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�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco)

questões de Informática, 05 (cinco) questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 09.

INEVITÁVEL NÃO PENSAR NO HORROR

Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não
apenas sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem
alma, tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus, ou melhor,
só Deus pode ser eterno. Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade de o homem desejar viver
em paz, acreditando numa vida que aproxima e não, naquela que separa, acrescido da consciência de não fazer o mal
a si próprio nem prejudicar os outros. Mais além: aniquilar o seu semelhante, assassinando de morte cruel e covarde
(a menina jogada da janela pelo próprio pai) mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras. O
constrangedor assassino da Áustria que foi monstruoso com a própria filha, e tantos outros crimes contra indefesas
crianças que estão sempre surgindo mais, o que é alarmente. E tudo é divulgado pela mídia ou pelo cinema.

É um horror. E os cruéis autores dos seqüestros que conseguem um lucro fantástico, igual à droga que
também destrói.

ALENCAR, José de Souza. Jornal do Commercio. Caderno C. Recife, 09 de maio de 2008.p. 2. Com adaptações.

01. Após a leitura do texto, conclui-se que, para Faulkner,

A) o homem anseia por cenários de paz.
B) todo ser humano busca integrar-se no contexto em que vive.
C) o homem é eterno da mesma forma que Deus o é.
D) a violência é um meio favorável ao desenvolvimento.
E) na atualidade, os seqüestros são escassos e pouco rentáveis.

02. Com o trecho: “...mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras.”, chega-se à conclusão de que

A) as cenas de violência limitam-se a determinados lugares do mundo.
B) existe no universo um desejo de se limitar a violência.
C) a violência está presente em diversos recantos do mundo.
D) em alguns lugares, a violência é quase inexistente.
E) as cenas de violência são amenizadas, à medida que o respeito se faz presente.

03. Assinale a alternativa cuja afirmação expressa uma mensagem que NÃO está contida no texto 01.

A) Os cenários de violência não interferem na vida humana.
B) É grande o desejo de o homem viver em paz.
C) Segundo Faulkner, o homem é provido de alma capaz de compaixão.
D) Para Faulkner, a eternidade é privilégio divino.
E) Os seqüestradores lucram tanto quanto os traficantes de droga.

04. Sobre PONTUAÇÃO, analise os itens abaixo.

I. “Vou citar uma frase (...): Eu creio...” – os dois pontos foram utilizados para indicar o início de uma citação.
II. “...tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência.” – a vírgula foi utilizada para separar

elementos de mesma função sintática.
III. “...o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal...” – neste caso, a vírgula é facultativa.
IV. “Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade...” – as vírgulas separam termos

deslocados.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) I e III. B) I, II e IV. C) I e II. D) II e III. E) II, III e IV.

05. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, analise os itens abaixo.

I. “Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus...” – os termos
sublinhados classificam-se, respectivamente, como adjetivo e substantivo.

II. “...de não fazer o mal a si próprio ...” – neste período o termo sublinhado é palavra variável, classificado como
substantivo.

III. “...de não fazer o mal a si próprio nem prejudicar os outros.” – ambos os termos sublinhados são classificados
como pronomes pessoais oblíquos.

IV. “...que estão sempre surgindo cada vez mais, o que é alarmante.” – os termos sublinhados são classificados como
artigo definido e pronome relativo, respectivamente.

Estão CORRETOS os itens

A) II e III apenas. B) I e III apenas. C) I e II apenas. D) II, III e IV apenas. E) I, II, III e IV.






3

06. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª. em relação aos sublinhados.

1. Ditongo ( ) “...a eternidade é um privilégio de Deus...”
2. Hiato ( ) “Vou citar uma frase esperançosa ...”
3. Encontro Consonantal ( ) “...tem espírito capaz de compaixão...”

( ) “....só Deus pode ser eterno.”
( ) “...que foi monstruoso com a própria filha ...”
( ) “...igual à droga que também destrói.”

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

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

07. Em qual das alternativas, o termo sublinhado é acentuado porque a tonicidade recai na penúltima sílaba?

A) “Mais além: aniquilar o seu semelhante...”
B) “...igual à droga que também destrói.” D) “...tem espírito capaz de compaixão...”
C) “...o homem não apenas sobreviverá...” E) “...não porque só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

08. Em todas as alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige apenas um complemento, e este não vem regido de
preposição, EXCETO EM UMA. Nesta, o verbo sublinhado exige um complemento, e este exige o uso de
preposição. Assinale-a.

A) “...nem prejudicar os outros...”
B) “...sem respeitar fronteiras .” D) “...aniquilar o seu semelhante...”
C) “...acreditando numa vida que aproxima...” E) “...só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

09. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, observe o fragmento abaixo.

“Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não apenas
sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem alma, tem
espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

A) No plural, a citação estaria correta dessa forma: os homens não apenas sobreviveram, eles são imortais, não porque eles
entre as criaturas têem vozes inesgotáveis, mas porque têem alma, têem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da
resistência.

B) Substituindo-se o termo “frase” por “provérbios”, estaria correto o trecho: Vou citar uns provérbios esperançosos e, talvez,
redentores, escrito por William Faulkner.

C) Se o sujeito do trecho “Eu creio” fosse substituído por “Eu e ele”, estaria correto: Eu e ele credes.
D) Em “Ele não afirmou que o homem é eterno...”, se o termo sublinhado fosse substituído por “homens e mulheres”, estaria

correto: Ele não afirmou que homens e mulheres são eternas, porque o adjetivo “eternas” concorda com o substantivo mais
próximo, “ mulheres”.

E) Se a palavra “frase” fosse substituída por “palavras”, estaria correto: Vou citar palavras esperançosas e, talvez, redentoras,
escritas por William Faulkner.

10. Observe os termos sublinhados dos períodos abaixo, extraídos do Jornal do Commercio, Cad. Cidades, de 09 de maio
de 2008, p.3.

I. “Tiros e pânico novamente à luz do dia....”
II. “A vítima fugiu, mas foi alcançada ao parar em semáforo.”
III. “Policiais promoveram diligências durante a tarde...”
IV. “Ao estacionar num posto próximo à igreja católica...”

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

A) no item I, a crase indica a presença, apenas, da preposição “a”.
B) no item II, existe a presença, apenas, da preposição.
C) no item III, seria incorreto utilizar o acento grave, uma vez que já existe a preposição “durante”.
D) no item IV, o termo sublinhado é complemento do verbo “estacionar” e poderia vir ou não regido de preposição.
E) nos itens II e III, nos termos sublinhados, existe a presença, apenas, da preposição “a”.
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INFORMÁTICA

11. Em um programa de computador que possui interface gráfica, qual o item abaixo representa uma linha, uma
coluna ou um bloco de botões e ícones na tela, que, quando clicados, ativam determinadas funções ou tarefas do
programa?

A) Barra de ferramentas. B) Barra de status. C) Barra de menu. D) Barra de tarefas. E) Barra de título.

12. Solicitaram a você que exibisse as alterações controladas e os comentários que foram realizados em um documento
de texto usando o Word. Em qual menu do Word, você encontrará a opção para realizar esta tarefa?

A) Inserir. B) Ajuda. C) Formatar. D) Arquivo. E) Ferramenta.

13. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de
gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa na coluna B, a partir da linha 2.
Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter a média das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar
a fórmula de cálculo para obter o resultado CORRETO da média?

A) Média(A1:B11)
B) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 2 D) =Média(B2:B11)
C) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 10 E) =Média(A2:B10)

14. Num banco de dados do Microsoft Access, existem duas tabelas de clientes. Você deseja inserir os dados da segunda
tabela na primeira tabela. Qual tipo de consulta você utiliza para realizar esta ação?

A) Consulta seleção.
B) Consulta acréscimo. D) Consulta atualização
C) Consulta referência cruzada. E) Consulta criar tabela.

15. Sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, na Internet ou em redes
privadas(Intranet). Que tipo de aplicação de informática é este?

A) Aplicação Desktop. B) Aplicação Windows. C) Aplicação Web. D) Aplicação Linux. E) Aplicação Mac.

SUS

16. Pela Constituição Federal, é competência do Sistema Único de Saúde (SUS) executar ações de

A) construção de moradias.
B) distribuição de alimentos. D) recuperação do meio ambiente.
C) saneamento básico. E) formação de recursos humanos.

17. Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como

A) um direito garantido por políticas sociais e econômicas.
B) um dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.
C) um direito do cidadão em adquiri-la no mercado.
D) ausência de dor.
E) um dever do cidadão em preservá-la como um bem privado.

18. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) o(a)

A) o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
B) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
D) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
E) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

19. O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição Federal, com base nos seguintes princípios,
EXCETO.

A) Universalidade.
B) Capacidade econômica dos municípios. D) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
C) Participação da comunidade. E) Igualdade.
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20. As ações e os serviços de saúde do SUS

A) são executadas diretamente por ele, obrigatoriamente.
B) têm participação prioritária da iniciativa privada.
C) são organizados de forma centralizada, não regionalizada.
D) só podem ser executados através da iniciativa privada.
E) têm organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Lei que regula o Exercício Profissional da Enfermagem é a

A) Lei 2.705, de 17 de setembro de 1950.
B) Lei 5.290, de 12 de junho de 1976. D) Lei 1.646, de 23 de fevereiro de 1973.
C) Lei 7.948, de 12 de maio de 1986. E) Lei 4.146, de 12 de agosto de 1952.

22. Administração de medicação é uma das responsabilidades da equipe de Enfermagem. Quando um Técnico de
Enfermagem NÃO administra os medicamentos nos horários prescritos, este crime é denominado de

A) negligência. B) eutanásia. C) imperícia. D) imprudência. E) dolo.

23. Está prescrito Soro Fisiológico 0,9% 1000ml, em 16 horas. Quantas gotas por minuto desse volume deve ser
infundido?

A) 21 gotas/min. B) 14 gotas/min. C) 28 gotas/min. D) 35 gotas/min. E) 25 gotas/min.

24. Está prescrito administrar 620 mg de uma determinada medicação a um adulto. O serviço disponibiliza FA de 1g e
diluente 4ml. Quantos ml deverão ser aspirados para administrar os 620mg da medicação?

A) 2,0ml. B) 1,75ml. C) 3,5ml. D) 1,5ml. E) 2,48ml.

25. As vacinas são substâncias, que ao serem introduzidas no organismo, provocam uma reação do sistema
imunológico. São doenças preveníveis por vacinas:

A) Hepatite B, caxumba e câncer.
B) Sarampo, poliomielite e hipertensão arterial. D) Aids, rubéola e difteria.
C) Sarampo, tétano e poliomielite. E) Sarampo, Diabetes e Hipertensão.

26. Qual a média normal, bat/min do pulso do adulto?

A) 100 a 120 bat/min. B) 60 a 100 bat/min. C) 40 a 65 bat/min. D) 50 a 65 bat/min. E) 120 a 140 bat/min.

27. Um dos sinais que caracteriza o Diabetes Mellitus é a eliminação excessiva de urina. Esse sinal é denominado de

A) nictúria. B) polidipsia. C) poliúria. D) oligúria. E) anúria.

28. Prestar cuidados ao portador de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) na emergência é uma das atribuições da
equipe de enfermagem. Dentre os cuidados imediatos ao paciente, deve ser contemplada(o)

A) higiene corporal.
B) reposição volêmica com SG a 5%. D) manutenção de via aérea prévia e boa ventilação.
C) auxílio na sutura de ferimentos leves. E) mensuração da Pressão Intracraniana.

29. No controle da infecção hospitalar, qual o cuidado indispensável que o Técnico de Enfermagem deve ter?

A) Uso de luvas de procedimento.
B) Uso de luvas estéreis. D) Lavagem das mãos.
C) Isolamento respiratório. E) Uso de máscaras.

30. Para transportar um paciente do centro cirúrgico com um dreno de tórax, o Técnico de Enfermagem deverá

A) clampear o dreno torácico.
B) elevar o tórax do paciente em 30º. D) manter o dreno pérvio.
C) elevar os membros inferiores. E) manter o paciente em decúbito lateral.

31. Coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas proposições abaixo.

( ) Desinfecção tem por objetivo remover a sujidade e a matéria orgânica dos artigos.
( ) Esterilização é um procedimento utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana.
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( ) Limpeza tem por objetivo remover a sujidade e a matéria orgânica dos artigos.
( ) Desinfecção é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

32. É (são) medida(s) de biossegurança que o Técnico de Enfermagem deve ter:

A) imergir agulhas em solução desinfetante para, depois, desprezá-las.
B) reencapar agulhas com bastante cuidado e desprezá-las em saco plástico branco.
C) quebrar as agulhas, para que elas não sejam reutilizadas.
D) reencapar agulhas com bastante cuidado com o auxílio de pinças e, depois, desprezá-las.
E) acondicionar as agulhas usadas em recipientes de paredes rígidas, antes de desprezá-las.

33. São fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica:

A) sedentarismo e anorexia.
B) obesidade e bulemia. D) anorexia e miomatose.
C) tabagismo e uso de anticoncepcionais. E) estresse e anorexia.

34. Qual dos cuidados abaixo, o Técnico de Enfermagem deve realizar diariamente em um paciente com sonda vesical
de demora?

A) Trocar a sonda diariamente, para evitar infecção hospitalar.
B) Esvaziar a bolsa coletora apenas uma vez ao dia, para evitar infecção hospitalar
C) Manter a bolsa coletora sempre em nível abaixo da bexiga.
D) Diminuir a oferta de líquidos ao paciente, mesmo sem prescrição de redução de ingesta hídrica.
E) Não realizar anotação do volume a cada mensuração do volume drenado.

35. O choque e a desidratação grave, decorrentes de perda de fluidos extracelular e menor volume de sangue circulante,
causam

A) morte súbita. B) sangramento descontrolado. C) hiperpotassemia. D) hipovolemia. E) hipóxia.

36. A úlcera péptica pode acarretar grande desconforto para o paciente. Quanto a este agravo, é CORRETO afirmar.

A) O aumento da prevalência das úlceras pépticas não tem qualquer tipo de relação com o surgimento do H. pyllori.
B) Os pacientes portadores de úlcera péptica geralmente se contaminam com o H. Pyllori, demonstrando que não há evidência

de que esta patologia tenha relação com a hereditariedade.
C) A principal sintomatologia do paciente portador de úlcera é a dor epigástrica relacionada aos ciclos alimentares.
D) O H. Pylori é considerado o único agente causador de úlcera péptica.
E) A perfuração do estômago e a obstrução piloro-duodenal são as principais complicações da úlcera péptica.

37. De qual das prescrições de enfermagem descritas abaixo, um paciente com DPOC, em quadro de insuficiência
respiratória, necessita para o seu restabelecimento?

A) Remover as secreções brônquicas e promover a oxigenoterapia.
B) Observar o quadro apresentado, pois, se é crônico, a insuficiência respiratória deverá regredir espontaneamente.
C) Estabelecer um estágio inicial de atividade.
D) Administrar medicamento broncodilatador.
E) Desencorajar o paciente, para manter-se na posição de Fowler, uma vez que esta aumenta o débito cardíaco.

38. Qual das seguintes ações de enfermagem demonstra a compreensão de uma das complicações da peritonite no pós-
operatório de cirurgia abdominal?

A) Oferecer pequenas refeições em pequenos intervalos durante o dia.
B) Observar, em horários determinados, a freqüência respiratória e cardíaca.
C) Observar a integridade cutânea, pois a presença de lesões na pele é comum.
D) Avaliar a coloração das fezes e da urina.
E) Avaliar presença de cefaléia e dor nos membros inferiores.

39. A nutrição enteral refere-se aos nutrientes fornecidos por meio do trato gastrointestinal. Em relação aos cuidados
com a administração de dietas por cateter nasoentérico, marque com V (Verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas.

( ) Deve ser verificado o posicionamento correto da sonda antes da administração da dieta em cada horário prescrito.

( ) O paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, para iniciar a administração da dieta e ser mantido nessa posição
por trinta minutos, após essa administração.
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( ) A dieta deve ser administrada imediatamente após a retirada da geladeira, pois, caso contrário, causará cólicas e
desconforto.

( ) O ganho de peso é um indicador de melhora no estado nutricional, contudo o ganho de mais de 1 kg em 24 horas
pode indicar retenção de líquidos.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

40. Considerando os fatores importantes para a segurança do paciente no momento do transporte, marque com F a
afirmação falsa e com V, a verdadeira.

( ) Ter conhecimento do diagnóstico do paciente e identificar prováveis intercorrências durante o transporte
possibilitam ao Técnico de Enfermagem realizar uma remoção mais segura.

( ) O Técnico de Enfermagem poderá realizar a remoção de um paciente em analgesia, da cama para a maca, sem
o auxílio de outro profissional.

( ) Para realizar o transporte de um paciente da cama para a cadeira de rodas, o movimento do Técnico de
Enfermagem deve ser coordenado.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

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

41. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos serviços básicos de saúde, é o
registro periódico do peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança. Quanto a esta avaliação, assinale a
alternativa CORRETA.

A) O Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical corresponde à
idade da criança em meses e vai do nascimento (0 meses) até 72 meses.

B) O Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo horizontal que corresponde ao peso em quilogramas. Inicia-se
com 2 kg e aumenta de 1 em 1 kg.

C) Os indicadores antropométricos, incluindo o Peso/Idade, são utilizados como indicadores diretos para se avaliar o estado
nutricional da criança.

D) A cada seis meses, como preconiza o Ministério da Saúde, a criança é pesada, e esse peso é marcado com um ponto no
encontro da linha correspondente ao peso observado (eixo vertical) e da linha correspondente à idade da criança (eixo
horizontal).

E) Para uma boa avaliação do crescimento da criança no primeiro ano de vida, é necessária pesagem anual.

42. Dar assistência a pacientes com doenças hematológicas graves requer planejamento da assistência. Quanto à
prescrição de enfermagem para um paciente com leucemia, leia as afirmativas abaixo.

I. Para prevenir infecção, o procedimento de maior prioridade é a lavagem das mãos assim como a realização de
técnicas assépticas.

II. Estimular o repouso no leito para se evitar infecção respiratória.
III. A fim de evitar sangramento gengival, sintoma comum em alguns tipos de leucemia, orientar quanto ao uso de

escova dental macia.
IV. Para controlar a mucosite, que pode ocorrer quando há administração de droga antineoplásica, orienta-se a

ingesta da dieta em grandes porções, evitando-se, assim, dor à mastigação e à deglutição.

Estão CORRETAS apenas

A) I e III. B) III e IV. C) I e IV. D) II e III. E) II e IV.

43. Quanto às alterações de ritmo e freqüência respiratória, correlacione a 1ª coluna com a 2ª .

1. Respiração de Kussmaul ( ) Sucessão regular de movimentos respiratórios amplos e desconfortáveis
para o paciente.

2. Respiração de Cheyne-Stokes ( ) Interrupção das incursões respiratórias normais, aparecendo uma
inspiração mais profunda, seguida de uma expiração mais demorada.

3. Respiração dispnéica ( ) Amplas e rápidas inspirações interrompidas por curtos períodos de apnéia
após as quais ocorrem respirações profundas e ruidosas, que são
sucedidas por pequenas pausas de apnéia.

4. Respiração suspirosa ( ) Incursões respiratórias profundas até atingir sua amplitude máxima,
podendo chegar à apnéia. Este ritmo respiratório ocorre de forma cíclica.

Assinale a alternativa que contém a correlação CORRETA.

A) 3, 2, 1, 4. B) 2, 3, 1, 4. C) 3, 1, 2, 4. D) 4, 3, 2, 1. E) 3, 4, 1, 2.
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44. A principal e mais precoce manifestação clínica da infecção urinária é a

A) dor em baixo ventre.
B) disúria. D) infecção pélvica.
C) freqüência cardíaca aumentada. E) hematúria.

45. A tricotomia é um procedimento que deve ser realizado para o preparo do paciente para determinadas cirurgias.
Quanto a este procedimento, assinale a alternativa CORRETA.

A) A tricotomia, que consiste na retirada dos pêlos de determinada área corporal, deve ser realizada até duas horas antes do
procedimento cirúrgico.

B) Se houver solução de continuidade na pele, a tricotomia deverá ser indicada.
C) A retirada dos pêlos deve ser realizada, utilizando-se o estojo de barbear em sentido contrário ao nascimento do pêlo.
D) Não se deve utilizar água e sabão para realizar a tricotomia, pois esta substância é irritante para pele.
E) A retirada dos pêlos é totalmente contra-indicada, não devendo ser realizada em nenhuma hipótese.

46. Quanto à restrição no leito de pacientes, analise as afirmativas abaixo.

I. Todo paciente agitado deve ser contido, independente do seu grau de consciência.
II. As restrições somente deverão ser utilizadas após uma avaliação criteriosa e quando houver necessidade de

garantir a segurança do paciente.
III. Pacientes idosos, obesos, inconscientes, desorientados, devido à grande incidência de quedas, deverão sempre

ser mantidos restringidos, utilizando, para isso, faixas contensoras.
IV. Quando indicada a contenção de membros superiores e inferiores dos pacientes, exigirá observação, uma vez

que poderá causar ferimentos por fricção e diminuição da circulação.

Estão CORRETAS apenas

A) I, II e III. B) I e III. C) II e III. D) II e IV. E) I, II e IV.

47. Para realizar a higiene oral de um paciente inconsciente, totalmente dependente, o Técnico de Enfermagem deve

A) colocar o paciente, se não houver contra indicação em decúbito de 45º e realizar a higiene oral, utilizando creme dental e
escova de dente.

B) oferecer antisséptico bucal para bochechar e, em seguida, realizar a higiene, utilizando espátula montada com gaze,
conforme a técnica de higiene oral.

C) posicionar o paciente em decúbito de 30º ou 45º, e, caso não haja contra-indicação, montar espátula ou pinça com gaze,
embebê-la em solução antisséptica e realizar a higiene oral, conforme a técnica.

D) utilizar creme dental e escova de dente, realizando a higiene da arcada dentária superior, inferior, bochechas e palato.
E) evitar realizar higiene oral, para que, em nenhuma hipótese, haja a possibilidade de ocorrer pneumonia aspirativa.

48. O diabetes mellitus é uma patologia do sistema endócrino, que leva a distúrbio metabólico, comprometendo a
capacidade do organismo em utilizar adequadamente a glicose e outros compostos químicos. Em relação a essa
doença, é CORRETO afirmar.

A) A hipoglicemia grave descontrolada, em estágio mais avançado, pode evoluir para cetoacidose, também chamado de coma
hiperosmolar diabético.

B) A hipoglicemia é uma das mais freqüentes complicações do uso de insulina. O uso de doses incorretas de insulina, a
supressão de refeições e a aplicação intramuscular acidental podem causar hipoglicemia.

C) A lipodistrofia é caracterizada por uma tumefação ou endurecimento no local e ao redor das aplicações de insulina. Ocorre
pela aplicação acidental de insulina no tecido muscular.

D) Influenciam na absorção da insulina: local de aplicação, profundidade da aplicação, concentração e dose da insulina,
misturas de insulina. Os locais indicados para aplicação de insulina subcutânea são: região abdominal, face externa e
posterior do braço e face interna do antebraço.

E) São sinais de hiperglicemia: sudorese intensa, palidez, palpitações, tontura, visão borrada, convulsão.

49. Para a prevenção de úlcera de pressão, é fundamental

A) realizar mudança de decúbito a cada duas horas e realizar massagem de conforto nas regiões onde a pele se encontra
íntegra.

B) manter a pele seca, inclusive sem o uso de hidratante, com o objetivo de evitar a proliferação de microorganismos.
C) não movimentar o paciente no leito, prevenindo o cisalhamento da pele e o aparecimento de úlcera de pressão.
D) realizar massagem de conforto em todas as regiões de proeminências ósseas, inclusive naquelas onde houver lesões.
E) utilizar, para pacientes acamados com úlcera de pressão na região sacra, fralda descartável, pois estas prevenirão o acúmulo

de resíduos da urina na pele e, com isso, o risco de outras áreas de solução de continuidade.

50. No pós-operatório de pacientes obesos, fumantes, idosos e naqueles com outros agravos clínicos, pode haver
complicações pulmonares. Com o objetivo de prevenir estas complicações, a equipe de enfermagem deve

A) manter o paciente restrito ao leito.
B) aspirar freqüentemente o conteúdo gástrico. D) incentivar a hidratação e o reflexo da tosse.
C) incentivar a eliminação de gases. E) favorecer a movimentação das articulações.







