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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Leia o texto para responder as questões de 01 a 08: 

 

No aeroporto 
 

Viajou meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu 

quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto, e não 

deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a 

bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é 

conversa de gestos e expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu 

sistema. 

Passou dois meses e meio na nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os 

moradores, com ou sem motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque 

ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu sorriso foi logo considerado 

sorriso especial, revelador de boas intenções para com o mundo ocidental e o 

oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e 

desconhecidos, gratificados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), 

abonam a classificação. 

[...] 

Objeto que visse em nossa mão, requisitava-o. Gosta de óculos alheios (e não os 

usa), relógios de pulso, copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, 

botões simples ou de punho. Não é colecionado; gosta das coisas para pegá-las, mirá-

las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 

conhece diz que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de 

Pedro, de seu sorriso sem malícia e de suas pupilas azuis_ porque me esquecia dizer 

que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita ou acusação apressada, sobre a 

razão íntima de seus atos. 

Poderia acusá-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os 

cômodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque 

destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para Pedro que ele não me 

sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação e me sentiria desarmado com a sua azul 

maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes à nossa amizade e, 

até que a nossa amizade lhes conferia caráter necessário, de prova; ou gratuito, de 

poesia e jogo. 

Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de 

idade a seu companheiro já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 01 - Sobre o texto, marque o 

item incorreto: 

 

A) O texto foi intencionalmente 

construído de forma ambígua sobre a 

identidade da personagem Pedro para 

prender a atenção do leitor; 

B) Logo no primeiro parágrafo, o autor 

deixa clara a identidade da 

personagem Pedro; 

C) A identidade de Pedro só é revelada 

no último parágrafo; 

D) Ao longo do texto o autor fornece ao 

leitor pistas sobre a identidade de 

Pedro; 

E) Os comportamentos iniciais de Pedro 

induzem o leitor a erro quanto à 

identidade dele. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 - Em: “Viajou meu amigo 

Pedro”. O sujeito classifica-se como: 

 

A) Simples; 

B) Composto; 

C) Indeterminado; 

D) Oculto; 

E) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÃO 03 - Na oração: “...embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria 

atual”. A conjunção que inicia a oração 

tem valor semântico de: 

 

A) Condição; 

B) Causa; 

C) Conseqüência; 

D) Concessão; 

E) Finalidade. 
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QUESTÃO 04 - Em: “A vista da pessoa 

humana lhe dá prazer.” O termo grifado 

exerce função sintática de: 
 

A) Sujeito; 

B) Objeto direto; 

C) Objeto indireto; 

D) Objeto direto preposicionado; 

E) Complemento nominal. 
 

QUESTÃO 05 - “Fico refletindo na falta 

que faz um amigo de um ano de idade a 

seu companheiro já vivido e puído”. A 

palavra destacada classifica-se 

morfologicamente como: 
 

A) Adjetivo; 

B) Substantivo; 

C) Verbo; 

D) Advérbio; 

E) Pronome. 
 

QUESTÃO 06 - Marque o item em que há 

erro na separação de sílabas das 

palavras do texto: 
 

A) Vi-a-jou, Ga-le-ão, a-tu-al, dig-ne; 

B) Mais, quais, ad-mi-ra-vel-men-te, 

seu; 

C) Ru-a, plau-sí-vel, e-ra, su-as; 

D) A-lhei-os, ju-í-zo, di-an-te, es-que-

ci-a; 

E) O-cor-ria, qual-quer, des-tru-i-u, 

ja-mais. 
 

QUESTÃO 07 - Os verbos destacados das 

orações do texto estão conjugados 

respectivamente nos tempos: 
 

I. “embora não falássemos da vã e 

numerosa matéria atual”; 

II. “e me sentiria desarmado...”; 

III. “Objeto que visse em nossa mão, 

requisitava-o”; 

IV. “De repente o aeroporto ficou 

vazio.”            
 

A) Pretérito perfeito do indicativo, 

pretérito imperfeito do indicativo, 

pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do presente; 

B) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

D) Pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

E) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do presente, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 

QUESTÃO 08 - Em: “Embora Pedro seja 

extremamente parco de palavras e, a bem 

dizer, não se digne a pronunciar 

nenhuma”. As vírgulas foram usadas para: 
 

A) Separar termos coordenados; 

B) Intercalar vocativo; 

C) Separar uma oração adjetiva de valor 

explicativo; 

D) Separar as partículas e expressões de 

explicação; 

E) Indicar elipse do verbo. 
 

QUESTÃO 09 - Marque o item em que há 

erro na regência verbal: 
 

A) Costumo obedecer preceitos éticos; 

B) São essas as atitudes de que 

discordo; 

C) É preferível comprar sapato toda 

semana a abastecer o carro; 

D) O governo assistiu os desabrigados, 

dando-lhes comida e água; 

E) Paguei-lhe o salário do mês. 
 

QUESTÃO 10 - Observe a charge: 
 

  
 

Na charge o verbo fazer está no plural 

para concordar com o sujeito netos. 

Marque o item em que há desvio da norma 

padrão quanto à concordância verbal: 
 

A) Aceitam-se encomendas de doces e 

salgados; 

B) Deve haver muitas pessoas concorrendo 

a uma vaga; 

C) Cada um dos concorrentes deve 

acreditar no que sabe; 

D) Acreditam-se em milagres e contos de 

fadas; 

E) Faz meses que não a vejo. 
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Leia a tirinha e responda às questões 11 e 12: 

 

 
 

QUESTÃO 11 - No segundo quadrinho, o uso do pronome oblíquo me iniciando a oração “me 

deixe colocar meu tênis de corrida” foge à norma padrão. Marque o item em que há 

também erro na colocação pronominal: 

 

A) Quanto custa-nos dizer a verdade; 

B) Não lhe pedirei nada; 

C) Por este processo, ter-se-iam obtido melhores resultados; 

D) Diga-me isto só, murmurou ele; 

E) Acaso lhe faltam recursos? 

 

QUESTÃO 12 - Assim como tênis e aceitável, estão corretamente acentuados pela mesma 

regra as palavras: 

 

A) Herói e retratável; 

B) Vôlei e amável; 

C) Lápis e fácil; 

D) Sábio e móvel; 

E) Vênus e álbum. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 13 - Marque a opção em que a 

forma de tratamento não está adequada ao 

locutário: 

 

A) Vossa Senhoria: pessoas de cerimônia, 

principalmente na correspondência 

comercial, para funcionários 

graduados; 

B) Vossa Reverendíssima: para 

sacerdotes; 

C) Vossa Majestade: para reis e rainhas; 

D) Vossa Eminência: para altas 

autoridades; 

E) Vossa Santidade: para o Papa. 

 

QUESTÃO 14 - Não é característica da 

redação oficial: 

 

A) Clareza; 

B) Concisão; 

C) Objetividade; 

D) Linguagem não padrão; 

E) Adequação vocabular. 

 

QUESTÃO 15 - Relacione os textos a suas 

características: 

 

1. Requerimento; 

2. Carta Oficial; 

3. Ofício; 

4. telegrama. 

 

(  ) Tem como finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da 

administração pública entre si ou 

com particulares. Contem as 

seguintes partes: tipo e número do 

expediente, local e data, 

destinatário, texto, fecho, 

assinatura e identificação do 

signatário; 

(  ) É um tipo de correspondência 

utilizada por alguns órgãos 

públicos em situações não 

cerimoniosas com relação a pessoas 

estranhas ao serviço público; 

(  ) É um meio de comunicação rápida, 

empregada sobretudo em casos 

urgentes. A linguagem é inteligível 

e pode usar sinais. Deve ser mais 

objetivo possível; 

(  ) É um instrumento utilizado para os 

mais diferentes tipos de 

solicitações às autoridades ou a 

órgãos públicos. É composto por: 

nome e qualificação do requerente, 

exposição e solicitação, pedido de 

deferimento, localidade e data, 

assinatura. 

 

 

A sequência correta é: 

 

A) 3, 2, 4, 1; 

B) 3, 2, 1, 4; 

C) 2, 3, 4, 1; 

D) 2, 3, 1, 4; 

E) 4, 3, 2, 1. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 - A administração 

medicamentosa por via parenteral 

consiste, por exemplo, em: 

 

A) Administração de ranitidina por via 

endovenosa; 

B) Administração de furosemida por sonda 

nasogástrica; 

C) Administração de captopril por sonda 

nasoenteral; 

D) Administração de medicamentos por 

gastrostomia; 

E) Administração de laxantes por via 

oral ou sonda nasogástrica. 

 

QUESTÃO 17 - A presença ou ausência de 

pulsos periféricos é aspecto fundamental 

na avaliação do estado da circulação 

arterial periférica. A avaliação do 

pulso poplíteo se dá através da: 

 

A) Palpação da fossa anticubital; 

B) Palpação da região cervical, 

lateralmente à traquéia; 

C) Palpação da região posterior dos 

joelhos; 

D) Palpação da porção mais proximal e 

medial dos MMII; 

E) Palpação da região dorsal dos pés.    

 

QUESTÃO 18 - Um paciente idoso acamado 

apresenta lesão em tratamento na região 

trocantérica. Sua ferida é aberta, 

superficial e apresenta em torno de 4cm 

de diâmetro, base róseo-avermelhada e 

pequenas porções de tecido amarelado 

(não purulento) ao redor. Essa lesão 

pode ser descrita da seguinte forma: 

 

A) Presença de esfacelo e tecido 

necrótico no entorno; 

B) Presença de tecido de granulação e 

tecido necrótico; 

C) Tecido muscular e cartilaginoso 

expostos; 

D) Ausência de soluções de continuidade 

com hiperemia; 

E) Presença de tecido de granulação com 

esfacelo no entorno. 
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QUESTÃO 19 - Durante uma crise 

convulsiva, a primeira medida a ser 

tomada é: 

 

A) Contenção física do paciente para 

evitar traumas. 

B) Oferta de suporte ventilatório 

artificial. 

C) Posicionamento em decúbito lateral 

esquerdo com cabeceira elevada a 45º. 

D) Inserção de cânula de Guedel para 

evitar que o relaxamento da língua do 

paciente impeça a respiração. 

E) Todas as ações citadas anteriormente. 

 

QUESTÃO 20 - Quais as vacinas que devem 

ser realizadas no recém-nascido até o 

primeiro mês de vida? 

 

A) Hepatite B, rota vírus e Tríplice 

bacteriana. 

B) Hepatite B e BCG. 

C) Pneumocócica e BCG. 

D) BCG, Poliomielite e Hepatite B. 

E) Credeização e Vitamina K. 

 

QUESTÃO 21 - Aproximadamente 1% da 

população geral se apresenta ao longo de 

um ano como sintomáticos respiratórios. 

Atualmente, define-se como sintomático 

respiratório aquele que: 

 

A) Apresenta tosse com expectoração há 

pelo menos três meses; 

B) Apresenta tosse com expectoração há 

pelo menos de três semanas; 

C) Apresenta tosse há pelo menos três 

semanas; 

D) Apresenta tosse há pelo menos três 

meses; 

E) Apresenta tosse e febre intermitente 

há pelo menos três semanas. 

 

QUESTÃO 22 - No caso de pacientes 

apresentando diarréias agudas, como no 

caso de contaminação por rotavírus e 

VRE, indica-se, além do uso das 

precauções padrão, as precauções por 

contato. Essas últimas, quando em UTI, 

incluem todas as alternativas abaixo, 

exceto: 

 

A) Uso de luvas de procedimento ao 

entrar no quarto do paciente, durante 

seu atendimento, trocas ao manuseio 

de material biológico e retirada das 

mesmas ao sair do quarto do paciente; 

B) Uso de avental sempre ao entrar no 

quarto do paciente e durante seu 

atendimento e sua retirada ao sair do 

mesmo; 

C) Equipamentos de cuidado como 

esfigmomanômetro, estetoscópio e 

termômetro, de uso preferencialmente 

individual; 

D) Desinfecção com álcool a 70% (ou 

produto compatível com a natureza da) 

de itens com os quais o paciente teve 

contato e superfícies ambientais, a 

cada plantão; 

E) Uso de máscara N95 pelo profissional 

de saúde ao adentrar o quarto do 

paciente e durante sua permanência. 
 

QUESTÃO 23 - Na administração de drogas 

por via intramuscular no paciente adulto 

eutrófico, as capacidades máximas dos 

músculos deltóide e dorso-glúteo são, 

respectivamente: 
 

A) 3ml e 5ml; 

B) 2ml e 7ml; 

C) 0,3ml e 0,5ml; 

D) 0,2ml e0,7ml; 

E) 1ml e 5ml. 
 

QUESTÃO 24 - A fricção anti-séptica das 

mãos com gel alcoólico a 70%, em 

serviços de saúde: 
 

A) Não é recomendada pois sua eficácia 

anti-séptica não é cientificamente 

comprovada; 

B) É recomendada quando o profissional 

estiver com as mãos visivelmente 

sujas ou contaminadas com sangue e 

outros fluidos corporais; 

C) Antes e após o contato com o paciente 

e ao mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo durante 

o cuidado do paciente; 

D) É, junto da lavagem das mãos, 

dispensável ao uso de luvas estéreis;  

E) Deve ser seguida do uso de papel 

toalha (não reciclado) para remoção 

dos excessos. 
 

QUESTÃO 25 - Ao realizar uma punção 

venosa periférica no paciente, você 

deve, exceto: 
 

A) Realizar a anti-sepsia local com 

álcool a 70% antes da punção. 

B) Garrotear o membro para escolha da 

veia, soltá-lo e voltar a garroteá-lo 

no momento da punção. 

C) Utilizar luvas de procedimento. 

D) Após a anti-sepsia, calçar a luva de 

procedimento e palpar a veia 

escolhida, evitando que o paciente 

receba mais de uma punção. 

E) Realizar anti-sepsia das mãos antes e 

após o procedimento. 
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QUESTÃO 26 - Devem receber a vacina 

contra influenza sazonal na campanha de 

2011: 

 

A) Crianças de 6 meses a 2 anos de 

idade, gestantes, idosos, 

profissionais de saúde e indígenas; 

B) Crianças de 6 meses a 2 nos de idade, 

gestantes, idosos, profissionais de 

saúde e indígenas, exceto os 

imunodeprimidos; 

C) Crianças de 6 meses a 5 anos de 

idade, gestantes, idosos e 

profissionais da saúde; 

D) Crianças de 6 meses a 2 anos de 

idade, gestantes e lactantes, idosos 

e profissionais de saúde; 

E) Crianças do nascimento até 2 anos de 

idade, gestantes com mais de 20 

semanas de gestação, idosos e 

profissionais de enfermagem.  

 

QUESTÃO 27 - Com relação ao manuseio de 

materiais pérfuro-cortantes deve-se: 

 

A) Utilizar luvas somente em punções 

endovenosas; 

B) Ao reencapar agulhas, deve-se fazer 

uso técnica de reencape passivo, com 

o bisel da mesma voltado para o lado 

oposto a seu corpo; 

C) Nunca ultrapassar o limite de 2/3 da 

capacidade do coletor de materiais 

pérfuro-cortantes; 

D) Desprezar somente material pérfuro-

cortante utilizado em coletor 

específico. Aqueles que se mantiverem 

estéreis podem ser desprezados em 

lixo com saco branco; 

E) Ao desprezar agulhas em coletor 

específico para material pérfuro-

cortante, desencaixá-la da seringa 

cuidadosamente com as mãos enluvadas, 

evitando-se, assim, exceder o limite 

de volume do coletor.  

 

QUESTÃO 28 - Um paciente está em uso de 

antibiótico de primeira linha, sendo as 

drogas ampicilina e amicacina. Ao 

receber o plantão, você nota que a 

amicacina está aprazada para 14horas e, 

a ampicilina que deveria ter sido 

administrada às 12horas não foi 

administrada. Você deve: 

 

A) Aplicar as duas drogas 

concomitantemente, na mesma seringa, 

desde que, a amicacina seja aspirada 

primeiro; 

B) Não se preocupar com a dose de 

ampicilina, afinal, essa não é sua 

responsabilidade e sim da colega do 

plantão anterior, segundo a 

legislação vigente; 

C) Aplicar as duas drogas 

concomitantemente, na mesma seringa, 

desde que, a ampicilina seja aspirada 

primeiro; 

D) Solicitar à enfermeira novo 

aprazamento, afinal, a ampicilina 

inativa a amicacina; 

E) Aplicar a amicacina por via 

endovenosa e a ampicilina por via 

intramuscular, comcomitantemente. 

 

QUESTÃO 29 - A técnica correta de 

aferição da pressão arterial, segundo o 

ministério da saúde, envolve os itens 

abaixo, exceto: 

 

A) Certificar-se de que o paciente não 

está com a bexiga cheia, não praticou 

exercícios físicos há 60-90 minutos, 

não ingeriu bebidas alcoólicas; café, 

alimentos, ou fumou até 30 minutos 

antes; e não está com as pernas 

cruzadas; 

B) Manter o braço do paciente na altura 

do coração, livre de roupas, com a 

palma da mão voltada para cima e 

cotovelo ligeiramente fletido. 

C) Posicionar os olhos no mesmo nível da 

coluna de mercúrio ou do mostrador do 

manômetro aneróide. 

D) Posicionar o diafragma do 

estetoscópio sob a bolsa de borracha 

e insuflá-la, no mínimo, até 230mmHg. 

E) Esperar de um a dois minutos para uma 

nova aferição. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

7 de 10 

QUESTÃO 30 - No pronto Atendimento onde 

você trabalha, chega uma paciente levada 

por um familiar que refere que a mesma 

tentou suicídio ao ingerir 30 

comprimidos de fluoxetina 

(antidepressivo). Você: 

 

A) Não considera o caso relevante, pois 

a ingestão desses medicamentos não 

vai levar a paciente à morte; 

B) Atende à paciente de forma 

humanizada, afinal, ideação suicida e 

tentativa de suicídio configuram 

urgências psiquiátricas; 

C) Contém a paciente fisicamente afinal, 

alguém que tenta suicídio 

provavelmente apresentará 

comportamento agressivo contra a 

equipe; 

D) Trata a paciente com frieza, afinal, 

a mesma está ocupando a vaga de 

alguém que não atentou contra a 

própria vida; 

E) Deixa para atendê-la por último, 

afinal, a mesma quer apenas chamar a 

atenção da equipe. 

 

QUESTÃO 31 - A triagem neonatal (Teste 

do Pezinho) deve ser realizado em todas 

as crianças do território nacional. Suas 

condições para coleta são: 

 

A) Após período mínimo de 48horas de 

início da dieta protéica, com período 

ideal do 3º. ao 7º. dia de vida, 

nunca ultrapassando o 30º. Dia de 

vida; 

B) Antes de iniciar dieta protéica; 

C) Após o 30º. Dia de vida, antes de 

completar seis meses de vida; 

D) Não realizar em crianças com mão 

portadoras do HIV; 

E) Após período mínimo de 24h de ingesta 

protéica , com período ideal sendo os 

três primeiros dias de vida.  

 

QUESTÃO 32 - Em que condição abaixo, o 

aleitamento materno é contra-indicado: 

 

A) Mães que apresentaram diabetes 

gestacional; 

B) Mães que apresentam Rh negativo; 

C) Mães portadoras do HIV; 

D) Mães epiléticas; 

E) Mães com idade inferior a 14 anos. 

 

QUESTÃO 33 - Não são consideradas 

gestações de alto risco: 

 

A) Gestantes com idade igual ou inferior 

a 14 anos; 

B) Gestantes com idade igual ou superior 

a 30 anos;  

C) Gestantes dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas; 

D) Gestantes com obesidade; 

E) Gestantes com anormalidades 

estruturais nos órgãos reprodutivos. 

 

QUESTÃO 34 - Com relação ao Dengue, 

segundo o Ministério da Saúde, são 

considerados sinais de alarme, exceto: 

 

A) Tosse persistente; 

B) Hemorragias importantes (hematêmese 

e/ou melena); 

C) Queda abrupta de plaquetas; 

D) Vômitos persistentes; 

E) Hipotensão postural e/ou lipotímia. 

 

QUESTÃO 35 - São sinais de desidratação 

no Rn: 

 

A) Fontanelas abauladas e rubor. 

B) Febre persistente e presença de 

roncos pulmonares. 

C) Fontanelas deprimidas e ausência de 

filme lacrimal. 

D) Choro forte e fezes esverdeadas. 

E) Vômitos persistentes e eczemas. 

 

QUESTÃO 36 - É prescrito para um recém-

nascido 3mg de furosemida por via 

endovenosa, de 8 em 8 horas. O 

medicamento é disponível em ampolas de 

2ml (10mg/ml). Cada dose deve ser 

diluída da seguinte forma:  

 

A) Diluir 1 ampola de furosemida + 9 ml 

de SG5%. Desses infundir 3 ml 

lentamente no paciente; 

B) Diluir 1 ampola e meia em 3ml de SG5% 

e infundir toda a solução lentamente 

no paciente; 

C) Diluir 1 ampola em 20ml de SG 5% e 

infundir 3ml da solução no paciente; 

D) Infundir uma ampola e meia da droga 

pura no paciente; 

E) Diluir uma ampola em 18ml de SG 5% e 

infundir 3ml da solução no paciente. 

 

QUESTÃO 37 - A vacina BCG deve ser 

aplicada: 

 

A) 0,1ml por via intramuscular. 

B) 0,5 por via subcutânea. 

C) 0,1ml por via intra-dérmica. 

D) 0,1ml por via subcutânea. 

E) 0,5ml por via intra-dérmica. 
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QUESTÃO 38 - O processo que elimina 

todos os organismos vivos de um artigo 

inanimado,  exceto formas esporuladas e, 

em alguns casos, micobactérias é: 

 

A) Esterilização; 

B) Ebulição; 

C) Desinfecção; 

D) Degermação; 

E) Assepsia. 

 

QUESTÃO 39 - Poliúria, polifagia, 

polidipsia e perda involuntária de peso 

são os principais sintomas de que 

doença? 

 

A) Monilíase oral; 

B) Hipertensão Arterial Sistêmica; 

C) Insuficiência cardíaca congestiva; 

D) Insuficiência renal aguda; 

E) Diabetes Mellitus. 

 

QUESTÃO 40 - O potássio influencia a 

atividade tanto do músculo esquelético 

como do músculo cardíaco. O termo que 

representa a concentração sérica de 

potássio abaixo do normal é: 

 

A) Hiponatremia; 

B) Hipocalcemia; 

C) Hipocarpnia; 

D) Hipocalemia; 

E) Hipóxia. 

 

QUESTÃO 41 - A máscara de Venturi é o 

método mais confiável e exato para a 

administração de oxigênio por meios não-

invasivos. O parâmetro percentual máximo 

de oxigênio oferecido pela máscara de 

venturi é: 

 

A) 50%; 

B) 40%; 

C) 24%; 

D) 100%; 

E) 70%; 

 

QUESTÃO 42 - O mal posicionamento da 

sonda nasogástrica pode levar à 

broncoaspiração da dieta. Para evitá-la, 

deve-se: 

 

A) Checar seu posicionamento apenas no 

momento da instalação através dos 

testes de aspiração de suco gástrico, 

ausculta do ruído em região 

epigástrica simultaneamente à 

introdução de 10 ml de ar (no 

paciente adulto) pela sonda; 

B) Aguardar o resultado do raio-x para 

certificação do posicionamento, 

posteriormente, não é necessário 

checar seu posicionamento pois sua 

extremidade estará abaixo do 

esfíncter pilórico, o que evita a 

possível broncoaspiração da dieta; 

C) Checar o posicionamento através da 

própria infusão da dieta, caso esteja 

mal posicionada, o alimento não será 

capaz de progredir pela sonda; 

D) Checar seu posicionamento a cada três 

dias através dos testes de aspiração 

de suco gástrico, ausculta do ruído 

em região epigástrica simultaneamente 

à introdução de 10 ml de ar (no 

paciente adulto) pela sonda; 

E) Checar seu posicionamento antes de 

cada dieta através dos testes de 

aspiração de suco gástrico, ausculta 

do ruído em região epigástrica 

simultaneamente à introdução de 10 ml 

de ar (no paciente adulto) pela 

sonda. 

 

QUESTÃO 43 - Quanto à sondagem vesical 

de demora, é incorreto afirmar: 

 

A) Trata-se de uma técnica estritamente 

asséptica; 

B) O coletor deve ser mantido abaixo do 

nível da bexiga, evitando-se o 

refluxo e a possível contaminação; 

C) Sua remoção consiste em tracionar 

lentamente o cateter para que sejam 

evitados traumas, até sua completa 

remoção; 

D) A bolsa de coleta deve ser esvaziada 

no mínimo a cada 8 horas para evitar 

infecções; 

E) A sonda deve ser adequadamente fixada 

evitando movimentação da mesma e 

traumas na uretra. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

9 de 10 

QUESTÃO 44 - “A Enfermagem é uma 

profissão comprometida com a saúde do 

ser humano e da coletividade. Atua na 

promoção, proteção, recuperação da saúde 

e reabilitação das pessoas, respeitando 

os preceitos éticos e legais.” (Código 

de Ético dos Profissionais de 

Enfermagem, Cap.I, Art, 1º.). 

 

Associe entre as duas colunas segundo o 

Código de Ética de sua profissão: 

 

I. Recusar-se a executar atividades 

que não sejam de sua competência 

legal. (Cap. II, Art.7º.). 

II. Avaliar criteriosamente sua 

competência técnica e legal e 

somente aceitar encargos ou 

atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para 

clientela. (Cap. III, Art. 17). 

III. Garantir continuidade da 

assistência de enfermagem. (Cap. 

IV, Art. 25). 

IV. Executar prescrições terapêuticas 

quando contrárias à segurança do 

cliente. (Cap. V, Art. 50). 

 

(  ) Direito; 

(  ) Proibição; 

(  ) Dever; 

(  ) Responsabilidade. 

 

A) I, IV, III, II; 

B) IV, I, II, III; 

C) I, II, III, IV; 

D) III, IV, I, II; 

E) II, I, IV, III. 

 

QUESTÃO 45 - Com relação à Hanseníase, 

assinale verdadeiro ou falso: 

 

(  ) A principal via de eliminação e 

mais provável porta de entrada no 

organismo passível de ser 

infectado, são as vias aéreas 

superiores, o trato respiratório; 

(  ) O tratamento sé dá através da 

poliquimioterapia com Rifampicina e 

Dapsona, o que configura a 

hanseníase como um tipo de câncer; 

(  ) O paciente multibacilar, ao iniciar 

o tratamento corretamente, deixa 

rapidamente de transmitir a 

infecção pois  poucas doses da 

medicação tornam os bacilos 

incapazes de infectar outras 

pessoas; 

(  ) Para o tratamento, o paciente deve 

ser hospitalizado para que seja 

possível a realização da 

poliquimioterapia. 

A) V, V, V, V; 

B) V, F, V, F; 

C) V, F, V, V; 

D) F, F, V, F; 

E) F, F, V, V. 

 

QUESTÃO 46 - Os princípios do SUS 

apontam para a democratização nas ações 

e serviços de saúde e norteiam-se pela 

descentralização. São exemplos: 

 

A) Universalidade, Equidade e 

Resolutividade; 

B) Irmandade, Espiritualidade e Relação 

de Poder; 

C) Participação Popular, Entidade e 

Integralidade; 

D) Descentralização, Equidade e 

Fraternidade; 

E) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

 

QUESTÃO 47 - Dentre os prejuízos comuns 

do uso crônico do álcool, não está: 

 

A) Prejuízos cognitivos; 

B) Carências vitamínicas; 

C) Hepatopatias; 

D) Gastrites crônicas; 

E) Hipotireoidismo. 

 

QUESTÃO 48 - O termo amenorréia diz 

respeito a: 

 

A) Aumento do volume da menstruação; 

B) Tempo de gravidez; 

C) Dor à menstruação; 

D) Ausência da menstruação; 

E) Diminuição do volume da menstruação. 

 

QUESTÃO 49 - Para a realização da 

citologia oncótica (exame de prevenção 

ginecológica), a mulher deve receber as 

seguintes orientações, exceto: 

 

A) Não realizar o exame durante o 

período menstrual; 

B) Não ter relações sexuais por 24horas 

antes do exame; 

C) Esvaziar a bexiga antes da realização 

do exame, promovendo maior 

relaxamento; 

D) Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 

horas antecedentes ao exame; 

E) Não realizar lavagens ou uso de 

medicamentos por via vaginal nas 48 a 

72 horas antecedentes ao exame. 
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QUESTÃO 50 - A prolactina é o hormônio: 

 

A) Produzido pela hipófise, que estimula 

a produção de leite na mulher; 

B) Produzido pela supra-renal, que 

estimula a produção de leite na 

mulher; 

C) Produzido pela hipófise, responsável 

pela ejeção do leite na amamentação; 

D) Produzido pela supra-renal, 

responsável pela ejeção do leite na 

amamentação; 

E) É sinônimo de ocitocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




