
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque de. 

A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 
23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
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QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e 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. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
É finalidade dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem: 
 
a) Defesa econômica.  
b) Desenvolvimento profissional.  
c) Fiscalização do exercício profissional. 
d) Desenvolvimento cultural. 
e) Desenvolvimento da educação. 
 
QUESTÃO 22 
 
A ação de uma equipe de enfermagem que não 
administra os medicamentos, nos horários 
prescritos é considerada um crime denominado:  
 
a) Imperícia.  
b) Imprudência. 
c) Dolo. 
d) Negligência. 
e) Eutanásia. 
 
QUESTÃO 23 
 
Os dedos utilizados para a verificação do pulso 
são: 
 
a) Polegar e médio. 
b) Indicador e médio. 
c) Anelar e indicador. 
d) Anelar e polegar. 
e) Somente o polegar. 
 
QUESTÃO 24 
 
Durante a administração endovenosa de 
medicações, alguns cuidados devem ser 
tomados a fim de evitar problemas. Marque a 
alternativa correta: 
 
a) Hematomas são sinais de infecção no local da 
administração endovenosa de medicamentos e 

são caracterizados por uma coloração que pode 
variar entre preto, roxo, vermelho e verde 
amarelado. 
b) Soroma é a denominação correta para a 
infiltração de soro na veia. 
c) Flebite ocorre devido a um traumatismo 
localizado, uma pancada, por exemplo, e é 
caracterizado por dor intensa e vermelhidão. 
d) Ocorre a infiltração de uma veia quando se 
faz uma punção correta e a medicação flui sem 
dificuldades. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 25 
 
Convulsão é um distúrbio que se caracteriza 
pela contratura muscular involuntária de todo o 
corpo ou de parte dele, provocada por aumento 
excessivo da atividade elétrica em determinadas 
áreas cerebrais. Sobre os cuidados de 
enfermagem, marque a alternativa correta: 
 
a) É importante que durante a crise convulsiva 
se faça a proteção do paciente através de 
contensões mandibular e dos membros. 
b) Durante as crises convulsivas, o paciente 
pode aspirar conteúdo gástrico. Para evitar isso, 
deve-se colocar o paciente na posição de 
Fowler. 
c) Durante a crise convulsiva, não introduzir 
nenhum objeto na boca nem tentar puxar a 
língua para fora. 
d) Só encaminhar o paciente para hospital caso 
haja mais de duas crises seguidas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 26 
 
Sobre o calendário básico de vacinação, marque 
a alternativa correta: 
 
a) A 1° dose da vacina contra hepatite B deve 
ser administrada no 1° mês de vida da criança. 
b) A vacina contra febre amarela tem sua 
primeira dose administrada aos 10 meses de 
idade. 
c) A partir dos 60 anos, recomenda-se a 
vacinação contra influenza e pneumococos. 
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d) Ao nascer, a única vacina administrada é a 
BCG. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 27 
 
As aplicações externas de calor (termoterapia) e 
de frio (crioterapia) têm por objetivo ajudar as 
funções naturais do corpo. Sobre a forma de 
ação de cada terapia, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) O calor age estimulando ou acalmando os 
tecidos, dependendo do tempo e intensidade da 
exposição. 
b) O frio diminui a circulação local pela 
constrição dos vasos sanguíneos, retarda a 
supuração de abscessos e diminui a dor local. 
c) A termoterapia é contra indicada em 
presença de fenômenos tromboembólicos em 
membros inferiores. 
d) A crioterapia está contra indicada para 
pacientes que apresentam dificuldades de 
circulação sanguínea. 
e) As aplicações frias são indicadas para facilitar 
a supuração. 
 
QUESTÃO 28 
 
Suspensão consiste na proibição do exercício 
profissional de enfermagem por um prazo não 
superior a: 
 
a) 7 dias. 
b) 15 dias. 
c) 28 dias. 
d) 29 dias. 
e) 30 dias. 
 
QUESTÃO 29 
 
Uma ferida é uma interrupção na continuidade 
de um tecido corpóreo. Tal interrupção pode ser 
provocada por algum trauma, ou ainda ser 
desencadeada por uma  afecção que acione as 
defesas do organismo. Marque a alternativa 
incorreta quanto à finalidade do curativo: 
a) Facilitar cicatrização. 

b) Proteger de traumatismos mecânicos. 
c) Prevenir ou reduzir contaminação. 
d) Absorver secreções. 
e) Manter seca a região da ferida. 
 
QUESTÃO 30 
 
Para uma criança, o médico prescreveu 200mg 
de Cefalosporina via oral. A suspensão oral da 
medicação é 250 mg por mL. Deve-se orientar à 
mãe que administre: 
 
a) 4 mL. 
b) 3,5mL. 
c) 3mL. 
d) 2,5mL. 
e) 2mL. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
A verificação da pressão arterial fornece 
informação sobre: 
 
a) Nível de triglicérides e colesterol. 
b) Atividade do sistema nervoso central. 
c) Equilíbrio hidroeletrolítico e filtração 
glomerular. 
d) Funcionamento do aparelho circulatório, 
volume e viscosidade sanguíneos. 
e) Nível de angiotensina e aldosterona. 
 
QUESTÃO 32 
 
São componentes etiológicos da tromboflebite: 
 
a) Midríase, cianose e respiração agônica. 
b) Edema, prostração, calafrios e intoxicações. 
c) Lesão endotelial, estase circulatória e 
alteração do equilíbrio dos fatores de 
coagulação. 
d) Hipoventilação, infarto do miocárdio e 
oligúria. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://pt.wiktionary.org/wiki/afec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
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QUESTÃO 33 
 
Sobre as vias de administração de 
medicamentos, assinale a alternativa correta: 
 
a) Medicação aplicada pela via cutânea é a uma 
terapêutica com ação adstringente, antisséptica 
ou antiirritativa. 
b) A via oral utiliza o trato gastrointestinal para 
absorção de substâncias e é a forma de 
absorção mais rápida. 
c) Via intramuscular está indicada para 
pacientes que possuem qualquer tipo de 
paralisia em qualquer região. 
d) A via intradérmica permite a administração 
de soluções de até 1mL. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
QUESTÃO 34 
 
Na administração de insulina, via subcutânea, é 
correto: 
 
a) Manter o frasco de insulina simples em 
temperatura ambiente. 
b) Massagear o local de aplicação favorecendo a 
absorção. 
c) Alternar locais de aplicação, evitando 
lipodistrofia. 
d) Correlacionar a dose da medicação com o 
adoçante utilizado. 
e) Duplicar a dosagem de insulina NPH em caso 
de paciente obeso. 
 
QUESTÃO 35 
 
Ao identificar uma reação transfusional, o 
técnico em enfermagem deve: 
 
a) Interromper a transfusão e verificar os sinais 
vitais. 
b) Retirar o conjunto de transfusão e jogá-lo 
fora. 
c) Manter a transfusão e verificar os sinais vitais. 
d) Retirar o conjunto transfusional e manter a 
veia, infundindo solução fisiológica. 
e) Manter transfusão e colher amostra de 
sangue para nova tipagem. 

QUESTÃO 36 
 
A hipertensão arterial é um reconhecido fator 
de risco das doenças cardiovasculares. Acerca 
da doença e sobre os cuidados na aferição da 
pressão arterial, marque a alternativa incorreta:  
 
a) É importante que o paciente repouse por 5 a 
10 minutos em ambiente calmo antes da 
medida da pressão arterial. 
b) O braço que vai ser aferido deve manter-se 
na altura do coração. 
c) O manguito deve ser inflado rapidamente e 
desinflado lentamente, observando a pressão 
sistólica no primeiro som e diastólica no seu 
desaparecimento. 
d) O estetoscópio deve auscultar a artéria 
braquial e não deve tocar o manguito. 
e) É recomendado, em casos de incerteza, 
retirar todo o ar do manguito ao final da medida 
e, imediatamente, repetir o procedimento para 
confirmar o valor obtido. 
 
QUESTÃO 37 
 
O fígado é a maior glândula e o segundo 
maior órgão do corpo humano. Tem como 
funções: destruição de hemácias, emulsificação 
de gordura no processo de digestão etc. Entre 
as principais enfermidades que acometem o 
fígado estão, exceto: 
a) Nefrose. 
b) Cirrose. 
c) Insuficiência hepática. 
d) Hepatites virais. 
e) Esteatose hepática. 
 
QUESTÃO 38 
 
As queimaduras reservam uma grande 
variedade de alterações eletrolíticas, 
metabólicas, além de perturbações funcionais 
em vários órgãos. Sobre o assunto marque a 
alternativa incorreta: 
 
a) A morte por queimadura pode ocorrer pela 
perda líquida, complicações pulmonares e 
infecções generalizadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
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b) As queimaduras podem ser classificadas de 
acordo com a profundidade em: 1°, 2° e 3° 
graus. 
c) Os acidentes provocados por escaldaduras 
são uma das principais causas de queimaduras 
domésticas em crianças. 
d) Queimadura por agente químico deve ser 
solucionada com a dissolução da substância o 
mais rápido possível, não perdendo tempo com 
a procura de um neutralizante. 
e) Nas queimaduras de 1° grau há a presença de 
tecido enegrecido, edema e pele seca. 
 
QUESTÃO 39 
 
Leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
 
a) A doença infecciosa é uma reação decorrente 
de um estado de desequilíbrio entre a 
resistência do hospedeiro e a presença de um 
agente infeccioso. 
b) O objetivo da técnica asséptica é a proteção 
do paciente contra possíveis infecções. 
c) Os artigos críticos são os que entram em 
contato com a mucosa íntegra do paciente, não 
havendo necessidade de desinfecção. 
d) Artigos semi-críticos são aqueles que entram 
em contato com a pele não íntegra e 
membranas mucosas. Devem ser submetidos no 
mínimo à desinfecção. 
e) Área crítica é aquela que oferece um risco 
maior de transmissão de infecção porque se 
destina aos pacientes graves, imunodeprimidos, 
com doenças infecciosas cujo patógeno é de alta 
transmissibilidade e local onde se realizam 
procedimentos invasivos ou manuseio de peças 
de material contaminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 
 
As cirurgias podem ser classificadas de acordo 
com a finalidade ou com o grau de urgência com 
que elas precisam ser realizadas. De acordo com 
a finalidade, as cirurgias se classificam nas 
alternativas abaixo, EXCETO: 
 
a) Diagnósticas, quando o procedimento tem o 
objetivo de investigar ou classificar uma doença. 
Exemplo: biópsias. 
b) Curativas, quando o procedimento tem o 
objetivo de curar algum problema de saúde. 
Exemplo: remoção de tumor. 
c) Reconstrutora ou cosmética, quando o 
procedimento tem por objetivo reparar algum 
dano sofrido pelo organismo. Exemplo: 
abdominoplastia. 
d) Paliativa: quando o procedimento tem por 
objetivo aliviar a dor ou corrigir um problema. 
Exemplo: inserção de sonda de gastrostomia em 
paciente incapaz de deglutir. 
e) Eletiva, quando o paciente deve ser operado, 
mas caso isso não ocorra, não haverá nenhuma 
consequência grave. Exemplo: reparação de 
cicatrizes. 
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