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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 
CALENDÁRIO PREVISTO 
 
 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
manutenção. 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

ENFERMAGEM – TARDE 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 
Conhecimentos 
Gerais 
 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
01) Neste novo cenário da epidemia com a circulação sustentada do vírus, o Ministério da 
Saúde passou a priorizar a notificação, investigação, diagnóstico laboratorial e tratamento dos 
casos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e aquelas pessoas que apresentam 
fatores de risco para a complicação pela doença, como: menores de 2 e maiores de 60 anos 
de idade, gestantes, portadores de doenças crônicas, imunodeprimidos, entre outros.  A 
doença citada acima quando anunciada pela primeira vez foi denominada de gripe suína e que 
devido à diminuição do consumo de carne de porco a “gripe” foi denominada de INFLUENZA: 
 

a) A H1N1; 
b) H1N1; 
c) A H1N5; 
d) H1 N5; 

 
 
02) ... “Ficavam retidos durante meses ou anos – dependendo da medida criada por eles – e 
só eram disponibilizados na intranet muito tempo depois. Quando eram publicados, recebiam 
data retroativa e eram divulgados sem essa especificação na intranet. Assim, não era possível 
saber a data real da publicação. No caso de nomeação, as medidas recebiam o carimbo de 
“publique-se” e eram diretamente encaminhadas aos órgãos de contratação e pagamento 
como se já tivessem sido publicadas.” A citação acima refere-se a: 
 

a) CPI da Petrobras; 
b) CPI do mensalão; 
c) Ato secreto; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
03) Entre as medidas de prevenção para evitar a disseminação da conhecida popularmente 
como “gripe suína”, podemos afirmar que está incorreta a seguinte afirmativa: 
 

a) lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão; 
b) evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies; 
c) compartilhar objetos de uso pessoal; 
d) cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

 
 
04) “Se voltar mesmo, vai preso, promete o governo interino, resistindo a pressões dos 
chavistas, da OEA, da ONU, da União Européia e dos Estados Unidos”. A frase acima se 
refere ao presidente deposto de Honduras: 
 

a) Manuel Zelaya; 
b) Hugo Chavez; 
c) Daniel Ortega; 
d) Fernando Lugo. 
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05) Qual o fato que recentemente comprometeu a imagem de Berlusconi o primeiro ministro da 
Itália fazendo sua popularidade ficar abaixo de 50%: 
 

a) envolvimento com a máfia italiana na comercialização e distribuição de drogas 
ilícitas ; 

b) envolvimento em fraude de eleição, onde ocorreu a recontagem dos votos; 
c) envolvimento com escândalo sexual; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
 

06) Em junho desse ano o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que seria inconstitucional a 
exigência do diploma para exercer a profissão de:  
 

a) jornalista; 
b) arquivologista; 
c) bibliotecário; 
d) economista. 

 
 
07) O Brasil recebeu cerca de 1,5 mil toneladas de lixo advindo da __________________, o 
embarque dos 40 contêineres com lixo doméstico e tóxico começaram a ser devolvidos no dia 
primeiro de agosto de 2009, sendo que toda a operação foi acompanhada pelo Ministro do 
Meio Ambiente: _____________________. 
Assinale a alternativa que contem a resposta correta para preencher as lacunas: 
 

a) Alemanha – Carlos Minc; 
b) Grã Bretanha – Carlos Minc; 
c) China - Guido Mantega; 
d) Espanha- Guido Mantega. 

 
 
08) Assinale a afirmativa incorreta referente  a lei antifumo que entrou em vigor no estado de 
São Paulo no dia 07 agosto de 2009: 
 

a) A lei busca proteger principalmente a saúde do fumante passivo, segundo a OMS 
(Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior causa de morte 
evitáveis no mundo; 

b) A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar; 
c) É permitido fumar em locais como casa, áreas ao ar livre, estádios de futebol, vias 

públicas, tabacarias e em cultos religiosos, caso isso faça parte do ritual; 
d) Dentro das empresas fica permitido a criação de “fumódromos” (locais para que os 

funcionários possam fumar). 
 
09) No dia 28 de janeiro de 2009 a cidade de Apucarana completou: 
 

a) 60 anos; 
b) 62 anos; 
c) 64 anos; 
d) 65 anos. 

 
10) Apucarana está localizada ao norte do Estado do Paraná e conta com a nascente de um 
importante rio da região, chamado de: 
 

a) Rio Biguaçu; 
b) Rio Pirapó; 
c) Rio Jaboti; 
d) Rio Caviúna. 
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PORTUGUÊS 
 
 
11) O acento grave, indicador de crase, esta empregado incorretamente em: 

 
a) Tal lei se aplica, necessariamente, à mulheres de índole violenta. 
b) As novelas, às quais assisti, problematizam a questão da droga. 
c) Entregou as chaves da loja àquele senhor que nos desacatou na praça. 
d) O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura dos foragidos. 

 
12) Assinale a frase que pode ser completada por Há – a – à, nessa ordem: 

 
a) ______tempos não_____via, mas sempre estive____espera de um encontro. 
b) Aqui_____beira do rio, ______muitos anos, existiu _______casa-grande do engenho. 
c) _______esperança de obtermos, _______custas de muito empenho,______vaga de 

serventes. 
d) Fiz ver,_____quem de direito, que não_____possibilidades de 

atender_____solicitação. 
 
13) Qual alternativa completa corretamente as lacunas? 
 

Castelo Branco e Rodrigues Alves foram presidentes da República; _______está entre 
os mais recentes, ________, entre os mais antigos. 
 

a) esse – este 
b) esse – aquele 
c) este – aquele 
d) aquele – este 

 
14) Qual das alternativas completa corretamente as três lacunas? 
 

1- O lugar_______moro é pequeno. 
2- Esta foi a casa ________mais gostei. 
3- O filme _________enredo é fraco, sumiu 

 
a)   onde – que – cujo 
b) em que – de que – cujo 
c) em que – de que – cujo o 
d) no qual – o qual – do qual o 

 
15) Onde há incorreção no uso do porquê? 

 
a) Veio porque era hora de trabalho. 
b) Saiba porque elas agem dessa forma. 
c) Vigiava porque não queria surpresas. 
d) Sem que soubesse por quê, decidiu voltar. 

     
 
16) Em que alternativa há erro na flexão numérica? 
 

a) Os relógios afro-suiços são inéditos. 
b) Canoas azul-marinho navegam melhor? 
c) As casas laranjas ruíram com a chuva 
d) Camisas verde-garrafa são muito úteis. 
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17) Assinale a alternativa correta (conforme nova regra ortográfica) quanto ao uso do trema: 

 
a) pinguim – linguiça – tranquilo 
b) aguentar – linguinha – sagui 
c) delinquente – equino – cinquenta 
d) nenhuma das alternativas acima 

 
18) Marque a opção em que o hífen aparece de forma obrigatória: Munido de um 
_____________, Pedro fazia, no centro da praça, um comício_________. 

 
a) autofalante – anticlerical. 
b) alto-falante – anticlerical. 
c) autofalante -  anteclerical 
d) alto-falante – anteclerical. 

 
19) Qual dos seguintes nomes compostos abaixo não está com seu respectivo plural correto? 

 
a) os pé-de-moleques 
b) os vice-diretores 
c) os grão-duques 
d) os pontapés 

 
 
20) Assinale a frase em que há erro de grafia. 
 

a) Passou despercebido, para não ser um empecilho a mais. 
b) Mais uma vez queimou o fusível. 
c) Todos têm chegado atrasados, ultimamente. 
d) Deu apenas dois reais ao cabelereiro.   

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21) Assinale a afirmativa incorreta: 

 
a) O EAP é uma situação de emergência, classificada como urgência vital; 
b) O que mais se deve atentar no caso de EAP é o grau de insuficiência respiratória 

associado; 
c) O paciente deve ser colocado em posição sentado (noventa graus), não oferecendo 

líquidos ou sólidos ao mesmo, já que se pode necessitar do manejo invasivo das vias 
aéreas; 

d) Todas as afirmativas acima estão incorretas. 
 
 
22) Sobre a PCR é incorreto afirmar: 

 
a) O tempo é essencial para a recuperação adequada da vítima, as manobras devem ser 

iniciadas imediatamente, lembrando que após 10 minutos ocorre morte cerebral; 
b) Para agilizar o atendimento, a equipe deve adotar medidas de autoproteção através de 

uso de EPIs (luva, máscara e óculos) e deixar o material para acesso venoso pronto; 
c) Os sinais de PCR são inconsciência, ausência de pulso carotídeo, ausência de 

movimentos respiratórios, palidez e cianose progressiva, dilatação das pupilas; 
d) Todas as afirmativas acima estão incorretas. 
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23) Sobre o acesso venoso em situações de urgência é correto afirmar: 
 
a) As veias da fossa antecubital tornam-se mais recomendadas pela proximidade da 

articulação; 
b) A parte distal da veia safena pode ser utilizada em pacientes pediátricos e neonatais; 
c) Devemos dar preferência para utilização de scalp para o acesso venoso, pois estes 

permitem a infusão de grandes volumes de forma rápida; 
d) Todas as sentenças acima estão corretas. 

 
24) A administração de insulina regular em doses excessivas pode produzir no paciente: 

 
a) Vômitos e cianose; 
b) Cianose e poliúrira; 
c) Sudorese e palidez; 
d) Tosse e dispnéia. 

 
25) Na administração de medicação digitálica, é recomendada a verificação do pulso antes de 
sua administração. Este cuidado justifica-se porque a medicação induz: 

 
a) à diminuição da FC; 
b) ao aparecimento de arritmias; 
c) ao aumento da FC; 
d) ao aumento da volemia. 

 
26) Sobre a realização de procedimento de enemas de limpeza é correto afirmar: 

 
a) consiste na administração de uma solução de lavagem por via retal; 
b) O paciente deve urinar antes do procedimento com a finalidade de reduzir a pressão 

abdominal; 
c) A solução deve ser introduzida de forma lenta e gradual a fim de se evitar a depleção 

líquida e não estimulação do reflexo fisiológico; 
d) Todas as afirmações acima estão corretas. 

 
27) Uma das drogas abaixo não é considerada essencial (ou de 1ª linha) na PCR: 

 
a) Epinefrina; 
b) Bicarbonato de sódio; 
c) Dexametosona  
d) Gluconato de Ca++ 

 
28) Ainda sobre as drogas essenciais (ou de 1ª linha) na PCR é incorreto afirmar: 

 
a) a adrenalina é usada para aumentar a força de contração miocárdica, melhorando o 

débito cardíaco; 
b) O bicarbonato de sódio é indicado para corrigir a acidose metabólica; 
c) No adulto, utiliza-se a adrenalina na concentração de 1:100 no adulto 1:1000 nas 

crianças; 
d) A lidocaína é indicada nas arritmias ventriculares agudas. 

 
29) A hipotensão arterial, pulso rápido e fraco, inconsciência, pele fria e sudorese, são sinais 
clínicos compatíveis com: 

 
a) Infarto agudo do miocárdio; 
b) Acidente vascular cerebral 
c) Hiperglicemia; 
d) Pneumotórax 
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30) Podemos afirmar que após exposição percutânea acidental, a probabilidade de infecção 
pelo vírus da hepatite B é: 

 
a) É significativamente maior do que a probabilidade de infecção pelo HIV; 
b) É igual à probabilidade de infecção pelo HIV; 
c) É igual à probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite C; 
d) É significativamente menor do que a probabilidade de infecção pelo HIV.  

    
  
 
31) Quanto à conduta no caso de possível exposição ao vírus da raiva é incorreto afirmar: 
 

a) acidentes que ocorrem em regiões próximas ao sistema nervoso central ou em locais 
muito inervados são graves; 

b) ferimentos puntiformes são considerados como profundos mesmo em algumas vezes 
não apresentando sangramento; 

c) coelho, ratazana de esgoto, hamster, são considerados como animais de risco; 
d) todas as afirmativas acima estão incorretas 

 
 
 
32) Sobre a imunização antitetânica é correto afirmar: 

 
a) De acordo com a faixa etária podemos utilizar a vacina tríplice e dupla como únicas 

formas de profilaxia da doença; 
b) Não há transferência transplacentária da imunidade contra o tétano por isto, o recém-

nascido precisa ser vacinado; 
c) O reforço da vacina antitetânica deve ser administrado a cada 10 anos após a última 

dose a gestantes, não gestantes, homens e idosos; 
d) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

 
 
 
33) O termo Diabetes Melito é aplicado a um quadro de hiperglicemia crônica, acompanhado 
de distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, assinale a alternativa 
incorreta no que diz respeito aos fatores de risco que levantam a suspeita de diabetes:  
 

a) Idade igual ou maior que 45 anos;  
b) Uso crônico de corticosteroides; 
c) História de tolerância  a  glicose aumentada; 
d) Síndrome de ovários policisticos. 

 
 
34) De acordo com os critérios diagnósticos do diabetes assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A glicemia casual coletada em qualquer horário do dia, independente do momento da 
ultima refeição não caracteriza diabetes se o resultado for menor que 200 mg/dl, sendo 
indicado que o paciente faça uma glicemia de jejum; 

b) A glicemia casual coletada em qualquer horário do dia, independente do momento da 
ultima refeição caracteriza diabetes se o resultado for maior ou igual a 200 mg/dl; 

c) A glicemia de jejum coletada após um jejum de oito a quatorze horas não caracteriza 
diabetes se o resultado for maior ou igual a 126mg/dl; 

d) Para coletar o teste de tolerância a glicose com 75 gramas (TTG- 75 g) devemos 
orientar o paciente a não fazer restrição alimentar. 
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35) As insulinas têm tempo de ação diferenciados, sendo imprescindível à enfermagem estar 
ciente desse tempo, uma vez que a mesma é responsável pela observação do paciente. A 
insulina regular ou simples também conhecida como insulina de ação ______________, com 
duração usual de _______ a _______ horas, sendo que a ação das insulinas varia de paciente 
para paciente de acordo com as condições locais de absorção. Assinale a alternativa correta 
que completa as lacunas: 
 

a)   curta, 5 a 8 horas; 
b)   intermediária, 16 a 20 horas; 
c)   longa, 18 a 24 horas; 
d)   ultralenta, 20 a 36 horas. 

 
 
36) Dentre as condições padronizadas para a medida da pressão arterial, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

a)    sentar o paciente com o braço apoiado e na altura do precórdio; 
b)    medir após 5 minutos de repouso; 
c)    registrar os valores com intervalos de 4mmHg buscando sempre os arredondamentos; 
d)    a pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos    
de Korotkoff (fase I). 

 
37)  Em relação à asma, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I- O exame físico de um paciente asmático deve conter invariavelmente a inspeção do tórax, 
observação de cianose, verificação da freqüência respiratória, ausculta torácica, aferição da 
freqüência cardíaca. 
 
II- São características freqüentemente presentes em pacientes asmáticos: crises anteriores 
semelhantes, sintomas durante a noite ou cedo (pela manhã), melhora espontânea ou com 
uso da medicação, história familiar de asma, história pessoal de atopia, exposição a fatores 
precipitantes de sibilância: infecção viral, exercício físico, exposição a alérgenos inaláveis, 
detergentes e outros produtos com odor forte, ar frio, perfumes. 
  
III - O diagnóstico de asma em geral fundamenta-se no achado de sibilância, que é um som 
contínuo, prolongado e polifônico detectado bilateralmente na ausculta pulmonar, 
predominantemente na expiração. 
 
 IV - A freqüência respiratória presente em pacientes asmáticos segue os seguintes 
parâmetros: crianças menores de 1 ano: maior ou igual a 50 rpm; crianças com um ano ou 
mais: maior ou igual a 40 rpm; adolescentes e adultos: maior ou igual a 25 rpm. 
 

a)   Estão corretas as afirmativas I e II. 
b)    Estão corretas as afirmativas I e III. 
c)  Estão corretas as afirmativas II e III. 
d)    Todas as alternativas estão corretas. 

 
38)  Os acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de relevância médica 

tanto pelo número de atendimentos que geram quanto pela mortalidade e morbidade que 
determinam quando não são convenientemente tratados. Assinale a alternativa incorreta 
em relação aos cuidados imediatos ao acidentado: 

 
a) sempre que possível orientar a captura do ofídio causador para sua identificação e 

seleção do antiveneno; 
b) evitar a deambulação; 
c) fazer garrote, torniquete ou sucção com a boca no local atingido; 
d) manter o paciente bem hidratado. 
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39)  Quanto a lei 8080 de 1990, que regula em todo o território nacional as ações e serviços    
de  saúde, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 
b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter   
complementar; 
c)  A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País; 
d)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 
40) A lei 8142 de 1990 não dispõe sobre: 
 

a) A participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências         
intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde;   
b) A realização de conferencias de Saúde a cada dois anos com a representação de vários 
segmentos da sociedade com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes; 
c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e não deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo; 
d) nenhuma das anteriores. 
 

41) Os envenenamentos agudos ainda são responsáveis por morbidade e mesmo mortalidade 
significativa em nosso meio, em relação ao atendimento dessas vítimas é correto afirmar que: 
 

a) O esvaziamento gástrico é a remoção mecânica do conteúdo gástrico, feito em geral, 
logo após a ingestão, e pode ser realizado somente a partir da indução de vômitos. 

b) A lavagem gástrica é feita com o paciente em decúbito dorsal. 
c) Na lavagem gástrica o líquido deve-se retirar o líquido por sifonagem e repetir o 

procedimento até a saída de líquido claro ou sem conteúdo estomacal, o volume 
mínimo em crianças é de 02 litros e em adultos de 05 litros. 

d) No caso de ingestão de hipoclorito de sódio (alvejante) deve-se realizar o 
esvaziamento gástrico a partir da sondagem e da utilização de carvão ativado. 

 
42) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e assinale a seqüência correta: 
A infusão é um modo de administração endovenosa, utilizada para a racionalização da terapia 
medicamentosa e pode ser classificada da seguinte maneira: 
 

(1) bolus 
(2) infusão rápida 
(3) infusão lenta 
(4) infusão contínua 
(5) infusão intermitente 
 
(   ) é a administração EV realizada entre 1 e 30 minutos; 
(   ) é a administração EV realizada em tempo superior a 60 minutos, não contínua; 
(   ) é a administração EV realizada entre 30 e 60 minutos; 
(   ) é a administração EV em tempo superior a a 60 minutos, ineterruptamente; 
(   ) é a administração EV realizada em tempo menor ou igual a 1 minuto. 
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a) 2,5,3,4,1 
b) 2,5,1,4,3 
c) 3.4,1,5,2 
d) 3,4,2,1,5 
 

 
43)  Observe a prescrição e assinale a alternativa correta no que diz respeito a dosagem da 
medicação que deve ser administrada: 
 

-  Heparina sódica 20.000UI diluída em  SF 0,9% 250 ml, correr em seis horas com equipo 
microgotas. 
- A ampola de heparina tem 25.000UI em 5 ml. 
- O volume administrado no paciente deve ser de 250 ml. 
Sendo assim, quantos ml de heparina devem ser diluídos no Soro Fisiológico e quantas 
microgotas devem correr aproximadamente por minuto: 
 
a) 3,5 ml e aproximadamente 50 microgotas. 
b) 4 ml e aproximadamente 42 microgotas. 
c) 4 ml e aproximadamente 38 microgotas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 
44) A técnica em Z realizada na região glútea com o objetivo de impedir o refluxo da 
medicação administrada deve ser utilizada em qual dos medicamentos abaixo: 
 

a)  analgésicos; 
b)  antibióticos; 
c)  corticóides; 
d)  ferro. 

 
  
45) Considerando a Lei Federal nº 7.498/86, art. 11º.  O Enfermeiro exerce todas as atividades 

de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente:  
 

a)  consulta de Enfermagem  
b)  prescrição de medicamentos 
c)  sondagem vesical 
d)  curativo 
 
 

46) A formação profissional do Enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos     
conhecimentos requeridos para o exercício das competências e habilidades específicas 
EXCETO:  
 
 

a)   Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho; 
b)   De trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;  
c) Intervir no processo saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com 
ação de promoção, proteção, prevenção e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência;  
d)  O Enfermeiro não poderá diagnosticar e solucionar os problemas de saúde detectados, 
integrando às ações de Enfermagem, às ações multi-profissionais. 
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47) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da   
pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos 
éticos e legais. Das RESPONSABILIDADES E DEVERES assinale a alternativa CORRETA 

a) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  

b) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e aceitar 
encargos ou atribuições, mesmo quando não for capaz de desempenho seguro para si 
e para outrem. 

c) Guardar a informação à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos,        
benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 

d) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital,   
exceto nas situações de morte e pós-morte. 

 

48) O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em 
todas as suas dimensões. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com 
competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os 
princípios da ética e da bioética. Das PROIBIÇÕES, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como 
urgência ou emergência. 

b) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de 
seu representante legal, exceto em iminente risco de morte. 

c) Administrar medicamentos sempre conhecendo a ação da droga sem certificar-se da 
possibilidade de riscos. 

d) As alternativas A e B estão corretas 

 

49) Conforme o exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, ao Enfermeiro incumbe como integrante de equipe de saúde: 

     a)   Participação parcial  no planejamento, execução e avaliação da programação de         
saúde; 
b)   Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde      
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 
c)   Distanciar-se da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de 
danos   que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 
enfermagem; 
d)   As alternativas A e C estão corretas 

 

50) O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à 
equipe de enfermagem. Não é atribuição do auxiliar de enfermagem: 

 
      a)  Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos 
      b) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 

c) Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades 
de enfermagem  

d) Realizar consulta de enfermagem 




