda 
etapa, pedalou durante 5 horas para completar o 
percurso. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Na primeira etapa, ele percorreu 60 km. 
02) Sua velocidade média na primeira  etapa  foi  de  

15 km/h. 
04) Na segunda etapa, ele percorreu 90 km. 
08) Sua velocidade média na segunda etapa foi  de  

300 m por minuto. 
 
                
 
 

 

09 – Uma bandeira tem 60 cm de comprimento e a sua lar-

gura corresponde a 70% do comprimento. Nesse con-
texto, assinale o que for correto. 

 
01) A largura é igual a 420 mm. 
02) O triplo da largura corresponde a 1,26 m. 
04) O dobro do comprimento corresponde a 12 dm. 
08) A terça parte  do  comprimento  corresponde  a  

0,2 m. 
 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

10 – Pedro e Paulo aplicaram uma mesma quantia de dinhei-

ro em uma instituição financeira. Pedro negociou seu 
dinheiro a uma taxa de 10% ao ano em regime de juros 
compostos e Paulo a uma taxa de 11% ao ano, mas a 
juros simples. Se em 2 anos Pedro tinha um montante 
de R$ 2.420,00, assinale o que for correto. 

 
01) O capital aplicado foi de R$ 2.000,00. 
02) Em 1 ano,  Paulo  estava  com  um  montante de 

R$ 2.220,00. 

04) Em 2 anos, os montantes eram iguais. 
08) Em 3 anos, o montante de Pedro será maior que o 

de Paulo. 
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CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 
11 – Sobre o Microsoft PowerPoint, assinale o que for corre-

to. 

 
01) O comando "Testar Intervalos" é útil apenas para 

simular o tempo gasto na apresentação de  cada  
slide, não sendo possível gravar o tempo total para 
apresentação futura. 

02) Salvando uma apresentação de slides em um 
arquivo como "Apresentação de slides do 
PowerPoint", esse arquivo dispensa o uso do 
PowerPoint para exibir a apresentação. 

04) Quando for preciso dois ou mais estilos ou temas 
diferentes de slides (como planos de fundo, cores, 
fontes e efeitos), será necessário inserir um "Slide 
Mestre" para cada tema. 

08) O comando "Inserir Objeto" insere/cria/altera um 
objeto de vinculação e incorporação de objetos. 

 
                
 
 

 

12 – Dada a planilha do Microsoft Excell com as notas de três 

alunos de um curso de Informática, assinale o que for 
correto sobre o conteúdo das células E4, F4 e A8. 

 
01) E4 = (MÉDIA(B5;C5)*7+D5*3)/10 
 F4 = "REPROVADO" 
 A8 = MAIOR(MEDIA(E4:E6)) 
 
02) E4 = ((B5+C5)/2*7+D5*3)/10 
 F4 = SE(E4>=7,0;"APROVADO";"REPROVADO") 

A8 = MÁXIMO(E4:E6) 
 

04) E4 = (MÉDIA(B5;C5)*7+D5*3)/10 
 F4 = SE(E4>=7,0;"APROVADO";"REPROVADO") 
 A8 = MAIOR(E4:E6) 
 
08) E4 = (MÉDIA(B5;C5)*7+D5*3)/10 

F4 = SE(E4>=7,0;"APROVADO";"REPROVADO") 
A8 = MÁXIMO(E4:E6) 

 
                
 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 – Com relação aos malwares, assinale o que for correto. 

 
01) Uma boa prática para prevenir infestações do com-

putador por malwares é a instalação de um softwa-
re antivírus atualizado. 

02) Alguns softwares antivírus possuem controle de 
Firewall de Rede para bloquear possíveis invasões 
do computador por hackers. 

04) Muitas brechas de segurança são causadas por fa-
lhas de hardware que podem ser resolvidas com 

atualizações constantes. 
08) Os spywares e adwares são os malwares mais no-

civos, pois danificam e promovem a perda de da-
dos físicos de um sistema computacional. 

 
                
 
 

 

14 – Sobre o editor de textos Microsoft Word, assinale o que 

for correto. 
 

01) Um "Estilo de Formatação" é um conjunto de ca-

racterísticas de formatação que podem ser aplica-
das a qualquer elemento do documento (tabelas, 
listas, etc.) para alterar sua aparência. 

02) Para se criar um sumário, automaticamente é ne-
cessário formatar com estilos de formatação de 
"Índice Remissivo" os títulos dos capítulos que fa-
zem parte do documento. 

04) Para salvar um documento, mantém-se pressiona-
da a tecla CTRL e tecla-se B. 

08) Quando a régua de posicionamento é exibida, há 
três tipos de marcações: recuo à direita, recuo à 
esquerda e recuo da primeira linha. 

 
                
 
 

 

15 – Sobre o sistema operacional Microsoft Windows, assina-

le o que for correto. 
 

01) Mantendo-se pressionadas, simultaneamente, as 
teclas CTRL, ALT e DEL, o Windows exibe a janela 
do "Gerenciador de Tarefas". 

02) Para fechar qualquer janela de aplicativos do Win-
dows, basta manter pressionada a tecla ALT e após 
teclar F4. 

04) Na ausência de um mouse ou apontador, a nave-
gação sobre os elementos da interface gráfica do 
Windows (ícones, botões, etc.) pode ser realizada 
pela tecla TAB. 

08) Para executar o aplicativo "Prompt de Comando do 
Windows", é necessário clicar no botão "INICIAR", 
após clicar em "Todos os Programas" e depois em 
"Acessórios". 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16 – Com relação à assistência de enfermagem ao paciente 

com desequilíbrio de líquidos e eletrólitos, cabe à en-
fermagem: 

 

01) Controlar os sinais vitais do paciente. 
02) Fazer balanço hídrico diário do paciente. 
04) Mensurar altura do paciente diariamente. 
08) Verificar o peso. 

 
                
 
 

 

17 – Com relação à assistência de enfermagem em emergên-

cia com pacientes em parada cardiorrespiratória, cabe a 
enfermagem: 

 

01) Verificar pulso radial por um minuto. 
02) Instalar oxigênio para corrigir a hipóxia. 
04) Realizar massagem cardíaca. 
08) Instalar nebulização com SF 0,9%. 

 
                
 
 

 

18 – Independente das causas ou situações que desencadei-

am uma parada cardiorrespiratória (PCR), os profissio-
nais de saúde devem estar preparados para atuar em 
seu atendimento, no que se refere à ressuscitação car-
diopulmonar (RCP). Nesse contexto, assinale o que for 
correto. 

 
01) Para iniciar as manobras de ressuscitação cardio-

pulmonar é indicado posicionar o paciente em uma 
superfície plana e rígida. 

02) As compressões torácicas devem ser arrítmicas e 
com profundidade igual ou inferior a 3 cm. 

04) As ventilações devem ser realizadas em uma pro-
porção de 40 compressões para 2 ventilações com 
apenas 2 segundos cada. 

08) Quando há suspeita de PCR, o local de escolha para 
verificar o pulso é a artéria carótida. 

 
                
 
 

 

19 – A respeito das infecções hospitalares, assinale o que for 

correto. 
 

01) É a infecção constatada ou em incubação no ato da 
admissão hospitalar do paciente, desde que não re-
lacionada com internamento anterior. 

02) É qualquer infecção adquirida após a internação do 
paciente e que se manifesta durante a internação, 
ou mesmo após a alta, ou quando puder ser rela-
cionada com a internação ou procedimento hospi-
talar. 

04) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por 
via transplacentária é conhecida ou foi comprovada 
e que se tornou evidente logo após o nascimento. 

08) São sinônimos: infecção hospitalar, infecção noso-
comial, infecção institucional. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 

20 – Para a realização de limpeza e desinfecção de superfí-

cies, assinale o que for correto. 
 

01) Os lençóis e cobertores devem ser agitados 
durante a técnica de arrumação de camas, para 
diminuir a contaminação do ar. 

02) Os esfigmomanômetros não necessitam de limpeza 
diária e podem ser utilizados em pacientes de iso-
lamento e fora do isolamento sem que seja neces-
sária a desinfecção. 

04) Os colchões, colchonetes de maca, colchões de á-
gua e colchões de ar estão incluídos na categoria 
de artigos não críticos porque não entram em con-
tato com a mucosa, apenas com a pele, geralmen-
te íntegra. Portanto, necessitam apenas de limpeza 
e/ou desinfecção de baixo ou médio nível, exceto 
os colchões de pacientes com queimaduras ou on-
de fluidos corporais estão presentes. 

08) Os dois fatores que mais interferem na desinfecção 
química são a quantidade de matéria orgânica exis-
tente na superfície a ser desinfectada e a inativa-
ção da solução química. 

 
                
 
 

 

21 – Recomenda-se que o sistema de precauções-padrão ou 

universal seja adotado por todos os profissionais de 
saúde envolvidos na assistência. Nesse contexto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Precauções com gotículas: chama-se de gotícula as 

partículas maiores que 5 micras, mais pesadas por-
tanto, produzidas por tosse, espirro, etc., transmi-
tidas apenas a curta distância. 

02) No transporte do paciente, apenas a equipe deve 
utilizar máscara. 

04) A medida preventiva mais importante na transmis-
são das doenças é a lavagem das mãos, esteja ou 
não o paciente infectado, seguido do conhecimento 
sobre as principais rotas de transmissão das doen-
ças, que determinarão o uso dos EPI's. 

08) Gotículas são partículas menores que 2 micras. 
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22 – O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, adota nos serviços de 
saúde a precaução-padrão para o cuidado a todos os 
usuários. Sobre as condutas a serem adotadas 
referentes à precaução-padrão, precauções de contato, 
precauções para gotículas e precauções para aerossóis, 
assinale o que for correto. 

 
01) Óculos, máscara e avental devem ser utilizados 

quando houver risco de contato com sangue ou se-

creções, para proteção da mucosa de olhos, boca, 
nariz, roupa e superfícies corporais. 

02) Na precaução de contato, use luvas e avental du-
rante toda manipulação do paciente, de cateteres e 
sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e 
de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os 
imediatamente antes do contato com o paciente ou 
as superfícies e retire-os logo após o uso, higieni-
zando as mãos em seguida. 

04) Na precaução para aerossóis, quando não houver 
disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode 
ser internado com outros pacientes com infecção 
pelo mesmo microrganismo, inclusive no caso de 
pacientes com suspeita de tuberculose, resistente 
ao tratamento, que podem dividir o mesmo quarto 
com outros pacientes com tuberculose. 

08) Na precaução para gotículas, quando não houver 
disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode 
ser internado com outros infectados pelo mesmo 
microrganismo. A distância mínima entre dois leitos 
deve ser de um metro. 

 
                
 
 

 

23 – Sobre o registro das ações de enfermagem, assinale o 

que for correto. 
 

01) Anotação de enfermagem é o registro das condi-
ções do paciente e das intercorrências durante o 
período de trabalho, realizado pelo pessoal de en-
fermagem no prontuário do paciente. 

02) São deveres de toda a equipe de enfermagem: 
manter perfeita anotação nas papeletas clínicas de 
tudo quanto se relacionar com o doente e com a 
enfermagem. 

04) O registro deve ser claro, objetivo, preciso, com le-
tra legível e sem rasura; após o registro deve 
constar a identificação do autor constando nome e 
COREN. 

08) Checar significa que a ação não foi realizada e cir-
cular significa que a ação não foi prescrita e foi 
realizada pela equipe de enfermagem. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 – A Lei n
o
 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem. Sobre o assunto, assinale o 
que for correto. 

 

01) Técnico em Enfermagem é o titular do diploma ou 
do certificado de Técnico em Enfermagem, expedi-
do de acordo com a legislação e registrado pelo ór-
gão competente. 

02) Técnico em Enfermagem exerce atividade de nível 
médio, envolvendo orientação e acompanhamento 
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de En-
fermagem. 

04) Cabe ao Técnico em Enfermagem executar ações 
assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas 
do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo 
Único do Art. 11 da mencionada Lei. 

08) Cabe ao Técnico em Enfermagem participar da 
programação da assistência de Enfermagem. 

 
                
 
 

 

25 – Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfer-

magem aprovado pela Resolução COFEN-311/2007, no 
que se refere às responsabilidades e deveres do profis-
sional de enfermagem, assinale o que for correto. 

 

01) Assinar as ações de enfermagem que não execu-
tou, bem como permitir que suas ações sejam as-
sinadas por outro profissional. 

02) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão. 
04) Garantir a continuidade da assistência de enferma-

gem em condições que ofereçam segurança, mes-
mo em caso de suspensão das atividades profissio-
nais decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 

08) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissio-
nal, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, 
ou com o consentimento escrito da pessoa envolvi-
da ou de seu representante legal. 

 
                
 
 

 

26 – Sobre as ações educativas da equipe de enfermagem, 

assinale o que for correto. 
 

01) O profissional Técnico em Enfermagem não é capa-
citado para auxiliar nas ações educativas em uni-
dades de saúde. 

02) O Técnico em Enfermagem é parte integrante da 
equipe como agente de promoção da saúde e pre-
venção de doenças. 

04) A equipe de enfermagem promove ações educati-
vas com os usuários durante consultas, durante vi-
sitas domiciliares e em trabalhos de grupo, visando 
à autonomia individual em relação à prevenção, 
promoção e reabilitação da saúde. 

08) Os familiares de pacientes hospitalizados não de-
vem receber informações educativas da equipe de 
enfermagem. 
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27 – A equipe de enfermagem deve realizar, além de técni-

cas básicas de enfermagem, ações administrativas. 
Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Cabe à equipe de enfermagem manter o setor or-

ganizado e realizar testes periódicos dos equipa-
mentos de emergência. 

02) A equipe de enfermagem não tem responsabilidade 
de manter as anotações de enfermagem diárias no 
prontuário do paciente. 

04) A equipe de enfermagem deve realizar diariamente 
o controle de temperatura do refrigerador da uni-
dade. 

08) As ações de enfermagem devem ser realizadas se-
guindo as rotinas padronizadas pela unidade. 

 
     
 
 

 

28 – Sobre os sinais vitais, assinale o que for correto. 

 
01) Pulso fino e taquicárdico é chamado de 

bradisfigmia. 
02) Taquipneia é o aumento da frequência respiratória. 

A taquipneia ou respiração rápida é comum nos 
pacientes com pneumonia, edema pulmonar, trom-
boembolismo, choque, acidose metabólica. 

04) Quando o pulso radial se apresenta fraco, as arté-
rias mais calibrosas, como carótidas e femoral, são 
indicadas para melhor verificação. 

08) Os valores de referência para febrícula são a tem-
peratura entre 37,2°C e 37,8°C. 

 
                
 
 

 

29 – A educação em saúde é fundamental na terapêutica e 

na integração da pessoa com diabetes na sociedade. 
Nesse sentido, assinale o que for correto. 

 
01) Os pacientes com diabetes devem ser encorajados 

a manter hábitos alimentares saudáveis. 
02) Os sintomas clássicos de diabetes são a poliúria, 

polidipsia e polifagia. 
04) Orientações sobre cuidados básicos como examinar 

os pés diariamente, vestir meias e sapatos que não 
apertem, são recomendações importantes às pes-
soas com diabetes. 

08) A prática regular de atividade física, desde que não 
haja restrição, é indicada a pacientes com diabe-
tes, pois melhora o controle metabólico, reduz a 
necessidade de hipoglicemiantes, ajuda a promover 
o emagrecimento nos pacientes obesos, diminui os 
riscos de doença cardiovascular e melhora a quali-
dade de vida. 
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30 – Sobre o tabagismo, assinale o que for correto. 

 
01) As pessoas que fumam tendem a ter mais proble-

mas dentários. 
02) O envelhecimento prematuro da pele é uma conse-

quência do fumo. 
04) Desde que não haja restrições, realizar exercícios 

regulares protege contra o desenvolvimento e a 
progressão de doenças crônicas. 

08) Ficar em ambientes enfumaçados destinados a fu-

mantes ajuda a saciar a vontade de fumar. 
 
                
 
 

 

31 – Sobre cuidados na aplicação de colírios oftálmicos, assi-

nale o que for correto. 
 

01) Antes de aplicar o produto, verificar se o produto 
não apresenta partículas em suspensão e se sua 
cor não está alterada, bem como o prazo de vali-
dade. 

02) Pingar o colírio sem encostar o aplicador no olho, 
utilizando a quantidade prescrita. 

04) Lavar as mãos antes de administrar qualquer me-
dicamento. 

08) Manter os frascos de colírio sempre bem fechados 
e identificados. 

 
                
 
 

 

32 – Sobre a lavagem das mãos, assinale o que for correto. 

 

01) Deve ser realizada ao iniciar e terminar o turno de 
trabalho. 

02) Deve ser realizada somente em contato com doen-
ças infecciosas. 

04) Deve ser realizada antes de preparar e manipular 
medicamentos. 

08) O uso de luvas não substitui o processo de lava-
gem das mãos. 

 
                
 
 

 

33 – O Técnico em Enfermagem deve ter conhecimentos 

técnicos e científicos acerca de conceitos e cuidados re-
lacionados a patologias dos pacientes que estão sob 
seus cuidados. Com relação a esses conceitos e cuida-
dos, assinale o que for correto. 

 
01) Disúria é caracterizada por dor ou dificuldade na 

micção. 
02) Uma grande hemorragia pode levar o paciente a 

choque hipovolêmico. 
04) Balanço hídrico é o controle de volume urinário du-

rante 24 horas. 
08) Higiene íntima é um dos cuidados prestados ao pa-

ciente acamado antes da instalação de um cateter 
vesical de demora. 
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34 – Considerando os cuidados de higiene e conforto ao 

paciente, assinale o que for correto. 
 

01) Sempre que possível, o banho no leito deve ser fei-
to por duas pessoas. Durante o procedimento, de-
vem ser observadas as condições da pele e das sa-
liências ósseas, para prevenção de úlcera por pres-
são. 

02) Quando o paciente estiver impossibilitado de cuidar 
da própria prótese, deve-se higienizá-la com creme 
dental ou solução antisséptica e enxágue em água 
corrente. 

04) Durante a higienização da cavidade oral de pacien-
te acamado com plaquetopenia, a escovação preci-
sa ser cuidadosa com espátula e gaze, para evitar 
sangramento. 

08) Durante o banho de leito no paciente idoso, realizar 
fricção vigorosa na pele hidratando-a a fim de auxi-
liar na circulação, proporciona conforto e bem estar 
ao paciente. 

 
                
 
 

 

35 – Com relação aos cuidados de enfermagem com os dre-

nos de tórax, assinale o que for correto. 
 

01) O frasco de drenagem deve ser mantido em um ní-
vel mais baixo do que o tórax do paciente para evi-
tar o fluxo retrógrado do líquido para dentro do es-
paço pleural. 

02) Incentivar o paciente a ficar em posição confortável 
e bom alinhamento corporal. Quando o paciente 
estiver em decúbito lateral, colocar uma toalha de-
baixo da tubulação para protegê-la do peso do cor-
po do paciente. Incentivar o paciente a mudar de 
posição com frequência. 

04) Verificar periodicamente as conexões do dreno e 
tracionar um pouco a cada dia para facilitar a cica-
trização. 

08) Ao acrescentar água no sistema de drenagem com 
vedação, a mesma não precisa ser destilada e es-
téril. 

 
                
 
 

 

36 – O uso do cateter vesical de demora com sistema de 

drenagem fechado pode ser um meio de infecção para o 
paciente. Para diminuir esse risco, o profissional de en-
fermagem deve ter alguns cuidados. Sobre esse assun-
to, assinale o que for correto. 

 
01) Utilizar o sistema de drenagem fechado e fazer 

controle de hidratação venosa. 
02) Quando for necessária uma amostra de urina para 

exame laboratorial, a união do cateter com o tubo 
de drenagem pode ser desconectada para a coleta. 

04) Manter a bolsa de drenagem abaixo do nível da be-
xiga. 

08) Realizar higienização da área onde o cateter pene-
tra no meato uretral (junção meato-cateter) com 
água e sabão neutro uma vez ao dia. 
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37 – Dentre os cuidados de enfermagem executados pelo 

Técnico em Enfermagem destaca-se o posicionamento 
do paciente no leito. O adequado posicionamento do pa-
ciente no leito pode prevenir complicações ou mesmo 
minimizar problemas respiratórios, circulatórios e lesões 
de pele. Sobre esse cuidado de enfermagem, assinale o 
que for correto. 

 
01) Na posição de Fowler, o paciente fica em decúbito 

dorsal com a cabeceira elevada em ângulo de 

aproximadamente 45º, semissentado. É indicada 
para pessoas com dificuldades respiratórias. 

02) Na posição Trendelemburg, o paciente fica em de-
cúbito dorsal com as pernas abaixo do nível da ca-
beça, posição utilizada para retorno venoso, cirur-
gia de varizes, edema. 

04) A posição de SIM’s consiste em deitar o paciente 
flexionando-lhe as pernas, ficando uma semiflexio-
nada e outra mais flexionada (chegando próxima 
ao abdome). É a mais indicada para pacientes du-
rante o procedimento de lavagem intestinal. 

08) Na posição Prona, o paciente é colocado em decú-
bito dorsal, com as coxas bem afastadas umas das 
outras e flexionadas sobre o abdome. 

 
                
 
 

 

38 – As úlceras por pressão representam uma das principais 

complicações que acometem pacientes críticos hospitali-
zados. Sobre o conhecimento e cuidados de enferma-
gem referente ao tema, assinale o que for correto. 

 
01) As úlceras por pressão são classificadas em níveis 

de I a III de acordo com os danos observados na 
pele. 

02) Massagear vigorosamente as áreas de proeminên-
cias ósseas ou áreas hiperemiadas ajudam na pre-
venção da úlcera por pressão. 

04) Dentre as condutas adotadas pela enfermagem pa-
ra prevenção de úlcera por pressão, a mudança de 
decúbito pode trazer benefícios importantes para o 
paciente. 

08) Um dos fatores de risco para úlcera por pressão é o 
excesso de umidade na pele, pois pode torná-la 
mais suscetível às lesões por fricção, irritações e 
colonizações por microrganismos. 
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39 – A administração de medicamentos é o processo de pre-

paro e introdução de medicamentos no organismo hu-
mano, visando obter efeitos terapêuticos, e segue nor-
mas e rotinas que uniformizam o trabalho em todas as 
unidades de internação. Neste contexto, assinale o que 
for correto. 

 
01) Algumas medidas de organização e de assepsia vi-

sam auxiliar o profissional na administração de 
medicamento, entre elas estão a lavagem das 

mãos antes e após o preparo do mesmo, verificar a 
integridade dos invólucros que protegem a agulha 
e a seringa e evitar distração, diminuindo o erro. 

02) A administração endovenosa ou intravenosa é efe-
tuada introduzindo-se o medicamento diretamente 
por uma veia. A infusão de grandes volumes de so-
luções aquosas chama-se flebóclise, venóclise ou 
perfusão endovenosa. 

04) Via intramuscular (IM) é a administração de medi-
camento na pele (derme); habitualmente é realiza-
da na nádega, coxa e no antebraço. O volume inje-
tado é sempre muito pequeno. 

08) Na administração de medicamentos via intradérmi-
ca (ID), os medicamentos são administrados de-
baixo da pele, no tecido subcutâneo. As regiões de 
injeções incluem regiões superiores externas dos 
braços, o abdome, entre os rebordos costais e cris-
tas ilíacas. 
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40 – Ao desenvolver suas atividades, o profissional de en-

fermagem fica exposto a riscos ocupacionais de diferen-
tes naturezas. Sobre o assunto, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O risco biológico acontece através da exposição do 

profissional de saúde com agentes como produtos 
de limpeza e antissépticos. 

02) Os profissionais de saúde estão expostos a riscos 
ergonômicos devido à movimentação e ao trans-

porte de pacientes, que exigem um esforço físico e 
estão associados a problemas músculo esquelético. 

04) A exposição com fluidos corpóreos por incisões, 
sondagens e cateteres, bem como contato com 
sangue dos pacientes caracteriza-se como risco 
químico à saúde do profissional de enfermagem. 

08) Entre os riscos físicos destacam-se a exposição à 
radiação e ruídos, bem como problemas decorren-
tes da instalação elétrica, iluminação e climatiza-
ção. 
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