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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 

 



0322 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Página 2 de 9 

QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Correlacione as colunas de acordo com o que o sufixo citado se 
refere: 
 
I. Ostomia; 
II. Penia; 
III. Rafia; 
IV. Ectomia. 
 
(   ) Remoção de um órgão ou parte dele; 
(   ) Depleção, baixo nível de algo; 
(   ) Abertura de um orifício externo para a conexão de um tubo; 
(   ) Sutura. 
 
A) I, III, II e IV; 
B) I, II, IV e III; 
C) IV, III, I e II; 
D) IV, II, I e III; 
E) II, IV, I e III. 
 

QUESTÃO 17 

Com relação à insulina, pode-se afirmar: 
 
A) Trata-se de um neurotransmissor produzido pelo pâncreas, 

secretado pelas células sanguíneas, com função de regular o 
nível de glicose no sangue; 

B) Trata-se de um hormônio produzido pelo pâncreas com função 
de controlar o nível de glicose no sangue; 

C) Trata-se de uma enzima produzida por pacientes diabéticos, 
sendo que seu elevado nível sérico indica a presença dessa 
patologia; 

D) Trata-se de um medicamento utilizado para todo paciente 
diabético; 

E) Trata-se de um hormônio produzido pelo fígado, responsável 
pela regulação da glicemia que não é produzido em pacientes 
diabéticos de um modo geral. 

 

QUESTÃO 18 

A pele é composta por três camadas: a epiderme, a derme e o 
tecido subcutâneo.  Com relação à derme, pode-se afirmar, 
exceto: 
 
A) Constitui a maior porção da pele, sendo comumente chamada 

de “pele verdadeira”. É nela que se localizam os folículos 
pilosos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas; 

B) Apresenta uma superfície externa irregular composta pelas 
papilas dérmicas, conferindo maior superfície de contato entre 
a derme e a epiderme, o que permite livre troca de nutrientes 
essenciais entre essas camadas, além de maior resistência à 
pele; 

C) É composta por tecido conjuntivo e apresenta duas camadas, 
a papilar, mais superficial e a reticular, mais profunda. Ambas 
apresentam grandes quantidades de fibras elásticas; 

D) Suas principais células são os fibroblastos, capazes de 
produzir a fibra elástica e uma substância gelatinosa, a 
substância amorfa; 

E) Seu epitélio é estratificado, pavimentoso e queratinizado e sua 
camada mais superficial é composta por células achatadas, 
mortas, sem núcleo e sem organelas. 

 

QUESTÃO 19 

A unidade funcional básica do cérebro é neurônio. Esse é 
composto por: 
 
A) Corpo celular, dendrito e axônio; 
B) Corpo celular, sinapse e neurotransmissor; 
C) Substância branca, substância cinzenta, dura-máter e pia-

máter; 
D) Corpo celular, bainha de mielina e cerebelo; 
E) Dura-máter, aracnoide e pia-máter. 
 

QUESTÃO 20 

Com relação à musculatura esquelética, assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) As reais unidades contráteis do músculo esquelético são os 

sarcômeros, que contém filamentos de actina e miosina, 
responsáveis pela contração muscular; 

(   ) As células musculares, os fascículos, se dispões 
paralelamente e são envoltas por um tecido fibroso chamado 
tendão; 

(   ) Os músculos esqueléticos estão envolvidos no movimento 
corporal, postura e funções de produção de calor; 

(   ) A contração do músculo esquelético não pode ocorre na 
ausência do íon cálcio. 

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

QUESTÃO 21 

O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus agente 
etiológico da AIDS. Suas formas de transmissão são citadas 
abaixo, exceto pela alternativa: 
 
A) Compartilhamento de agulhas e seringas; 
B) Via sexual; 
C) Transmissão vertical, de mãe para filho na gestação; 
D) Pelo aleitamento materno; 
E) Compartilhamento de talheres não fervidos. 
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QUESTÃO 22 

A sífilis é uma doença infecciosa e seu agente etiológico é o 
Treponema Pallidum. Em gestantes pode haver a transmissão 
vertical, com grande risco de acometimento do feto. Durante o 
pré-natal, recomenda-se sua testagem sistemática em dois 
momentos, no início da gestação e no início do terceiro trimestre, 
através do exame sorológico, VDRL. No caso de confirmação da 
infecção durante a gestação, deve-se: 
 
A) Acompanhar a gestante de maneira mais próxima, avaliando a 

saúde do feto de maneira rigorosa para a indução de parto 
prematuro no caso de sinais de sofrimento fetal. O tratamento 
medicamentoso deve somente ser iniciado após o parto; 

B) Tratar a gestante e o parceiro (após respectiva testagem 
sorológica) com penicilina benzatina (para aquelas não 
alérgicas à penicilina) de acordo com o nível da infecção e 
realizar o acompanhamento sorológico mensal durante toda a 
gestação (ou além, se necessário), para avaliação da 
necessidade de reinício do tratamento; 

C) Tratar apenas a gestante com penicilina benzatina (para 
aquelas não alérgicas à penicilina) de acordo com o nível da 
infecção e realizar o acompanhamento sorológico mensal 
durante toda a gestação (ou além, se necessário); 

D) Tratar a gestante primordialmente com eritromicina de acordo 
com nível da infecção, não havendo necessidade de novas 
testagens sorológicas; 

E) Preparar a gestante e sua família para a provável morte fetal, 
afinal não há tratamento eficaz para sífilis gestacional e 
congênita. A equipe de enfermagem no setor primário é 
fundamental no processo de luto dessas gestantes e suas 
famílias. 

 

QUESTÃO 23 

A adequada limpeza dos artigos antes de sua esterilização é 
crucial na efetividade da última. O conhecimento da equipe de 
enfermagem na limpeza e inspeção desses artigos são fatores 
determinantes na eficácia do processo de esterilização. Assinale 
(V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) Deve-se evitar ao máximo que fluidos orgânicos, como 

sangue por exemplo, sequem dentro dos artigos devido ao 
grande aumento da dificuldade em sua remoção. Diante 
disso, recomenda-se a imersão do material em solução de 
detergente e água morna (conforme orientação do 
fabricante), ainda no centro cirúrgico; 

(   ) A adequada secagem dos artigos é de grande importância no 
processo. Gotículas de água remanescentes são condições 
favoráveis à sobrevivência e crescimento microbiano, além 
de inibirem a ação de alguns processos de esterilização; 

(   ) A adequada limpeza de artigos com lúmen estreito é o 
principal desafio das centrais de esterilização. Esses devem 
ser friccionados com escova macia, de tamanho adequado a 
seu  calibre, por no mínimo cinco vezes ou até eliminação da 
sujidades visíveis. 

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

QUESTÃO 24 

A coleta de sangue para amostras de exames requer do 
profissional de enfermagem grande habilidade e conhecimento 
técnico, o que garante a integridade física do paciente e a 
qualidade do material colhido. A escolha da veia a ser 
puncionada deve ser decorrente de uma cuidadosa inspeção. 
Quanto às técnicas para escolha do local da punção e 
evidenciação da veia, não é recomendado: 
 
A) Palpação da veia escolhida pelo flebotomista, evitando-se o 

uso do polegar para essa tarefa;  
B) Quando no braço, pedir ao paciente que abaixe o mesmo e 

realize movimentos de abrir e fechar a respectiva mão; 
C) Aplicar leves batidas com os segundo e terceiro dedos do 

flebotomista na região selecionada promovendo a turgidez 
venosa, o que facilita a evidenciação da veia; 

D) O garroteamento do membro para seleção venosa deve ser 
breve e, após realizado, deve-se esperar dois minutos sua 
repetição precedendo a coleta; 

E) Evitar áreas com hematomas. 
 

QUESTÃO 25 

São citadas abaixo, algumas precauções padrão que são 
recomendadas em caso de risco de contaminação por gotículas 
ou por aerossóis. Complete com (G), quando a precaução for 
recomendada para gotículas, com (Ae), quando recomendada 
para aerossóis e com (Am), quando recomendada para ambas as 
situações: 
 
(   ) Uso de máscara cirúrgica pelo profissional de saúde; 
(   ) Internação em quarto privativo; 
(   ) Uso de máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte; 
(   ) Uso de máscara PFF2 (N-95) pelo profissional de saúde. 
 
A) Am, Am, Am, Ae; 
B) G, G, Am, Ae; 
C) G, Am, Ae, Ae; 
D) G, Am, Am, Ae; 
E) G, Ae, Am, Ae. 
 

QUESTÃO 26 

No caso da presença de que infecção abaixo, o aleitamento 
materno é contraindicado, por riso de contaminação da criança, 
para Recém-nascidos a termo e saudáveis: 
 
A) Varicela Zoster;  
B) Dengue; 
C) Rubéola; 
D) Caxumba; 
E) Malária. 
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QUESTÃO 27 

São funções do auxiliar e do técnico de enfermagem no pré-natal, 
exceto: 
 
A) Solicitar exames de rotina; 
B) Realizar atividades educativas para as mulheres e suas 

famílias; 
C) Aplicação da vacina antitetânica; 
D) Verificar peso, altura e pressão arterial e anotar os dados no 

cartão da gestante; 
E) Fornecer a medicação mediante receita médica, ou 

medicamentos padronizados para o programa. 
 

QUESTÃO 28 

Quanto às medidas de controle da infecção tuberculosa na 
atenção básica, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) Não há necessidade de ambientes especiais exclusivos para 

o atendimento do paciente com tuberculose  nas unidades de 
atenção básica; 

(   ) O paciente tuberculoso deve circular na unidade fazendo uso 
de máscara cirúrgica durante todo o tratamento da doença; 

(   ) As unidades de atenção básica devem estar adequadas para 
funcionarem segundo normas de vigilância sanitária, 
incluindo ventilação adequada. 

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

QUESTÃO 29 

Com relação à Dengue, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 
falso: 
 
(   ) A hipotensão postural, a diminuição da diurese e a queda 

abrupta de plaquetas, são alguns dos sinais de alarme da 
dengue; 

(   ) A dengue hemorrágica é caracterizada por epistaxe intensa 
ou sangramento relevante do trato digestório; 

(   ) Não se deve administrar salicilatos, assim como os anti-
inflamatórios não hormonais em caso de pacientes com 
suspeita de dengue pois podem causar sangramentos; 

(   ) A pressão arterial convergente, o pulso rápido e fino e tempo 
de enchimento capilar superior a dois segundos são sinais de 
choque da dengue. 

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

QUESTÃO 30 

Com relação à prova do laço, é correto afirmar: 
 
A) Deve ser realizada em todo paciente com suspeita de dengue 

e que não apresente sangramento espontâneo e é importante 
para a triagem desses pacientes pois é a única manifestação 
hemorrágica grau I no caso da febre hemorrágica do dengue, 
indicando fragilidade capilar; 

B) Trata-se de uma conduta não mais utilizada por ter sido 
substituída pelo teste rápido da dengue; 

C) Deve-se desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no 
antebraço do paciente e insuflar o manguito até 160mmHg, 
mantê-lo insuflado por 10 minutos. A prova será considerada 
positiva na presença de 10 ou mais petéquias, 
independentemente da idade; 

D) Deve ser realizada apenas naqueles pacientes que 
apresentarem sangramento; 

E) Deve somente ser realizada em pacientes com 15 anos de 
idade ou menos. 

 

QUESTÃO 31 

Quanto à Hipertensão arterial sistêmica (HAS), é incorreto 
afirmar: 
 
A) A obesidade, o sedentarismo e o consumo elevado de bebidas 

alcoólicas são, comprovadamente, fatores de risco para o 
desenvolvimento da HAS, o que mostra a importância de 
hábitos de vida saudáveis na prevenção dessa; 

B) A prática regular de exercícios físicos é recomendada a todo 
hipertenso, inclusive aqueles com uso de tratamento 
medicamentoso, devendo ser realizada sob orientação 
profissional e, em alguns casos, iniciar a prática após o 
controle da pressão arterial; 

C) Sexo e etnia não aumentam a predisposição para a HAS, não 
podendo ser considerados fatores de risco; 

D) A elevação importante da pressão arterial, em geral a 
diastólica maior que 120mmHg, com condição clínica estável, 
caracteriza uma urgência hipertensiva; 

E) Estima-se que 60% dos idosos brasileiros são hipertensos. 
 

QUESTÃO 32 

A adequada aferição da pressão arterial é fundamental para a 
adequada avaliação do paciente em diversas situações. Quanto à 
técnica correta de aferição na artéria braquial, é incorreto afirmar: 
 
A) Deve-se utilizar a campânula do estetoscópio, posicionada 

sobre a artéria braquial para a aferição, para a ausculta; 
B) Deve-se esperar entre 1 e 2 minutos antes de novas aferições; 
C) Estimar o nível da pressão sistólica (palpar o pulso radial e 

inflar o manguito até seu desaparecimento, desinflar 
rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida); 

D) Solicitar para que o paciente não fale durante a aferição; 
E) Posicionar o braço do paciente de forma que fique 

aproximadamente 30º mais elevado que a altura do coração 
(4º. Espaço intercostal), com a palma da mão voltada para 
cima. 

 
 
 
 
 
 



0322 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Página 7 de 9 

QUESTÃO 33 

São cuidados para evitar lesões de pele em pacientes acamados, 
exceto: 
 
A) Mudança de decúbito a cada 2 horas; 
B) Promover diversas dobras no lençol sob o corpo do paciente, 

a fim de espessar essa camada, aumentando a proteção da 
pele; 

C) Manter a pele do paciente bem hidratada; 
D) Evitar tração entre a pele e o lençol para que não haja 

cisalhamento; 
E) Inspecionar frequentemente a pele do paciente quanto a 

ulcerações e hiperemias. 
 

QUESTÃO 34 

Complete as lacunas: 
 
Na sondagem nasoenteral, a sonda é inserida através 
_____I______, percorre a ___II____ e _____III____ até alcançar 
o estômago, onde se acomoda até que sua extremidade distal 
atinja o ____IV____, após passagem gradual pelo esfíncter 
pilórico. 
 
A) I. da cavidade oral; II. traquéia; III.a laringe; IV. cólon; 
B) I. da narina; II. faringe; III. o esôfago; IV. duodeno; 
C) I. da narina; II. laringe; III. a traquéia; IV. fundo gástrico; 
D) I. da cavidade oral; II. laringe; III. o esôfago; IV. duodeno; 
E) I. da narina; II. boca; III. o esôfago; IV. cólon. 
 

QUESTÃO 35 

Quanto à oxigenoterapia, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 
falso: 
 
(   ) O oxigênio deve ser utilizado conforme a necessidade 

avaliada e determinada pela equipe de enfermagem. Por não 
ser um medicamento, não exige prescrição médica, porém, 
seu uso só deve ser iniciado ou alterado diante da prescrição 
de enfermagem; 

(   ) O uso de oxigênio pode causar toxicidade, que pode causar 
desconforto subesternal, parestesias, dispneia, inquietação, 
dentre outros sintomas; 

(   ) O uso de oxigenoterapia, por oferecer um gás vital e 
fundamental para o funcionamento do organismo, dispensa o 
uso de umidificação, mesmo quando em altas velocidades. 
Ao contrário, o gás tem efeito hidratante sobre a mucosa 
nasal. 

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

QUESTÃO 36 

Correlacione as colunas abaixo, quanto às definições dos termos: 
 

I. Esterilização. 
II. Antissepsia; 
III. Assepsia; 
 

(   ) Destruição de micro-organismos existentes nas camadas 
superficiais ou profundas da pele,  mediante a aplicação de 
um agente germicida passível de ser aplicado em tecido vivo; 

(   ) Conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de 
microrganismos em um ambiente que logicamente não os 
tem; 

(   ) Processo de destruição de todas as formas de vida 
microbacterianas, mediante aplicação de agente físico e/ou 
químico. 

 

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

QUESTÃO 37 

Qual alternativa contempla o significado da palavra oligúria? 
 

A) Diurese com volume acima dos parâmetros de normalidade; 
B) Presença de gordura insaturada na urina; 
C) Ausência de diurese; 
D) Diurese com volume abaixo dos parâmetros de normalidade; 
E) Dor ao urinar. 
 

QUESTÃO 38 

Em uma visita domiciliar a um lactente com 1 mês e 10 dias de 
vida, você deve atentar inclusive aos fatores descritos abaixo, 
exceto: 
 

A) Tipo de alimentação, preferencialmente aleitamento materno 
exclusivo livre demanda. Questionar oferta de outros líquidos 
ou alimentos mesmo que esporádicos; 

B) Condições de sono e repouso da criança, observar 
irritabilidade ou choro excessivo; 

C) Observação do cartão de vacinação que deve conter BCG, 
Hepatite B (primeira dose) e Rotavírus (primeira dose); 

D) Observação do cartão de vacinação que deve conter BCG e 
Hepatite B, primeira e segunda dose; 

E) Caso a criança esteja sob regime de aleitamento materno, 
observar a condução da mamada, avaliando a pega e a 
sucção da criança, além de avaliar as mamas da mãe quanto 
a lesões e presença de ingurgitamento. Caso a criança receba 
fórmula, observar adequação do leite, fonte da água utilizada e 
adequação do preparo. 

 

QUESTÃO 39 

São sintomas clássicos da meningite: 
 

A) Febre, hematêmese, torcicolo e petéquias; 
B) Dor retrorbital, diminuição plaquetária e epistaxe; 
C) Hipertensão arterial sistêmica, febre, transtorno de 

personalidade; 
D) Febre, cefaleia intensa, vômito em jato e rigidez nucal; 
E) Hipertensão arterial sistêmica, cefaleia intensa, vômito em jato 

e dor articular. 
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QUESTÃO 40 

Com relação à vacina contra a Hepatite B, é incorreto afirmar: 
 

A) Para todas as faixas etárias, é disponibilizada pelo SUS em 
algumas situações específicas, inclusive: para profissionais de 
saúde; vítimas de acidentes com material biológico ou 
fortemente suspeito de contaminação pelo VHB; hepatopatas 
crônicos e portadores de hepatite C; 

B) Sua via de aplicação é subcutânea e dor local, eritema e 
edema são possíveis reações adversas; 

C) Em recém-nascidos, preferencialmente, a vacina deve ser 
aplicada logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de 
vida, a fim de se evitar a contaminação vertical; 

D) Seu esquema é realizado em três doses, com intervalo de um 
mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre 
a primeira e a terceira dose; 

E) É contraindicada em caso de história de reação anafilática a 
algum dos componentes da fórmula e gravidez. 

 

QUESTÃO 41 

Com relação ao exame citopatológico do colo do útero, segundo 
as diretrizes do Ministério da Saúde, assinale a afirmação 
verdadeira: 
 

A) Deve ser realizado em mulheres, anualmente desde a 
menarca até a menopausa; 

B) É recomendado para mulheres que já tiveram atividade 
sexual, entre 25 anos e 64 anos de idade, com intervalo de 
três anos após dois exames negativos consecutivos, com 
intervalo anual; 

C) O exame é contraindicado para gestantes, devendo somente 
ser realizado após período mínimo de 40 dias pós-parto; 

D) Mulheres histerectomizadas são dispensadas da realização 
desse exame, independentemente de resultados ou 
diagnósticos prévios; 

E) Mulheres após a menopausa são dispensadas da realização 
do exame, devida à substancial redução do risco de 
desenvolvimento de lesões. 

 

QUESTÃO 42 

São prioridades que compõe a avaliação primária na atenção ao 
paciente recebido na unidade de emergência, as seguintes 
ações, exceto qual alternativa? 
 

A) Reestabelecimento do fluxo urinário; 
B) Estabelecimento de uma via aérea permeável; 
C) Fornecimento de ventilação adequada; 
D) Exame da função neurológica para possível determinação de 

incapacidades nesse âmbito; 
E) Proteção e estabilização da coluna cervical em caso de 

traumas. 
 

QUESTÃO 43 

São sinais e sintomas de sangramento interno: 
 

A) Dor na nuca, dor epigástrica, elevação da pressão arterial e 
tempo de enchimento capilar retardado; 

B) Dispnéia, cianose, retração intercostal e sudorese; 
C) Epistaxe, petéquias e extremidades aquecidas; 
D) Bradicardia, elevação da pressão arterial, repulsa por água e 

tempo de enchimento capilar retardado; 
E) Taquicardia, pressão arterial decrescente, sede, pele fria e 

úmida e tempo de enchimento capilar retardado. 

QUESTÃO 44 

A vacina contra febre amarela é deve ser aplicada por via: 
 
A) Oral; 
B) Endovenosa; 
C) Intradérmica; 
D) Intramuscular; 
E) Subcutânea. 
 

QUESTÃO 45 

Como é denominado o fluxo genital decorrente da drenagem 
uterina no puerpério? 
 
A) Endométrio; 
B) Menstruação; 
C) Lóquios; 
D) Lactogênese; 
E) Leucorréia. 
 

QUESTÃO 46 

Segundo o Ministério da Saúde, quais os objetivos dos CAPS? 
 
A) Oferecer atendimento à população de sua área de 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a 
reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários; 

B) Oferecer atendimento aberto a toda população, oferecendo 
cuidados paliativos a portadores de transtornos mentais e 
permitindo que, através da permanência do paciente no 
serviço, sua família consiga manter-se organizada; 

C) Oferecer internação compulsória a pacientes com retardo 
mental de sua área de abrangência, quando agitados, até que 
se efetive o tratamento medicamentoso; 

D) Oferecer aos pacientes psiquiátricos oficinas de arte como 
forma de preencher suas rotinas e suprir carências 
emocionais; 

E) Oferecer atendimento à população de sua área de 
abrangência, buscando a cura da angústia causada pelo 
sofrimento mental através da busca por Deus. 

 

QUESTÃO 47 

Foi prescrito para T.N.J. 100 ml de Soro Glicosado a 5% para ser 
infundido em 40 minutos. Quantas gotas de soro deverão ser 
infundidas por minuto segundo a prescrição? 
 
A) 150; 
B) 2,5; 
C) 40; 
D) 50; 
E) 7,5. 
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QUESTÃO 48 

Uma criança de 12 meses de idade está internada na UTI 
pediátrica onde você trabalha por meningite bacteriana. Foi 
prescrito para ela Dexametasona por via endovenosa, com dose 
de 1,6 mg, 4 vezes ao dia. Tendo disponível no posto de 
enfermagem apenas ampolas 2,5ml (4 mg/ml), Quanto do 
medicamento deverá ser aspirado do frasco para a diluição? 
 
A) 0,8 ml; 
B) 1,6 ml; 
C) 0,4 ml; 
D) 1,8 ml; 
E) 0,2 ml. 
 

QUESTÃO 49 

Um paciente em uso de Sulfadiazina, comumente, pode 
apresentar as reações adversas abaixo, exceto: 
 
A) Estomatite; 
B) Febre; 
C) Erupção cutânea; 
D) Prurido; 
E) Confusão mental. 
 

QUESTÃO 50 

Na posição de Trendelenburg, o paciente apresenta-se: 
 
A) Decúbito lateral esquerdo com quadril e joelho direito 

flexionado; 
B) Decúbito ventral com cabeceira elevada entre 30 e 45º; 
C) Decúbito dorsal com cabeceira elevada a 30º, com as pernas 

parcialmente fletidas; 
D) Decúbito dorsal com cabeceira rebaixada entre 30 e 45º; 
E) Decúbito ventral com cabeceira rebaixada a 30º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




