Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Tecnico em Enfermagem
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÃO

Língua Portuguesa

10

Raciocínio Lógico

05

Sistema Únuco de Saúde-SUS

05

Conhecimentos Específicos

20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser
entregue ao fiscal no final.
2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão
identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto,
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como
rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha
de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua
Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”
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TECNICO EM ENFERMAGEM

LINGUA PORTUGUESA
Leia os textos a seguir:

Texto 1
O matador (fragmento)

Eu estava de boca aberta, o Dr. Carvalho com o
motorzinho na mão. Se doer, você me avisa. Já doía, mas
era outra dor. Não sei se é a alma de um bandido, mas a
alma do homem honesto, do homem bom é um inferno,
o Dr. Carvalho tinha lido essa frase em algum lugar, veja
que interessante. Pense nisso, ele disse. Pensei, a alma de
qualquer homem é um inferno, a minha alma é um inferno,
a alma de Érica, ela chorou antes de dormir. Um inferno,
disse o Dr. Carvalho. Dê uma volta por aí, sabe o que
você vai encontrar? Vai encontrar grades. Muros. Arame
farpado. Cacos de vidro é isso que você vai encontrar
por aí. Vai encontrar alarmes. Portas blindadas. Aço. É
isso, trincheiras. Nós só pensamos em nos defender.
Casamatas. Vivemos assim, ele continuou. É verdade,
eu pensei, grades, muros, cacos de vidro, tenho tudo
isso dentro de mim, pedra, lama, tigres no meu coração.
Farol, quem quer parar em farol? Não paramos em faróis,
ele disse. Nossa alma é um inferno. Não damos gorjeta.
Não abrimos os vidros. Não olhamos para os lados. Não
olhamos para trás. Não saímos de casa. Nós sentimos
medo. Pânico. Estamos inconformados. Temos ódio em
nossos corações. Um inferno a nossa lama.
O matador. Patrícia Melo, São Paulo, Companhia das letras, 1995.

Texto 2
O assalto

Juliana parou o carro no sinal vermelho. O que é que
estava a pensar naquele momento? Nos dias seguintes
só isso a afligia. Ela assegurava que tinha acabado de
descobrir alguma coisa muito importante. Mas como
se achava meio adormecida – depois de doze horas de
trabalho na urgência do hospital -, o mais provável é que
não tivesse importância nenhuma.
(Uma noite sonhei que um gato, grande como um boi,
me segredava um verso, no meu sonho era um verso
extraordinário. Tudo o que tinha escrito antes, desde os
meus vinte anos, não valia aquele verso. Lutei para acordar.
Acreditei que me levantava, várias vezes, para logo
descobrir que continuava mergulhado nas águas profundas
do sono. Finalmente consegui abrir os olhos, sentei-me
na cama, encontrei um lápis na mesinha de cabeceira e
rabisquei o verso na capa de um livro – The Big Sea, de
Langston Hughes. Acordei na manhã seguinte com a boca
amarga e o sentimento inquietante de que alguma coisa de
assombroso havia acontecido. Lembrava-me do sonho, do
gato pastando num prado imensamente verde, mas não do
verso. Felizmente, pensei, tinha-o escrito. Agarrei no livro
e li: “o dia estava tão cheio de cebolas”).

Prefeitura Municipal de Japeri

Pag. 3
Regresso àquele instante em que Juliana, agarrandose ao volante com a força do desespero, para que não a
arrastasse a correnteza do sono, parou o carro no sinal
vermelho. Pensaria, talvez em cebolas. Ou não: podemos
aceitar que, como ela insiste, havia descoberto algo
transcendente. Não o saberemos nunca, a porta direita
abriu-se e um garoto dos seus quinze anos, com o corpo
volátil de uma bailarina clássica, entrou no banco de trás.
A madrugada espreguiçava-se sobre a cidade. As garças
dormiam ainda, elegantíssimas, nos ramos das casuarinas.
As águas da lagoa brilhavam de torpor. Jesus Cristo
flutuava, de costas, iluminado pela luz melancólica dos
projetores. Juliana percebeu que não podia contar com
ele. O rapaz, ao seu lado, mostrou-lhe um revólver.
- É o seguinte, simpatia, ou você passa a carteira ou
mando bala.
Juliana descansou o rosto no volante. Nas ultimas doze
horas tinha visto muita coisa: meninas arrancadas à feroz
inépcia de abortadeiras da favela, uma velhinha estuprada,
homens cortados à faca, um jovem com duas balas alojadas
na coluna depois de uma briga sem pretexto num botequim.
Viveria. Viveria para sempre numa cadeira de rodas.
- E aí, Pretinho? – sussurrou um dos garotos – Parece que
a moça dormiu.
- Qual é, mano! – espantou-se o outro – Maior falta de
respeito. Onde já se viu adormecer durante um assalto?
Dormir seria bom. Juliana voltou-se na direção do rapaz:
- Quer saber de uma coisa? Eu sou médica, não tenho
medo de morrer. Meu medo é ficar aleijada. Vou agarrar
essa pistola e colocar em cima do meu coração. Então
você pode atirar.
Desabotoou a blusa, agarrou a mão do rapaz, espantada
com a sua firmeza, e colocou o revólver contra o peito.
- Me mata!
O menino olhou-a com susto:
- mata coisa nenhuma, tia, que é isso?
- Não vai me matar? Então fora do meu carro!...
- Vamos embora, Pretinho – implorou um dos rapazes, a moça está é muito doida.
Saíram os três. Juliana ficou sozinha. O que é que estava
a pensar antes de ser interrompida? Nos dias seguintes só
isso a afligia.
José Eduardo Agualusa
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TECNICO EM ENFERMAGEM
QUESTÃO 1

Analise as afirmativas a respeito dos textos:
I. De acordo com o texto 1 o homem bom tem sua alma
transformada num inferno por ser um bandido.
II. No texto 2, no momento do assalto, a morte surge para
Juliana como uma possibilidade de descanso.
III. Os textos são contados, respectivamente, em 1ª e
3ª pessoa.
IV. A narrativa psicológica caracteriza ambos os textos.
V. Os personagens dos textos apresentam a mesma
postura diante da violência.
Estão corretas as afirmativas expressas:
(A) Somente em I e II
(B) Somente em I, III e V
(C) Somente em II, III e IV
(D) Somente em III e IV
(E) Somente em III, IV e V

QUESTÃO 2

No texto as palavras destacadas significam, respectivamente:
(A) Abrigo para matadores e Falta de inteligência;
(B) Abrigo subterrâneo fortificado e Falta absoluta de
aptidão;
(C) Arte ou ação de organizar, por meio de construções
militares, a defesa de uma região e Falta de inteligência;
(D) Abrigo para matadores e Falta de inteligência;
(E) Casa responsável pela defesa de uma cidade e Falta
absoluta de aptidão.

QUESTÃO 3

A concordância não obedece aos padrões da gramática
normativa em:
(A) Saiu mais cedo, a mãe e o avô.
(B) Vossa Majestade concederá uma entrevista coletiva
às 15 horas.
(C) Atualmente, somos nós que cuidamos da creche.
(D) Atualmente, somos nós quem cuida da biblioteca.
(E) Flores, chocolates, agrados, nada parecia comovê-la.

QUESTÃO 4

“As garças dormiam ainda, elegantíssimas, nos ramos das
casuarinas.”
A frase destacada do texto 2 (dois) apresenta um:
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QUESTÃO 5

A musicalidade do poema abaixo é observada a partir das
seguintes figuras de som:
Os Flagelados do Vento Leste
“Nós somos os flagelados do Vento-Leste!
A nosso favor
não houve campanhas de solidariedade
não se abriram os lares para nos abrigar
e não houve braços estendidos fraternamente para nós
Somos os flagelados do Vento-Leste!
O mar transmitiu-nos a sua perseverança
Aprendemos com o vento o bailar na desgraça
As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não
perecermos
Somos os flagelados do Vento-Leste!
Morremos e ressuscitamos todos os anos
para desespero dos que nos impedem a caminhada
Teimosamente continuamos de pé
num desafio aos deuses e aos homens
E as estiagens já não nos metem medo
porque descobrimos a origem das coisas
(quando pudermos!...)
Somos os flagelados do Vento-Leste!
Os homens esqueceram-se de nos chamar irmãos
E as vozes solidárias que temos sempre escutado
São apenas
as vozes do mar
que nos salgou o sangue
as vozes do vento
que nos entranhou o ritmo do equilíbrio
e as vozes das nossas montanhas
estranha e silenciosamente musicais
Nós somos os flagelados do Vento-Leste!” (Ovídio
Martins)
(A) Polissíndeto e Assíndeto;
(B) Gradação e Apóstrofe;
(C)Metonímia e Sinestesia;
(D) Assonância e Aliteração;
(E) Paronomásia e Elipse.

(A) superlativo relativo de superioridade;
(B) superlativo absoluto sintético;
(C) comparativo de superioridade;
(D) superlativo absoluto analítico;
(E) comparativo relativo.
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QUESTÃO 6

O poema focaliza:
(A) as campanhas de solidariedade;
(B) a falta de fraternidade;
(C) a falta de consciência dos povos;
(D) a falta de oportunidade de expressão da população;
(E) o problema da seca.

QUESTÃO 7

Na frase: “Nos últimos anos, os juros de longo prazo nos
EUA estiveram entre 6% e 8%, enquanto que no México
sempre foram de dois dígitos.” a palavra destacada
estabelece relação de:
(A) condição;
(B) oposição;
(C) causa;
(D) comparação /contraste;
(E) proporção.
QUESTÃO 08
Dentro do contexto do poema abaixo, a expressão grifada
na quarta estrofe relaciona-se:
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(A) Acreditar que na arquitetura não se deve considerar apenas
o ferro e o cimento, mas também as condições sociais;
(B) Valorização daquilo que o homem constrói: casas,
prédios, hospitais, etc.;
(C) A necessidade de oferecer trabalho para aqueles que
têm fome;
(D) Priorização dos problemas sociais, como a fome,
deixando de lado a arquitetura;
(E) Indiferença de Oscar Niemeyer que não se importava
com os problemas sociais, mas apenas com arquitetura.

QUESTÃO 9

Analise os dígrafos da última estrofe do poema anterior,
(escrito abaixo).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nos ensina a viver
no que ele transfigura:
no açúcar da pedra
no sonho do ovo
na argila da aurora
na pluma da neve
na alvura do ovo.
-Oscar nos ensina
que a beleza é leve.

Lição de arquitetura -para Oscar Niemeyer - Ferreira Gullar
No ombro do planeta
(em Caracas)
Oscar depositou
para sempre
uma ave uma flor
(ele não fez de pedra
nossas casas:
faz de asa).

Há dígrafos somente no(s) verso(s):

No coração de Argel sofrida
fez aterrissar uma tarde
uma nave estelar
e linda
como ainda há de ser a vida.

No poema de Ferreira Gullar, as palavras: depositou (1ª
estrofe) e aterrissar (2ª estrofe) são grafadas com “s”
“s”. Assinale a opção em que todas as palavras estão
corretamente grafadas:

(com seu traço futuro
Oscar nos ensina
que o sonho é popular).
Nos ensina a sonhar
mesmo se lidamos
com a matéria dura:
o ferro o cimento a fome
de humana arquitetura.
Nos ensina a viver
no que ele transfigura:
no açúcar da pedra
no sonho do ovo
na argila da aurora
na pluma da neve
na alvura do ovo.
-Oscar nos ensina
que a beleza é leve.
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(A) 4;
(B) 2, 4, e 9;
(C) 1, 2, 4, 8 e 9;
(D) 1, 2, 3, 4 e 6;
(E) 2, 3, 5, 6 e 7.

QUESTÃO 10

(A) pretensão, imersão, osmose, impulso;
(B) intuisão, imersão, aterrorisar, compulsório;
(C) contensão, nobresa, saboroso, concurso;
(D) compreensão, conversão, quiz, discurso;
(E) defensivo, economisar,quis, percurso.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11

Sou Pedro e Gabriel é meu filho único. O avô de Gabriel
também é avô de João. Assim João pode ser meu:
(A) filho;
(B) irmão;
(C) sobrinho;
(D) neto;
(E) primo.
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QUESTÃO 12

Observe a sequência de números naturais 1, 2, 5, 14,
41,... . Os dois próximos números dessa sequência são:
(A) 122 e 365
(B) 89 e 234
(C) 91 e 285
(D) 101 e 314
(E) 111 e 315

QUESTÃO 13

A média, moda e mediana do número de gols marcados
por essa equipe é, respectivamente:
(A) 3, 2, 2
(B) 2, 2, 2
(C) 2, 3, 2
(D) 2, 2, 2
(E) 3, 2, 4

Numa prova de matemática em um concurso há a seguinte
regra:

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

- Para cada questão respondida corretamente o candidato
ganha 3 pontos;
- Para cada questão respondida errada o candidato perde
2 pontos;
- Para cada questão deixada em branco o candidato perde
1 ponto;
O quadro abaixo mostra o desempenho de três candidatos
A, B e C.

QUESTÃO 16

N° de questões N° de questões N° de questões
corretas
erradas
em branco
A
32
12
6
B
31
16
3
C
30
2
18
		
Dentre esses três candidatos o que teve a melhor e a pior
classificação foram, respectivamente:
(A) B e C;
(B) C e A;
(C) C e B;
(D) B e A;
(E) A e B.

QUESTÃO 14

O esquema onde o número de bolas pretas representa 3/5
do número de bolas é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Municipal;
(B) Estadual e Federal;
(C) Só Federal;
(D) Só Estadual ;
(E) Municipal, Estadual e Federal.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. A normatização do SUS vem
sendo implementada por uma série de legislações quem
incluem:
(A) A Lei 8.080 que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS;
(B) A Lei 8.142 que extinguiu o Instituto Nacional de
Assistência Médica e Previdência (INAMPS);
(C) A Lei 8.689 que definiu o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária;
(D) Emenda Constitucional no 29 de 13 de setembro
de 2000, incluiu artigos para assegurar os recurso
mínimos para o financiamento das ações e serviços
públicos de saúde.
(E) A Lei 8.329 criou o Sistema Nacional de Auditoria.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. A Lei 8.142/90 estabelece que as
conferências nacionais de saúde devem ocorrer a:

QUESTÃO 15

A tabela abaixo mostra o número de gols marcados por uma
equipe de futebol nas 6 primeiras partidas de um campeonato.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
partida partida partida partida partida partida
Número
de Gols

Marque a opção correta. O Sistema Único de Saúde
é composto pelo conjunto organizado e articulado de
serviços e ações de saúde integrantes das organizações
públicas de saúde da(s) esfera(s):

2

1

3

0
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(A) Cada 10 anos;
(B) Cada 2 anos;
(C) Cada 4 anos;
(D) Cada 5 anos;
(E) Anualmente.

2
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

(A) Saúde do Idoso, redução da mortalidade infantil e
materna;
(B) Alimentação adequada para todos;
(C) Promover a adesão a plano de saúde privados;
(D) Promover a capacitação profissional;
(E) Diminuição do desemprego.

(A) A cada 72hs;
(B) A cada 12hs;
(C) A cada nebulização;
(D) A cada 48hs;
(E) A cada 24hs.

QUESTÃO 20

Nos pacientes que não necessitam mais de infusões
contínuas de líquido, opta-se por manter o dispositivo
venoso salinizado, caso ainda haja prescrição de
medicação via endovenosa (EV). Cuidado de enfermagem
relevante para manter o acesso venoso pérvio:

Marque a opção correta. Entre as prioridades estabelecidas
pelo Pacto pela vida estão:

Marque a opção correta. O pacto pela Saúde apresenta-se
em três dimensões:
(A) Pacto pela vida, trabalho e educação;
(B) Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de
gestão do SUS;
(C) Pacto pelo trabalho, pacto em defesa do SUS, pacto
pela educação;
(D) Pacto pela educação, pacto de gestão do SUS e pacto
pelo trabalho;
(E) Pacto pela educação, pacto pela vida e pacto em
defesa do SUS.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Na alimentação por sonda nasogástrica com técnica de
gavagem, qual medida é necessária para minimizar os
riscos de aspiração traqueobrônquica por refluxo gástrico:
(A) Confirmar o posicionamento da sonda com seringa;
(B) Conectar o equipo ao frasco da dieta prescrita;
(C) Lavar a sonda com 20ml de água em “push”;
(D) Posicionar o paciente em fowler ou semi-fowler;
(E) Manter o paciente em decúbito dorsal.

QUESTÃO 22

Após administração sublingual de medicação antihipertensiva deve-se proceder a verificação da pressão
arterial:
(A) A cada 30 minutos por 2hs em média;
(B) 20 minutos após administração do medicamento;
(C) A cada 1 hora por 6hs consecutivas;
(D) Após 45 minutos de ação do medicamento;
(E) A cada 15 minutos por 1 hora inteira.
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Na rotina de troca de materiais o sistema de nebulização
de um paciente internado deve ser trocado no máximo:

QUESTÃO 24

(A) Fixar o dispositivo com esparadrapo ou micropore;
(B) Fazer irrigação antes e após a administração de
medicamentos;
(C) Reposicionar o acesso venoso a cada 24 horas em
todos os casos;
(D) Manter o membro puncionado com elevação de
aproximadamente 30°;
(E) Administrar a medicação prescrita de forma rápida e
vigorosa.

QUESTÃO 25

Cuidado básico de enfermagem eficaz na prevenção de
úlcera por pressão em pacientes graves, que visa evitar as
dobras que geram pontos de pressão e maceração:
(A) Manter a pele limpa e hidratada;
(B) Evitar água quente e fricção;
(C) Manter lençóis esticados e secos;
(D) Realizar limpeza imediata após urina;
(E) Mobilizar o paciente em lençol móvel.

QUESTÃO 26

Paciente R.C.B, 85 anos, cardiopata, está internado e
em monitorização cardíaca. De repente soa o alarme do
monitor cardíaco, qual a primeira ação do profissional de
enfermagem?
(A) Inicia manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
(B) Nenhuma, isto é um sinal normal emitido pelo monitor.
(C) Chama o plantonista para avaliar o paciente.
(D) Pergunta ao paciente o que está sentindo.
(E) Verifica conexões da monitorização cardíaca.
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QUESTÃO 27

Na constituição dos Sistema Único de Saúde (SUS) foram
estabelecidas as normas operaionais básicas (NOB) para seu
funcionamento. A NOB 91 tem como principal característica:
(A) A participação semi-plena do município no poder;
(B) A municipalização plena nas decisões de saúde;
(C) A prestação da assistência à saúde igualitária;
(D) O repasse de verba de acordo com a produtividade;
(E) A participação dos usuários nas decisões de saúde.

QUESTÃO 28

Principal medida de controle de infecção existente, de
baixo custo, fácil execução, porém com alto índice de
resistência à adesão em todos os momentos necessários:
(A) Higienização da mãos;
(B) Uso de clorexidina;
(C) “Bundlles” de prevenção;
(D) Uso de equipamentos de proteção individual;
(E) Curativos biológicos.

QUESTÃO 29

Atenção básica em saúde é:
(A) Sinal de baixa resolutividade no atendimento;
(B) Profissionais menos qualificados atuando;
(C) Saúde negligenciada para pobres;
(D) Serviço de pouca qualidade;
(E) Valorização da promoção da saúde.

QUESTÃO 30

Após pesar uma criança de 9 meses, a técnica de
enfermagem registrou o achado no gráfico da cardeneta
da criança, observando que se encontrava entre P3 e P0,1,
logo a criança esta com:
(A) Sobrepeso;
(B) Peso muito baixo;
(C) Ganho de peso insuficiente;
(D) Peso adequado para a idade;
(E) Obeso.

QUESTÃO 31

Criança de 4 anos de idade está internada por pneumonia,
ao mensurar os sinais vitais na rotina do dia-a-dia, o técnico
de enfermagem observa que a freqüência respiratória da
mesma é de 38 respirações por minuto, pode-se concluir
que a criança está:
(A) Dispneica;
(B) Hiperpneica;
(C) Hipopneica;
(D) Apneica;
(E) Eupneica.
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QUESTÃO 32

Na amamentação pode-se observar se a pega foi correta
quando:
(A) A boa do bebê aponta para frente;
(B) O queixo do bebê quase toca o peito da mãe;
(C) As bochechas do bebê estão encovadas;
(D) A mãe está segurando o peito em tesoura;
(E) Há mais aréola abaixo que acima da boca do bebê.

QUESTÃO 33

A idade máxima que o indivíduo pode receber a vacina
Tetravalente (DTP+Hib) é:
(A) 5 anos;
(B) Não há limite;
(C) 7 anos;
(D) 1 ano;
(E) 2 meses.

QUESTÃO 34

A vacina contra rubéola é administrada:
(A) 1ml por via oral;
(B) 0,5ml via intramuscular;
(C) 0,5ml via subcutânea;
(D) 0,1ml via oral;
(E) 1ml via intramuscular.

QUESTÃO 35

Ao proceder o teste de glicemia capilar no paciente, o
técnico de enfermagem observa o valor de 189mg/dL, o
que ele deve fazer:
(A) Questionar o horário da última refeição do paciente;
(B) Encaminhar o paciente para consulta de urgência;
(C) Mobilizar ambulância para remoção do paciente;
(D) Administrar glicose endovenosa preventivamente;
(E) Marcar glicemia de jejum o mais breve possível.

QUESTÃO 36

Doença sexualmente transmissível sem cura, que causa
lesões vesiculadas que transformam-se em úlceras, com
ardência, prurido e dor, Necessitando de uma solução de
continuidade para que o vírus invada o organismo:
(A) Sifiis;
(B) Herpes;
(C) Donovanose;
(D) Tricomoníase;
(E) HPV.
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QUESTÃO 37

Segundo a rotina de consultas de pré-natal recomendada
pelo Ministério da Saúde, entre 32 e 36 semanas de
gestação, as consultas devem ser marcadas pela equipe de
saúde com intervalo de:
(A) 30 dias entre as mesmas;
(B) 7 dias entre as mesmas;
(C) 48 horas entre as mesmas;
(D) 15 dias entre as mesmas;
(E) 5 dias entre as mesmas.

QUESTÃO 38

Paciente E.J.N, 69 anos, diabética, foi prescrito 20UI
de insulina NPH, o frasco é de 100UI/mL, porém só há
seringa de 3 mL no setor. Quanto deve ser aspirado na
seringa para obedecer a prescrição:
(A) 0,2mL;
(B) 0,5mL;
(C) 0,7mL;
(D) 0,8 mL;
(E) 1ml.

QUESTÃO 39

Mulher com 36 semanas de gestação chega ao setor
de emergência obstétrica com pressão arterial de
150X90mmHg, deve ser considerada como atendimento:
(A) Emergência;
(B) Muito urgente;
(C) Urgente;
(D) Pouco urgente;
(E) Não urgente.

QUESTÃO 40

A orientação dada pelo profissional de saúde relativo à
posição em que deve ser colocado o recém-nascido para
dormir, que obedece a recomendação do Ministério da
Saúde, é:
(A) Prona;
(B) Supina;
(C) Lateral;
(D) Vento-glútea;
(E) SIms.
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