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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III
b) I e II, somente
c) II e III, somente
d) I e III, somente

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro
b) Eufemismo
c) Hipálage
d) Hipérbole

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios
b) Críticas
c) Comentários
d) Sarcasmos
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to
b) ca- mio- nei- ro
c) nu- clei- co
d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido.
b) Advérbio de intensidade.
c) Pronome relativo.
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista.
b) Usava bigode à Hitler.
c) O homem foi ferido à bala.
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo
b) Contradição
c) Silogismo
d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93
b) 131
c) 43
d) 63
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos
b) João
c) André
d) André e João

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) V, F, F, F
d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade.
b) A pessoa 3 é o espião.
c) A pessoa 1 mentiu w a pessoa 2 não é o espião.
d) A pessoa 2 é o espião.

INFORMÁTICA

17. No Windows XP com a janela do Windows Explorer aberta, um operador executou os seguintes 
comandos:

I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:;
II) Executou o atalho de teclado <CTLR> + C;
III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:;
IV) Executou o atalho de teclado <CTLR> + V;
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Com relação ao arquivo FUNCIONÁRIO.DOC, esse operador realizou a operação:

a) Substituir
b) Excluir
c) Copiar
d) Mover

18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no Microsoft Word 2007, o operador pressiona a tecla 
<CTRL> + U. Ao fazer isto ele pretende:

a) Inserir uma tabela
b) Localizar e substituir um texto no documento
c) Configurar a página
d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:

Com relação a planilha Excel, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na 
célula C5 será:

a) 42
b) -24
c) 24
d) -42
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21. Uma Intranet é:
a) Uma rede de computadores pública
b) Uma rede de computadores privada
c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
d) É o mesmo que Extranet

22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:
a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
c) Aplicar cores ao texto selecionado
d) Inserir imagem

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. De acordo com a Lei nº 7.498/86, da Regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem, 
Art. 7º, são técnicos de Enfermagem:

a) O titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação 
e registrado pelo órgão competente.

b) O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da 
lei.

c) O titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da 
Lei e registrado no órgão competente.

d) O  titular  do  diploma  ou  certificado  de  Parteira,  ou  equivalente,  conferido  por  escola  ou  curso 
estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação desta Lei, como certificado de Parteira.

24. Considerando as  Medidas  de  Biossegurança,  a  serem adotadas  na  profilaxia  das  Infecções 
Hospitalares, relacionadas com a equipe de Enfermagem no hospital, é CORRETO afirmar que 
devemos:

a) Em caso de acidente, fazer o curativo suplementar, após a limpeza (assepsia) do ferimento.
b) Ter consciência profissional e bom senso, mantendo sempre atitudes prevencionistas.
c) Fazer exames admissionais de seis em seis meses.
d) Usar luvas de procedimentos, ou cirúrgicas para realizar quaisquer cuidados de enfermagem.

25. O  Técnico  de  Enfermagem  exerce  atividade  de  Nível  Médio,  envolvendo  orientação  e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Sobre esta afirmação, marque a 
alternativa INCORRETA.

a) Realiza o planejamento da assistência de enfermagem.
b) Executa as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
c) Participa da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
d) Assiste ao Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral.

26. Qual  a causa mais freqüente da deiscência de sutura de uma ferida cirúrgica,  quando esta 
ocorre entre o quinto e o sétimo dia após a cirurgia?

a) Desidratação do paciente.
b) Idade avançada.
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c) Carência nutricional.
d) Infecção da ferida.

27. A relação de doenças crônico-degenerativas ou modernas é abrangente em nosso país, mas as 
mais altas taxas e prevalência, correspondem às seguintes doenças:

a) Obesidade, alcoolismo e tabagismo.
b) Câncer, drogadição e alcoolismo.
c) Câncer, tabagismo e hipertensão arterial.
d) Hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus.

28. São  condições  ideais  para  elaboração  do  prontuário  do  paciente  no  hospital,  ou  a  nível 
ambulatorial:

a) Ter o profissional, consciência da importância jurídica e legal do documento.
b) Anotações feitas em qualquer impresso, não importando a função profissional.
c) Os registros mais importantes sobre o usuário, devem constar no Livro de Ocorrências.
d) Abreviar ao máximo os registros para torná-los mais resumidos. 

29. A realização de um curativo exige o uso de técnicas assépticas, em relação ao manuseio de 
material estéril, em obediência aos princípios da:

a) Física.
b) Química.
c) Farmacologia.
d) Microbiologia.

30. A lavagem das mãos é o mais simples e importante procedimento para prevenir infecção. Em 
qual área das mãos as bactérias se localizam em maior quantidade:

a) Ventral.
b) Dorsal.
c) Ungueal.
d) Interdigital

31. A escolha da via de administração de medicamento depende do estado do paciente, da forma da 
droga e do grau de absorção. A via mais rápida de administração de uma medicação é:

a) Oral.
b) Subcutânea.
c) Endovenosa.
d) Retal.

32. No que se refere à terminologia utilizada no controle de infecção hospitalar, relacione a segunda 
coluna, de acordo com os itens indicados na primeira.

I- Isolamento ( )  pessoa,  animal,  objeto  ou  substância  das  quais  o  agente 
infeccioso passa diretamente a um hospedeiro.

II- Doença contagiosa ( )   transmitida de pessoa a pessoa, direta ou indiretamente.
III- Portador ( )   conjunto de medidas utilizadas para evitar infecção.
IV- Contaminação ( )   transferência do agente infeccioso para um organismo, objeto ou 

substância.
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V- Fonte de infecção ( )   aquele que carrega consigo um agente infeccioso, causando uma 

doença  específica,  ainda  que  não  apresente  evidência  da 
doença.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.
a) V - II - I - IV - III.
b) II - III - I - IV - V. 
c) V - II - IV - III - I. 
d) I - V - IV - II - III.

33. Os sinais vitais servem como parâmetros de aceitação da condição orgânica, de:
I- Dentre os fatores que influenciam os valores do pulso temos a idade,  o condicionamento físico,  a 

ansiedade e o medo.
II- A verificação do pulso pode ser realizada na artéria radial, femural, carótida, poplítea e pediosa e este 

pode ser rítmico, arrítmico, taquicárdico, bradicárdico, forte ou fraco.
III- O valor normal da freqüência respiratória para indivíduos adultos é de 60 a 80 mpm.
IV- A verificação  da  temperatura  deve  ser  efetuada preferencialmente na axila, e o valor normal situa-se 

na faixa de 36,5 a 37 °C.
V- A pressão arterial deve ser verificada sempre no membro superior esquerdo devido à anatomia do 

coração, e tem como valores normais a diastólica, de 120 e a sistólica, de 80 mmHg.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

34. Na  administração  de  medicamentos,  várias  vias  podem  ser  utilizadas.  Com  relação  às 
características da via intra-muscular, é CORRETO afirmar:

a) Há a absorção mais lenta da droga em relação à via subcutânea.
b) Uma das vantagens da injeção intramuscular é a não ocorrência de agravos como lesão de nervos ou 

vasos, além de propiciar a administração de grandes volumes.
c) Recomenda-se que seja administrada com o paciente em pé e com a ponta do pé voltada para fora em 

abdução, para obter melhor relaxamento da musculatura.
d) O  acúmulo  de  medicamentos  no  mesmo músculo  dificulta  e  retarda  a  absorção  podendo levar  a 

reações locais, razão pela qual é indicado o rodízio do local de aplicação. 

35. Com relação aos cuidados na prevenção de complicações pós-cirúrgicas, é CORRETO afirmar:
a) Assepsia é o conjunto de medidas que visa a reduzir o número de microorganismos da pele do cliente.
b) Antissepsia  é  o  conjunto  de  medidas  para  manter  o  ambiente  e  os  campos operatórios  livres  de 

bactérias.
c) A existência de drenos na incisão cirúrgica dificulta a cicatrização e facilita a infecção.
d) Em suturas  simples,  retiram-se  os  pontos  alternados,  para  que,  caso  haja  deiscência  de  sutura, 

possam ser deixados os pontos por mais alguns dias.

36. Com relação ao procedimento de sondagem nasogástrica, é CORRETO afirmar:
a) Dentre os testes para confirmação da posição gástrica, temos a aspiração do suco gástrico com auxílio 

de seringa.
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b) Na realização de uma sondagem nasogástrica em um paciente adulto, a sonda deve ser medida do 

lóbulo da orelha até o osso malar e deste até o estômago.
c) Ao observar sinais de asfixia durante a passagem da sonda nasogástrica, deve-se fletir a cabeça do 

paciente em relação ao tórax  e continuar introduzindo a sonda.
d) Para a verificação do posicionamento da sonda no estômago, pode-se injetar na mesma 05 a 10 mL de 

água destilada. Se estiver no estômago auscultaremos ruídos hidroaéreos.

37. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. Jejunostomia (     ) Emissão exagerada de urina.
2. Toracocentese (     ) Presença de bile (pigmentos biliares) na urina.
3. Hepatectomia (     ) Punção realizada no tórax.
4. Postectomia (     ) Abertura na parede da traquéia.
5. Colelitíase (     ) Presença de  cálculos na vesícula ou nos canais biliares.
6. Colecistectomia (     ) Retirada parcial ou total do fígado.
7. Traqueostomia (     ) Retirada da vesícula biliar.
8. Colúria (     ) Introdução de sonda no jejuno com finalidade de alimentar o 

paciente.
9. Poliúria (     ) Retirada do excesso do prepúcio.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.
a) 9, 8, 2, 4, 6, 3, 5, 1, 4.
b) 8, 9, 2, 7, 5, 3, 6, 1, 4.
c) 9, 8, 2, 7, 5, 3, 6, 1, 4.
d) 8, 9, 2, 5, 7, 3, 6, 1, 4.

38. O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988, com a finalidade 
de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório 
o  atendimento  público  a  qualquer  cidadão,  sendo  proibidas  cobranças  de  dinheiro,  sob 
qualquer pretexto.
Em relação aos princípios que norteiam a construção do SUS, marque com V (Verdadeiro) ou F 
(Falso) as afirmativas abaixo.

(     ) Todas as pessoas têm o direito ao atendimento independente de cor,  raça, 
religião, local de moradia, situação de emprego ou renda.

(     ) Todo cidadão é igual perante o SUS e deverá ser atendido de maneira igual.

(     ) Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser 
humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e de trabalho.

(     ) As  ações  de  recuperação  da  saúde  são  aquelas  que  buscam  eliminar  ou 
controlar as causas das doenças e agravos.

(     ) A imunização,  as ações de tratamento de água para evitar  cólera  e  outras 
doenças,  o  controle  da  qualidade  do  sangue,  são,  entre  outras,  ações  de 
promoção da saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.
a) V, V, V, F, F.
b) V, F, F, V, V.
c) V, F, V, F, F.
d) F, F, V, F, V.
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39. Durante a assistência pré-natal para se determinar o tamanho fetal, a posição e a localização da 

placenta, realiza-se o seguinte exame:
a) Ultra-sonografia.
b) RX abdominal.
c) Amniocentese.
d) Pelvimetria.

40. Em relação à infecção hospitalar, é CORRETO afirmar:
a) É toda infecção. detectada em ambiente hospitalar relacionada ou não com a internação do paciente no 

hospital.
b) É aquela evidenciada no momento da admissão do paciente no hospital.
c) É aquela constatada, ou em incubação na admissão do paciente, não relacionada com internações 

anteriores no mesmo hospital. 
d) É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a 

alta, quando relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

41. O processo de esterilização tem a finalidade de eliminar todos os microorganismos, inclusive os 
esporos dos artigos médico-hospitalares. 
Em relação ao processo de esterilização, é CORRETO afirmar:

I- A ação esterilizadora em autoclave destrói os microorganismos através da oxidação prolongada do 
material a temperaturas elevadas.

II- O material instrumental (pinças, tesouras, cubas) deve ser esterilizado somente em estufa.
III- Uma das finalidades da embalagem é garantir o processo de esterilização até sua utilização.
IV- A garantia da esterilização é realizada através de indicadores biológicos.
V- A fita adesiva utilizada para rotular e lacrar os pacotes de materiais a serem esterilizados, após o 

processo  de  esterilização  muda  de  cor,  indicando  que  o  material  está  totalmente  isento  de 
microorganismos.  Esta fita é denominada indicador biológico.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

42. Assinale a alternativa CORRETA.
Um paciente tem em sua prescrição médica 7.500 UI de heparina EV, de 6/6 horas. Na farmácia 
existe apenas frasco-ampola de 5 mL, contendo 5.000 UI/mL. 
Quantos mL de heparina o paciente deverá receber a cada 6 horas?

a) 7,5 mL.
b) 3,5 mL.
c) 1,5 mL.
d) 8 mL.

43. Assinale a alternativa CORRETA.
Você  vai  preparar  para  o  paciente  N.C.M.  antibiótico  ceftazidina  2  g  EV,  de  8/8  horas.  Há 
disponível  na unidade de internação, frasco ampola de 1 g da medicação. Quantos frascos-
ampola da medicação serão utilizados nas 24 horas?
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a) 06 frascos.
b) 02 frascos.
c) 12 frascos.
d) 10 frascos.

44. O recém-nascido (RN) tem achados de exame bastante peculiares em relação ao exame físico, 
realizado em outras fases da vida. É importante identificar essas condições e compreendê-las 
na sua dimensão adaptativa, fisiológica e eventualmente clínico-patológica.
Com relação ao exame físico da pele do RN, é CORRETO afirmar:

a) O hemangioma capilar é uma alteração vascular permanente, caracterizada por máculas grandes e 
cinza-azuladas, localizada na região lombo-sacra.

b) O eritema tóxico, composto por pequenas lesões eritemato-papulosas, é observado nos primeiros dias 
de vida. A evolução é benigna, regredindo em poucos dias.

c) Quanto mais precoce o aparecimento da icterícia em relação ao nascimento, menos grave deve ser 
considerado o caso. 

d) As  manchas  mongólicas  são  constituídas  de  pápulas  esbranquiçadas  puntiformes,  localizadas 
principalmente na asa do nariz.

45. É uma doença transmissível por bactéria:
a) Giardíase.
b) Leishmaniose.
c) Teníase.
d) Tuberculose.

46. Segundo Capela et al (2002, p. 23), “aprendemos que a ética é a ciência da moral, ou o ramo da 
filosofia que se ocupa da moral; e que esta moral é aplicação prática dos princípios éticos, é o 
exercício das normas e códigos prescritivos, que procuram organizar e reger as relações entre 
os indivíduos no espaço social”.
Ao nos reportarmos à ética na enfermagem, é CORRETO afirmar:

I- O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma 
consciência  individual  e  coletiva,  pelo  compromisso  social  e  profissional,  configurado  pela 
responsabilidade do plano das relações de trabalho com reflexos nos campos técnico,  científico e 
político.

II- O  código  de  ética  dos  profissionais  de  enfermagem  leva  em  consideração,  prioritariamente,  a 
necessidade e o direito da Assistência de Enfermagem à população, os interesses do profissional e de 
sua organização.

III- É de responsabilidade do profissional  de enfermagem avaliar criteriosamente sua competência técnica 
e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para 
a clientela.

IV- É dever do profissional de enfermagem, comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que 
infrinjam preceitos do Código de Ética e da Lei  do Exercício  Profissional,  somente depois de uma 
criteriosa apuração dos fatos, pois o conselho de enfermagem precisa de dados concretos para iniciar 
qualquer investigação.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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47. Uma vitima de acidente em estado inconsciente, deverá ser mantido em decúbito lateral com o 

objetivo de:
a) Evitar asfixia.
b) Prevenir o choque.
c) Manter a pressão arterial.
d) Facilita a circulação cerebral.

48. Considerando-se  as emergência psiquiátricas constituí-se como último recurso para o paciente 
hiperativo:

a) O uso de contenções.
b) O encorajamento a fala.
c) Criação de ambiente terapêutico.
d) A observação criteriosa.

49. Quando o paciente apresenta alucinações auditivas e visuais, vê pequenos animais ou então 
animais de grande porte, é caracterizado como:

a) Paranóico.
b) Alcoólatra.
c) Com sífilis cerebral.
d) Com arteriosclerose.

50. Em  paciente  submetido  a  quimioterapia  pode  aparecer,  com  freqüência,  distúrbios 
representados por:

a) Diarréia.
b) Dispnéia.
c) Hematuria.
d) Bradicardia.

51. A mortalidade geral no Brasil, é maior na faixa etária de:
a) 2 a 5 anos.
b) 5 a 10 anos.
c) 20 a 40 anos.
d) Mais de 50 ano.

52. Em pediatria, uma das complicações mecânicas da nutrição enteral mais freqüente é:
a) Vômito.
b) Otite media.
c) Hiperglicemia.
d) Superhidratação.
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