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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 09.

Desmatamento sem fim

O desmatamento florestal volta a disparar no Brasil, com dados que surpreendem e frustram a expectativa
de controle do problema. No Pará, o número chegou a triplicar e dobrou no caso de Mato Grosso. Somada, a área
devastada nesses dois Estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros três meses deste
ano contra 77 quilômetros em igual período de 2007. O que esses resultados traduzem é a falta de uma política
sustentável para frear o processo. A maior queixa das entidades envolvidas com a questão é a de que ações de
repreensão na região são esporádicas, sem continuidade, e que logo após a retirada dos fiscais, as motosserras
retornam à rotina, e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem
agravando a imagem do Brasil lá fora justamente no momento em que a discussão dos créditos de carbono ganha
força e que os próprios EUA começam a admitir uma negociação para reduzir as emissões de gás na atmosfera. O
Brasil, cuja área verde ainda é tida como o pulmão do planeta, pode liderar o movimento global pela sustentabilidade
e assim se projetar como país ecologicamente correto, modelo para os demais. Antes é fundamental dar o exemplo,
mostrando tolerância zero contra os abusos. A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga que leva décadas para
ser apagada, e as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas.

MARQUES, José Carlos. Editorial. Revista Isto É. 07 de maio. 2008, p. 19. Adaptado.

01. De acordo com o texto, o desmatamento florestal

A) está sob controle, atendendo as expectativas.
B) ocorreu no ano em curso, nos estados do Pará e Mato Grosso, nas mesmas proporções do ano passado.
C) ocorre, porque não existe uma política sustentável que dê limites ao processo.
D) ocorre através das motosserras que são utilizadas sob fiscalização permanente.
E) destrói as árvores centenárias que existem em abundância e que logo serão substituídas por outras.

02. Que oração abaixo expressa idéia contrária à do fragmento: “...e as árvores centenárias do país são cada vez mais
escassas.”?

A) Não existe registro de falta de árvores centenárias em nosso país.
B) Existem, em excesso, em nossas matas, árvores centenárias.
C) As árvores centenárias existem, apenas, no Pará e em Mato Grosso.
D) Registra-se, cada vez mais, uma quantidade menor de árvores centenárias em nosso país.
E) Atualmente, existe um número significativo de árvores centenárias em nosso país.

03. Qual afirmativa abaixo expressa a mesma idéia do fragmento: “...e a situação de exploração ilegal de madeira em
larga escala tem andamento.”?

A) A exploração ilegal de madeira sofreu uma paralisação.
B) Em relação à exploração ilegal de madeira, houve uma conscientização para se dar um basta.
C) A exploração ilegal de madeira em larga escala prossegue.
D) A exploração de madeira legalizou-se e continua de vento em popa.
E) Eliminou-se a exploração ilegal de madeira em larga escala.

04. No Pará e em Mato Grosso,

A) houve, este ano, uma redução na área devastada.
B) devido à permanência dos fiscais, as motosserras são utilizadas esporadicamente.
C) existem ações de repreensão que inibem o desmatamento florestal.
D) o desmatamento florestal foi bem superior ao registrado no ano de 2007.
E) não existe mais área verde, o que impede o Brasil de ter uma área considerada o pulmão do planeta.

05. Em qual das alternativas abaixo, as vírgulas foram empregadas para separar a oração adjetiva explicativa?

A) “Somada, a área devastada nesses dois Estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros três
meses deste ano contra 77 quilômetros em igual período de 2007.”

B) “...ações de repreensão na região são esporádicas, sem continuidade, e que logo após a retirada...”
C) “...após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina, e a situação...”
D) “O Brasil, cuja área verde ainda é tida como o pulmão do planeta, pode liderar o movimento global pela sustentabilidade...”
E) “A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga...”
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06. Analise as proposições.

I. Em “...em igual período de 2007.”, o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser proparoxítono.
II. Em “...nos primeiros três meses deste ano...”, o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser monossílabo

tônico terminado em ES.
III. Em “...logo após a retirada dos fiscais...”, o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser oxítono terminado

em OS.
IV. Em “...como país ecologicamente correto...”, o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser constituído de

um hiato tônico.

Estão CORRETAS

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

07. Em “...os próprios EUA começam a admitir...”, o termo sublinhado concorda com o substantivo a que se refere –
EUA. Em qual alternativa a concordância nominal está INCORRETA?

A) É proibida a destruição florestal.
B) Os brasileiros estão meio tristes com os resultados das estatísticas sobre o desmatamento florestal.
C) Muito obrigada, disse a Ministra do Meio Ambiente.
D) Anexas seguem as vias do documento referente às áreas devastadas no Pará.
E) Não estamos só nesta luta. Vamos todos combater o desmatamento!

08. Que palavra de mesmo sentido abaixo substitui a grifada do fragmento: “...ações de repreensão na região são
esporádicas...”?

A) Seqüenciadas. B) Permanentes. C) Raras. D) Contínuas. E) Constantes.

09. Quanto à Concordância Verbal, analise as proposições.

I. Haverá grandes discussões acerca da devastação florestal.
II. Faz anos que existem reivindicações por uma política sustentável.
III. Eu e você fazemos parte da geração dos ambientalistas.
IV. Somos nós que faz o nosso país possuir uma área considerada o pulmão do planeta.

Somente estão CORRETAS

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

Texto 02 para a questão 10.

10. Baseando-se nesta estória, você conclui que o(a)

A) homem destrói a morte com o machado.
B) morte das árvores não incomoda ninguém.
C) homem é um ser pensante, logo age com sensatez.
D) homem é quem destrói o seu próprio ambiente.
E) homem se utiliza das novas tecnologias para destruir as florestas.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. Dentre outras, são prioridades do PACTO PELA VIDA, estabelecidas na Portaria 399/2006:

A) saúde do idoso e câncer de próstata e de útero.
B) saúde do idoso e câncer de próstata e de mama.
C) saúde do idoso e mortalidade infantil e materna.
D) promoção da saúde e atenção de média e alta complexidade.
E) doenças emergentes e endêmicas com ênfase na hipertensão, hanseníase e tuberculose.

12. Leia as assertivas abaixo sobre PACTO DE GESTÃO DO SUS.

I. Radicaliza a descentralização de atribuições do MS para os estados e municípios.
II. Reforça a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas.
III. Ressalta a importância da participação e do controle social.
IV. Reforça os mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores.

Estão CORRETAS

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

13. Dentre as ações estratégicas voltadas para a SAÚDE DO IDOSO, está a(o)

A) instituição da modalidade de atenção domiciliar na prestação de serviços, valorizando o efeito favorável do ambiente
familiar no processo de recuperação dessa clientela.

B) redução dos óbitos por doença diarréica e pneumonia.
C) elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes.
D) criação de comitês de vigilância do óbito em municípios com população acima de 80.000 habitantes.
E) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.

14. Dentre as metas para o controle do câncer de mama, instituídas pela Portaria 399/2006, inclui-se a ampliação da
coberta de mamografia na ordem de

A) 30% B) 60% C) 90% D) 50% E) 40%

15. Na Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, elaborada pela Organização Mundial
de Saúde em 1989, INCAPACIDADE é definida como

A) toda perda de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica.
B) situação prejudicial para um determinado indivíduo, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal em seu

caso (em função da idade, do sexo e dos fatores sociais e culturais).
C) toda anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica.
D) toda restrição ou falta, devido a uma deficiência, da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que se

considera normal para um ser humano.
E) dificuldade no desempenho pessoal.

16. No Brasil, a cultura vigente e a definição legal consideram pessoas com deficiência aquelas pertencentes aos
segmentos portadores de

A) deficiência mental e motora. D) deficiências múltiplas.
B) deficiência motora e sensorial. E) deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla.
C) deficiência mental e sensorial.

17. Com relação ao gênero, o CENSO de 1991 revelou que

A) a população portadora de deficiência é predominantemente feminina.
B) a deficiência motora predomina na população masculina jovem e adulta.
C) a deficiência mental predomina no sexo feminino até os 50 anos, e, a partir daí, passa a ser predominante na população

masculina.
D) na população masculina urbana, as deficiências são mais prevalentes que na população masculina rural.
E) na população brasileira, o contingente de homens portadores de deficiência é na ordem de 1,14%.
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18. Com relação à Lei 8080/90, é FALSO afirmar.

A) Nela, a vigilância epidemiológica é entendida como o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

B) Nela, a vigilância sanitária é entendida como o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.

C) No campo de atuação do SUS, não está contemplada a execução de ações de saúde do trabalhador.
D) No âmbito dos Municípios, a direção do SUS é exercida pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.
E) Dentre as atribuições comuns à União, estados, Distrito Federal e municípios está a organização e a coordenação do sistema

de informação em saúde.

19. Leia as assertivas abaixo.

A atual Política Nacional de Saúde Mental pretende

I. fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de baixa prevalência e
baixa cobertura assistencial.

II. consolidar e ampliar a rede de atenção de base comunitária e territorial, promotora da reintegração social e da
cidadania.

III. implementar uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, a
violência e o desemprego.

Está(ão) CORRETA(S)

A) as assertivas II e III. D) todas as assertivas.
B) as assertivas I e II. E) nenhuma das assertivas.
C) as assertivas I e III.

20. Leia as assertivas abaixo.

I. Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios.
II. Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos.
III. Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos

materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.

É(são) objetivo(s) do Pacto pela Saúde 2006 para fortalecimento da Atenção Básica

A) as assertivas I e II, apenas. D) a assertiva I, apenas.
B) as assertivas I e III, apenas. E) as assertivas I, II e III.
C) as assertivas II e III, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Foi prescrito para um paciente internado na clínica médica, soro fisiológico 0,9% 500 ml para correr em 16 horas.
Quantas gotas/min e quantos ml/hora devem ser adminstrados?

A) 28 gotas/min e 84 ml/hora.
B) 21 gotas/min e 63 ml/hora.
C) 36 gotas/min e 107 ml/hora.
D) 35 gotas/min e 106 ml/hora.
E) 29 gotas/min e 87 ml/hora.

22. Foi prescrito para um paciente X, 11000 UI de heparina. O serviço dispõe de heparina FA de 5 ml com 5000 UI/ml.
Quantos ml o Técnico de Enfermagem deve aspirar?

A) 2,0 ml.
B) 2,1 ml.
C) 2,2 ml.
D) 2,3 ml.
E) 2,4 ml.
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23. Sobre administração de medicação, analise as afirmativas abaixo.

I. Os cinco certos podem ajudar a evitar erros comuns sobre administração de medicação. São eles: medicamento
certo, dose certa, paciente certo, hora certa e diagnóstico certo.

II. A via de administração oral é indicada para pacientes que precisam de respostas rápidas à ação da droga.
III. A via intramuscular é utilizada para administração de fármacos injetáveis que não podem ser injetados por outras

vias menos invasivas devido à inativação de substâncias.
IV. É importante evitar administração de medicação por via endovenosa, em vasos distais, em função da dificuldade

de retorno venoso e diminuição do efeito do fármaco.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas, apenas, as afirmativas I e III. D) Estão corretas, apenas, as afirmativas III e IV.
B) Estão corretas, apenas, as afirmativas II e IV. E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
C) Estão corretas, apenas, as afirmativas II e III.

24. Sobre Sinais Vitais (SSVV), analise as afirmativas abaixo.

I. Uma das formas de perda de calor é a radiação, em que há uma transferência do calor de uma superfície de um
objeto para a superfície de outro, sem contato real entre os dois.

II. Um dos locais de verificação do pulso é a artéria radial. Chama-se bradicardia quando o pulso de um adulto tem
a freqüência normal (em média, 60 a 100 bat/min.).

III. A pressão arterial deve ser medida com o paciente sentado e recuperado de esforço recente, com o braço
colocado no nível do coração. Chama-se hipertensa arterial, quando os níveis de pressão arterial sistólica e
diastólica estão acima de 140 e 90 mmHg, respectivamente.

IV. Um dos tipos de alteração respiratória é a Kussmal, que apresenta movimentos respiratórios anormalmente
lentos, seguidos de um período irregular de apnéia.

Assinale a alternativa correta.

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

25. Sobre oxigenoterapia, marque a alternativa correta.

A) A oferta de oxigênio deve ser sempre feita a 100% e seco.
B) A oferta de oxigênio, através do cateter nasal, deve ser com fluxo acima de 22%, para melhorar o reflexo da tosse.
C) A oferta de oxigênio, através do cateter de orofaringe, deve ser de até 6L, pois fluxos acima de 6L não aumentam a

concentração de O2 no espaço morto anatômico.
D) A máscara de Venturi só é indicada para crianças menores de 12 anos; a oferta do fluxo de oxigênio deve ser entre 5L e

15L.
E) A máscara simples facial é indicada para pacientes graves, pois é um método exato de administração de O2, baseado na

passagem de um alto fluxo de O2 que, em função da velocidade da passagem do oxigênio, cria uma pressão negativa nos
orifícios que acabam aspirando o ar ambiente.

26. Sobre Sondagem Vesical, coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas afirmativas abaixo.

( ) Uma das finalidades da sondagem vesical é monitorar a função urinária, evitar ou aliviar a distensão vesical.
( ) Na sondagem vesical, a higiene perineal é descartada, pois não existe possibilidade de infecção do trato urinário

nesse procedimento.
( ) Para inserir uma sonda vesical em pacientes do sexo feminino, está indicada a posição de SIMS.
( ) Para inserir a sonda vesical, o profissional deve usar luvas estéreis, para minimizar o risco de infecção.
( ) O balão da sonda vesical de demora não deve ser testado antes da inserção, no meato urinário, para não

contaminar o material.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

A) V, F, F, V, F.
B) V, V, F, F, V.
C) F, F, F, V, V.
D) V, F, V, F, V.
E) F, F, V, F, F.
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27. Para evitar infecção, é correto afirmar.

A) Utilizar luvas estéreis, para verificar SSVV de todos os pacientes da clínica médica.
B) Não há necessidade de lavar as mãos, antes de colocar luvas estéreis, pois as luvas protegem a transmissão das possíveis

infecções.
C) É permitido o ajuste da mão calçada com luva estéril pela outra mão sem luva, pois houve, anteriormente, a lavagem

simples das mãos.
D) Calçar luvas mesmo que os invólucros não estejam secos e intactos, o que importa para evitar infecção é a data da

esterilização.
E) Calçar a luva, segurando a borda interna desta com o polegar e os dois primeiros dedos de sua mão dominante. Mantendo as

mãos acima da cintura, introduza a mão não-dominante dentro da luva e ajuste os dedos dentro da luva depois que ambas
estiverem calçadas.

28. Sobre enfermagem cirúrgica, marque a alternativa correta.

A) A cirurgia de emergência requer atenção imediata dentro de 24-48 horas.
B) A cirurgia exploratória repara deformidades físicas ou melhora a aparência.
C) A cirurgia paliativa é indicada para problemas de saúde, porém o imediatismo é necessário para preservar a função ou a

vida.
D) No pós-operatório em que o paciente foi submetido à anestesia geral, a principal complicação é a cefaléia intensa.
E) No pré-operatório, na véspera e no dia da cirurgia, devem ser realizados cuidados, como preparo com a pele, preparo

intestinal, higiene e tempo de jejum que o paciente deve cumprir.

29. Sobre curativo, assinale a alternativa correta.

A) A troca do curativo só pode ser realizada a cada 24 horas, para evitar possíveis infecções.
B) São finalidades de um curativo umedecido com soro fisiológico: promover cicatrização úmida da ferida e proteger a ferida

contra contaminação e o trauma mecânico.
C) Para trocar um curativo estéril seco, é necessário utilizar, apenas, luvas limpas.
D) Após realizar um curativo estéril seco, ao descartar as luvas, não é necessário lavar as mãos, estas estavam protegidas.
E) Na anotação da realização do curativo, só precisa registrar a hora e o tipo de curativo realizado na ferida.

30. Sobre Tuberculose, analise as afirmativas abaixo.

I. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa que se propaga através do ar por meio de gotículas contendo
bacilos de Koch. Quando as gotículas são inaladas, pessoas sadias podem desenvolver a doença.

II. A infecção pelo bacilo da tuberculose só acontece nos adultos. Todos os adultos expostos ao bacilo se tornam
infectados.

III. Todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo da tuberculose, porém ocorrem mais freqüentemente, nos
pulmões, gânglios, pleura, rins, cérebro e ossos.

IV. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, desde que os princípios da
quimioterapia sejam seguidos.

Assinale a alternativa correta.

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

31. Conforme o Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, a conservação da insulina deve obedecer a
critérios bem estabelecidos. Sobre a conservação da insulina, leia as proposições abaixo e marque V ou F, conforme
sejam verdadeiras ou falsas.

( ) Em caso de viagem, colocar o frasco de insulina em bolsa térmica ou em caixa de isopor. Não é necessário
colocar gelo.

( ) Os frascos de insulina podem ser congelados à temperatura abaixo de 2ºC.
( ) A insulina é um hormônio que deve ser armazenado em geladeira, na porta ou em parte inferior, para que sejam

garantidas as suas propriedades farmacológicas.
( ) O frasco da insulina que está em uso poderá ser mantido em temperatura ambiente, 15ºC a 30ºC, por até um mês.

Nesse caso, deixar o frasco no lugar mais fresco da casa.

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é

A) V, F, F, V. B) V, V, F, F. C) V, F, V, V. D) V, V, V, V. E) F, F, V, V.
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32. A hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae. Quanto a esta patologia, é correto
afirmar.

I. A predileção pela pele e pelos nervos periféricos confere características peculiares a esta moléstia, tornando o seu
diagnóstico simples.

II. O Brasil continua sendo o segundo país a controlar a doença no mundo, após a Índia.
III. A baciloscopia é o exame complementar mais útil no diagnóstico.
IV. A poliquimioterapia com rifampicina, dapsona e clofazimina revelou-se pouco eficaz, o que faz necessária a

pesquisa com novas drogas.

Estão corretas apenas

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

33. A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, a Sociedade Brasileira
de Pediatria revela que a obesidade infantil dobrou no país, nos últimos dez anos e atinge mais de cinco milhões de
crianças ou 15% da população brasileira nessa faixa etária. Sobre a obesidade, é correto afirmar.

A) A obesidade aumenta o risco de mortalidade para as doenças do coração, diabetes, câncer e outras.
B) A obesidade iniciada na infância e na adolescência é igualmente resistente à terapia não medicamentosa como aquela

iniciada na idade adulta.
C) O controle da obesidade no adulto só obtém um resultado favorável, quando utilizada a terapia medicamentosa.
D) A obesidade pode ser definida como excesso de gordura no corpo, sendo medida pela relação entre o peso e a altura.
E) A obesidade centrípeta, abdominal tem direta relação com as doenças hepáticas.

34. O envelhecimento populacional tem sido motivo de discussão em todo o mundo. Em breve, o Brasil ocupará uma
posição de destaque quanto ao número de pessoas idosas. Sobre a promoção da saúde do idoso, é CORRETO
afirmar.

A) Ao idoso deve ser atribuído o rótulo de dependente e incapaz, excluindo-o do contexto social e familiar.
B) Um dos objetivos da promoção da saúde do idoso é o de identificar a capacidade deste para desempenhar as suas funções

com autonomia e consciência.
C) Os elevados custos com problemas de ordem física, psicológica e de aquisição de medicamentos fazem com que ações de

promoção à saúde do idoso não sejam desenvolvidas nas unidades básicas de saúde.
D) O atendimento ao idoso deve ser sempre drenado para o âmbito hospitalar, pois se deve considerar a precariedade das

unidades básicas de saúde.
E) O idoso só deve ser atendido em uma unidade, quando estiver acompanhado por um familiar, para, dessa forma, se garantir

um bom entendimento das orientações realizadas.

35. A parada cardíaca é definida como uma cessação súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. O diagnóstico da
parada cardíaca deve ser feito imediatamente antes que a anóxia determine uma lesão cerebral irreversível. O sinal
de certeza para a confirmação da parada cardíaca é

A) perda da consciência. D) ausência de pulso em um grande vaso.
B) midríase. E) fácies de dor.
C) pressão arterial inaudível.

36. A sondagem nasogástrica é um procedimento de enfermagem que se refere à introdução de uma sonda através da
nasofaringe, para dentro do estômago. Quanto aos objetivos deste procedimento, analise as afirmativas abaixo.

I. Remover líquidos e gases do estômago, realizando descompressão.
II. Determinar o grau de pressão e de atividade motora no trato gastrintestinal.
III. Realizar gavagem.
IV. Irrigar o estômago com, no mínimo, 2.500 ml de soro fisiológico em cada horário, conforme necessário.

Estão corretas

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II e III, apenas.
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37. As úlceras de pressão são causadas por uma combinação de fatores externos e internos ao paciente. Sobre os fatores
externos, é correto afirmar.

A) A pressão é o fator externo mais importante, por levar à isquemia localizada.
B) O estado geral é o principal fator externo a ser considerado, pois o corpo consegue suportar melhor as pressões, quando se

encontra mais saudável.
C) As forças de cisalhamento causam hiperemia reativa e aumento da pressão capilar na região.
D) O estado nutricional reduzido prejudica a elasticidade da pele, levando à redução de oxigenação dos tecidos.
E) A incontinência urinária contribui para a maceração da pele e é um dos principais fatores externos na determinação da

úlcera de pressão.

38. M.A, trabalhador rural, cortador de cana-de-açúcar, casado, 55 anos, branco, morador da Zona da Mata de
Pernambuco. Ao atender este indivíduo e analisar os dados descritos acima, o Técnico de Enfermagem reconhece
que este trabalhador apresenta fatores determinantes para câncer de

A) próstata. B) pele. C) fígado. D) esôfago. E) bexiga.

39. Em visita domiciliar a uma paciente que teve alta hospitalar há cinco dias, foi verificada, através do registro desta, a
presença de disúria, polaciúria, ardência e urgência miccional. Na investigação, a paciente referiu ter sido
submetida à sondagem vesical de demora. Considerando as informações acima, quais intervenções devem ser
tomadas?

A) Realizar as orientações na residência, orientando quanto ao uso de duchas antissépticas.
B) Encaminhar a paciente para a urgência o mais rápido possível, pois a sintomatologia indica ITU alta.
C) Comunicar ao enfermeiro o caso e orientar a ida da paciente à unidade de saúde, pois esta pode estar apresentando infecção

do trato urinário (ITU).
D) Orientar, apenas, quanto à necessidade do aumento da ingesta hídrica.
E) Como a paciente não apresenta dor suprapúbica, indicar o uso de antiinflamatórios.

40. Observe a figura abaixo e responda ao que se pede.

Um dos locais mais comuns utilizados para a aplicação da insulina é a

A) face externa anterior dos braços, com agulha 13 X 4,5 cm.
B) região abdominal periumbilical, com agulha intramuscular.
C) face interna posterior da coxa, com agulha intramuscular.
D) face lateral das coxas, com agulha intramuscular profunda.
E) face externa anterior dos braços, com agulha 25 X 7,0 cm.







