
 

 

             

Concurso Público 

EDITAL N. 01/2013 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
Código 204 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA abrangendo 
os conteúdos de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, 
Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final 
deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA  

NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à 
letra correspondente à resposta solicitada em cada 
questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. 
Sua resposta NÃO será computada se houver 
marcação de mais de uma alternativa, questões não 
assinaladas ou questões rasuradas. 
 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

A T E N Ç Ã O 
 
Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a 
prova, confira se este caderno 
contém, ao todo, 40 (quarenta) 

questões de múltipla escolha  
cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas  assim 
distribuídas: 10 (dez) questões 
de Português, 5 (cinco) 
questões de Matemática, 5 
(cinco) questões de 
Conhecimentos Gerais, 10 
(dez) questões de Saúde 
Pública e 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Específicos, 
todas perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, 
informe imediatamente ao 
aplicador de provas para que ele 
tome as providências 
necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa 
recomendação, não lhe caberá 
qualquer reclamação ou 
recurso posteriores. 

Boa prova! 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas do 
rascunho para a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros [...]”. (subitem 9.4.30, alíneas “d” e “e” - errata) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 
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Português 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 7 relacionam-se com o texto abaixo.  

Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

MAIS DO QUE EQUIPAMENTOS,  
CARRETA DA SAÚDE TRANSPORTA ESPERANÇA 

 
Pouco antes de morrer, o pai de Roberto Kikawa lhe fez um pedido: “Prometa que você vai 

ser médico. Mas um que se preocupe com as pessoas, como o que me tratou”. O 
gastroenterologista terminou a faculdade de Medicina e levou a sério a promessa. É criador da 
maior carreta da saúde do mundo. O projeto, chamado Centro Integrado de Educação e Saúde, 
leva alta tecnologia em atendimento e diagnósticos para qualquer canto do País.  

A carreta nasceu quase na marra, inspirada nos contêineres que os Médicos Sem Fronteiras 
levavam à África. Em 2008, ela foi para a estrada, com a ideia de detectar doenças antes que elas 
chegassem em estágios avançados. No ano seguinte, já recebia um prêmio do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.  

Não demorou para que Roberto e sua equipe criassem outras soluções: a van da saúde, 
que pode subir os morros cariocas, e o boxe da saúde, que pode ser levado em barcos para 
comunidades ribeirinhas da Amazônia. Já foram mais de 30 mil pessoas atendidas e 700 
funcionários capacitados em 15 cidades.  

O negócio social fecha a conta ao envolver empresas, comunidades e governos. 
“Mostramos que é possível sim levar alta tecnologia às periferias”, comemora Roberto. Ele até já 
recebeu e estuda propostas de exportar o projeto para Timor Leste, Venezuela, Itália, Colômbia, 
Angola. E gosta de explicar o sucesso: “o projeto foi construído com amor de muitas pessoas para 
levar esse amor a outras. A carreta é apenas um instrumento.”  
 

ALMANAQUE BRASIL DE CULTURA POPULAR, São Paulo, Andreato, ano 13, n. 148, p. 12, ago. 2011. 

 
 
 
Questão 1  

“Em 2008 ela foi para a estrada, com a ideia de detectar doenças antes que elas chegassem a 
estágios avançados.”  
 
A palavra sublinhada pode ser substituída sem alterar seu sentido no texto por  
 
A) evitar. 

B) identificar. 

C) investigar. 

D) curar. 
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Questão 2 

Leia o trecho: 
 
“O gastroenterologista terminou a faculdade de Medicina e levou a sério a promessa.” 
 
No texto, a expressão sublinhada se refere  
 
A) a Roberto Kikawa.  

B) ao médico que tratou do pai de Roberto Kikawa.   

C) ao pai de Roberto Kikawa. 

D) a um médico especialista que não foi identificado.  

 
 

Questão 3 

A carreta, a van e o boxe da saúde têm em comum o fato de 
 
A) atenderem populações de diferentes países. 

B) levarem assistência médica de qualidade às periferias.  

C) receberem verba apenas do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

D) serem uma iniciativa dos Médicos Sem Fronteiras.  

 
 
 

Questão 4  

São provas do sucesso do Projeto Centro Integrado de Educação e Saúde: 
 
1. A inspiração dos Médicos Sem Fronteiras. 

2. O interesse de outros países na proposta. 

3. O número de pessoas atendidas e capacitadas. 

4. O prêmio recebido do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

 
A resposta CORRETA é 
 
A) 1, 2 e 3. 

B) 1, 2 e 4. 

C) 1, 3 e 4.    

D) 2, 3 e 4. 
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Questão 5 

Segundo o texto, contribuíram para o sucesso do Projeto  
 
1. a avaliação positiva das comunidades. 

2. a participação de vários segmentos da sociedade. 

3. o amor e a dedicação das pessoas envolvidas. 

4. o idealismo e a obstinação de seu criador. 

 
A resposta CORRETA é  
 
A) 1, 2 e 3. 

B) 1, 2 e 4. 

C) 1, 3 e 4. 

D) 2, 3 e 4. 

 
 
 
Questão 6 

O início do texto pode ser reescrito da seguinte forma: 
 
Pouco antes de morrer, o pai de Roberto Kikawa o fez prometer que ele...  
 
Com a nova redação, a frase será completada CORRETAMENTE por 
 
A) iria ser médico, mas um médico que se preocupasse com as pessoas, como aquele que o 

tratara.  

B) fosse médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como aquele que o trataria.  

C) será médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como aquele que o tinha 
tratado.  

D) vai ser médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como o que lhe tratara.    
 
 
 
Questão 7 

“A carreta é apenas um instrumento.” 
 
Sem mudança de sentido da frase, a palavra sublinhada pode ser substituída por  
 
A) inclusive. 

B) senão 

C) somente. 

D) também. 
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Questão 8 

Leia a frase:  
 
“Não demorou para que Roberto e sua equipe criassem outras soluções.” 
 
Considerando-se a norma culta, identifique a alternativa em que há ERRO na reescrita da frase 
acima.  
 
A) A criação de outras soluções por Roberto e sua equipe não demoraram.  

B) Não demorou até que Roberto e sua equipe criassem outras soluções. 

C) Não demorou para que outras soluções fossem criadas por Roberto e sua equipe. 

D) Roberto e sua equipe não demoraram a criar outras soluções. 

 
 
 
Questão 9 

Leia a frase:  
 
“[...] o boxe da saúde pode ser levado em barcos para comunidades ribeirinhas da Amazônia.” 
 
A frase acima está CORRETAMENTE reescrita em  
 
A) O boxe da saúde pode ser levado em barcos à comunidades ribeirinhas da Amazônia. 

B) O boxe da saúde pode ser levado em barcos as comunidades ribeirinhas da Amazônia. 

C) O boxe da saúde pode ser levado em barcos a comunidades ribeirinhas da Amazônia. 

D) O boxe da saúde pode ser levado em barcos à qualquer comunidade ribeirinha da Amazônia.   

 
 
 
Questão 10 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada CORRETAMENTE. 
 
A) Precisamos saber distinguir o que é essencial e o que é supérfulo.  

B) É sempre prazeiroso reencontrar os velhos amigos.  

C) Sem dúvida, passaram a ter conciência do valor do dinheiro. 

D) Ele ficou paralisado com a aproximação do desconhecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 

Matemática 
 

Questão 11 

A concentração de determinada substância em um medicamento é de 5 mg/ml, ou seja, 5 
miligramas da substância a cada 1 mililitro do medicamento. Sabendo-se que tal medicamento é 
vendido em frascos de 20 ml e 60 ml, temos que a diferença, em miligramas, entre a quantidade 
de substância contida em cada um desses dois frascos é igual a 
 
A) 0. 

B) 40. 

C) 200. 

D) 400 

 
 
 
Questão 12 

Três empresas aéreas, Verde, Preto e Roxo, operam com voos de uma mesma ponte aérea em 
diferentes intervalos de tempo. A empresa Verde realiza voos para a ponte aérea a cada intervalo 
de duas horas; a empresa Preto a cada três horas; e a empresa Roxo a cada quatro horas. Sabe-
se que, às 17 horas do dia 13 de outubro de um determinado ano, os voos das três empresas 
para a ponte aérea comum decolaram juntos.  
 
Logo, com base nas informações anteriores, é CORRETO afirmar que 
 
A) os voos das três empresas não decolaram juntos novamente, pois acontecem em intervalos 

de tempo diferentes. 

B) os voos das três empresas decolaram juntos novamente às 17 horas do dia 14 de outubro 
(dia seguinte). 

C) os voos das três empresas decolaram juntos novamente às 21 horas do mesmo dia 13 de 
outubro. 

D) os voos das três empresas decolam juntos a cada intervalo de 9 horas. 
 

 

Questão 13 

Para a composição da diretoria do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Leonhard Euler, deve-se 
escolher um dentre 12 alunos da primeira série do ensino médio para o cargo de secretário; um 
dentre 18 alunos da segunda série para o cargo de tesoureiro; e um dentre 15 alunos da terceira 
série para o cargo de presidente.  
 
Nessas condições, o número de formas distintas de se escolher um secretário, um tesoureiro e 
um presidente para composição da diretoria do grêmio estudantil da escola é igual a 
 
A) 6. 

B) 45. 

C) 540. 

D) 3240. 
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Questão 14 

Segue abaixo um gráfico e uma tabela que expressam números a respeito do atendimento de um 
dia, por faixas etárias, no hospital da cidade de “Vitorlândia”.  
 
 
 

Faixa Etária 
(intervalo de 

idades em anos) 

Número de 
atendimentos 

0 a 17 50 

18 a 25 62 

26 a 40 44 

41 a 50 36 

> 50 28 

 
 

Observe que, na tabela apresenta-se o número de atendimento por faixas etárias enquanto que 
no gráfico, o percentual do número de atendimentos pelas mesmas faixas etárias da tabela.  
 
Com relação aos dados contidos na tabela e no gráfico, marque a alternativa CORRETA. 
 
A) O número de atendimento a maiores de 50 anos é igual a menos de um quarto do número 

total naquele dia no hospital. 

B) O número de atendimentos na faixa etária de 26 a 40 anos está abaixo do número médio de 
atendimentos por faixa etária. 

C) Em três faixas etárias representadas na tabela, o número de atendimento é abaixo do número 
médio de atendimento por faixa etária. 

D) O número total de atendimentos nas faixas etárias até 25 anos é igual a menos da metade do 
número total naquele dia no hospital. 

 
 
Questão 15 

João deseja azulejar uma das paredes retangulares do seu quarto com azulejos quadrados de 
lado medindo 30 cm. As dimensões da parede que será azulejada são de 6 metros de 
comprimento por 3 metros de altura.  
 
Qual é o número total de azulejos que João utilizará para cobrir toda a parede? 
 
A) 50 azulejos. 

B) 60 azulejos. 

C) 200 azulejos. 

D) 540 azulejos. 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 16 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a competição será disputada no Brasil. 

B) entre as cidades que serão sedes dos jogos, estão Belo Horizonte, Brasília e Cuiabá. 

C) será a primeira vez que o torneio é realizado no Brasil. 

D) o tatu-bola é o animal mascote da competição. 

 
 
Questão 17 

Foi aprovado o nome do advogado e professor Luis Roberto Barroso para compor o mais alto 
tribunal do País. A indicação feita pelo Presidente da República foi aprovada pelo Senado.  
 
O indicado assumiu o cargo de 
 
A) Juiz da Corte Internacional de Haia. 

B) Ministro do Supremo Tribunal de Justiça – STJ. 

C) Desembargador do Tribunal de Justiça. 

D) Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF. 

 
 
Questão 18 

O século XX teve seu início marcado pelo surgimento de diplomas amplamente voltados para a 
proteção dos direitos sociais na evolução histórica dos direitos humanos fundamentais.  
 
É CORRETO afirmar que são exemplos da proteção dos direitos sociais: 
 
A) A Constituição Portuguesa de 1812 e a Constituição Belga de 1831. 

B) A Declaração de Direitos da Constituição Francesa de 1846 e a Constituição Espanhola de 
1812. 

C) A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. 

D) A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 
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Questão 19 

José é brasileiro, tem 21 anos e é analfabeto. Considerando-se os direitos políticos previstos na 
Constituição da República, é CORRETO afirmar que José: 
 
A) só pode ser candidato ao mandato de vereador. 

B) não pode ser candidato a mandato eletivo. 

C) pode votar e ser candidato apenas a vereador e a prefeito. 

D) não pode votar e nem ser candidato a mandato eletivo. 

 
 
Questão 20 

Em caso de guerra declarada, admite-se no Brasil a pena 
 
A) de morte. 

B) cruel. 

C) de banimento. 

D) de trabalhos forçados. 
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Saúde Pública 
 

Questão 21 

Em relação aos princípios e às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V diante das 
assertivas verdadeiras ou F diante das assertivas falsas. 
 
(     ) A equidade é o princípio que versa sobre a garantia de acesso a todos os serviços de 

saúde a toda a população. 

(     ) A participação popular é garantida, no SUS, por meio das Conferências de Saúde e 
Conselhos de Saúde. 

(     ) O princípio da integralidade garante que os indivíduos tenham assistência a todos os seus 
problemas de saúde, considerados em relação a suas condições de moradia, 
escolaridade, acesso a bens e serviços, entre outros. 

(     ) No SUS, as ações e serviços são centralizadas no Governo Federal, que é o responsável 
por organizar a assistência em saúde aos indivíduos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V V F. 

B) F V F V. 

C) F V V F. 

D) V F F V. 

 
Questão 22 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO: 
 
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

B) Financiamento misto, público e privado. 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

D) Participação da comunidade. 
 
 
Questão 23 

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em 
objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação da saúde do País e das 
prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.  
 
São prioridades definidas no Pacto pela Vida, EXCETO: 
 
A) Saúde do idoso. 

B) Atenção hospitalar de alta complexidade. 

C) Câncer de colo de útero e mama. 

D) Promoção da saúde. 
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Questão 24 

Sobre as Conferências de Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) São órgãos colegiados de caráter deliberativo presididas por um representante dos 

trabalhadores em saúde. 

B) Têm caráter permanente e seus membros se reúnem ordinariamente uma vez ao mês. 

C) 50% dos participantes são representantes dos trabalhadores em saúde e os outros 50% são 
representantes dos usuários do SUS. 

D) Têm por objetivos avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de 
políticas de saúde nos níveis municipal, estadual e federal. 

 
 
 
Questão 25 

A Política Nacional de Humanização do SUS propõe parâmetros para o acompanhamento da 
efetividade das ações implementadas. Esses parâmetros tem relação direta com o nível de 
complexidade e o tipo de assistência prestada.  
 
Com base nessas informações, relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I: 
 
                COLUNA I                                                       COLUNA II 
 
1. Atenção básica 

2. Urgência e emergência 

3. Atenção especializada 

4. Atenção hospitalar 

(     ) Garantia de visita aberta, através da presença do 
acompanhante e de sua rede social. 

(     ) Incentivo às práticas promocionais da saúde. 

(     ) Demanda acolhida através de critérios de avaliação 
de risco. 

(     ) Garantia de agenda extraordinária em função da 
análise de risco e das necessidades do usuário. 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4 1 2 3. 

B) 3 2 4 1. 

C) 2 3 1 4. 

D) 1 4 3 2. 
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Questão 26 

São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização do SUS, EXCETO: 
 
A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão. 

B) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a 
grupalidade. 

C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e da coletividade relacionados na rede 
do SUS. 

D) Fortalecimento da centralização das ações e serviços no nível federal, com redução do 
controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS. 

 
 
 
Questão 27 

Com relação aos princípios e diretrizes da Atenção Básica (AB), marque V diante das assertivas 
verdadeiras ou F diante das assertivas falsas. 
 
(     ) É função da AB adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita. 

(     ) Os serviços da AB são caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 
rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

(     ) Os serviços da AB são oferecidos em hospitais e ambulatórios de especialidades médicas. 

(     ) A AB é desenvolvida com o mais alto grau de centralização possível. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) F V F V. 

C) V V F F. 

D) V F F V. 
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Questão 28 

Sobre a Estratégia Saúde da Família, é CORRETO afirmar que 
 
A) É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica no Brasil, por 

favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica. 

B) A equipe multiprofissional (equipe saúde da família) é composta por, no mínimo, médico, 
enfermeiro, nutricionista e psicólogo. 

C) Cada equipe saúde da família é responsável por um grupo mínimo de 10.000 pessoas, sendo 
que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas por 
equipe. 

D) Cada profissional de saúde pode ser cadastrado em até 03 (três) equipes saúde da família, 
exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em apenas 01 (uma) equipe. 

 
 
 
Questão 29 

De acordo com a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de 
setembro de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, define que 
são atividades de competência do estado, EXCETO: 
 
A) Proteção à saúde do trabalhador. 

B) Vigilância alimentar e nutricional. 

C) Oferta de serviços de atenção básica em saúde. 

D) Oferta de sangue, componentes e hemoderivados e controle de hemopatias. 

 
 
 
Questão 30 

Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica e ambiental a cargo da autoridade 
sanitária do estado de Minas Gerais, EXCETO: 
 
A) Avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada região. 

B) Fazer busca ativa de causadores de agravos e doenças. 

C) Realizar levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos e ambientais. 

D) Promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de 
vigilância epidemiológica e ambiental. 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 31 

As ambulâncias do TIPO B são equipadas para imobilização e remoção de vítimas de trauma, 
dentre os materiais citados a seguir, assinale o único que NÃO é equipamento de remoção.  
 
A) Prancha longa. 

B) Colar cervical. 

C) Colete salva vidas. 

D) Colete imobilizador dorsal. 

 
 
Questão 32 

Sobre o atendimento da PCR – Parada Cardiorrespiratória, relacione a COLUNA I com a 
COLUNA II. 
 
                   COLUNA I                                                                    COLUNA II 
 
1. Checar pulso. 

2. Avaliar a segurança da cena. 

3. Iniciar 30 compressões torácicas. 

4. Aplicar duas ventilações. 

(    ) 1º passo 

(    ) 2º passo 

(    ) 3º passo 

(    ) 4º passo 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 2 4 1 3. 

B) 2 1 4 3. 

C) 1 2 3 4. 

D) 2 1 3 4. 

 
 
Questão 33 

Sobre o uso do DEA – Desfibrilador Externo Automático, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) É um equipamento complexo e requer pessoal especializado para operar. 

B) É um equipamento capaz de analisar o ritmo cardíaco e indicar a aplicação do choque. 

C) Caso o choque seja indicado, o aparelho ativa o botão de choque e instrui a operadora a 
pressionar esse botão, aplicando, assim, uma descarga elétrica e atuando na possível 
reversão da FV (fibrilação ventricular). 

D) Quando o choque não é recomendado, o aparelho instrui o operador a administrar as 
manobras de RCP (compressões torácicas sincronizadas com ventilações). 
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Questão 34 

Você está de plantão e a USB – Unidade de Suporte Básico que você tripula recebe um chamado. 
No local, trata-se de um acidente de moto e a vítima está no solo, apresentando os seguintes 
sinais: rinorragia, otorragia e anisocoria.  
 
Nesse caso, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Trata-se de um TCE – Trauma Craniencefálico. 

B) Rinorragia é a presença de sangue pelo nariz. 

C) As pupilas estão com diâmetro normal nos dois olhos. 

D) Todos os sinais indicam um trauma grave. 

 
 
Questão 35 

Sobre o atendimento de vítimas com trauma raquimedular, marque a questão CORRETA sobre a 
prioridade no procedimento de emergência. 
 
A) Imobilizar a coluna. 

B) Permeabilidade das vias aéreas e oxigenação. 

C) Movimentar em bloco. 

D) Iniciar infusão venosa de corticoide. 

 
 
Questão 36 

Analise as seguintes assertivas sobre o Trauma de Extremidade e assinale com V diante das 
assertivas verdadeiras e com F diante das assertivas falsas. 
 
(     ) Nas fraturas fechadas, os ossos permanecem no interior do membro sem furar a pele. 

Logo, não apresentam sangramento visível. 

(     ) Nas fraturas abertas ou expostas, a contenção da hemorragia é feita após o alinhamento e 
a imobilização. 

(     ) Quando os ossos quebrados rompem a pele e deixam uma de suas partes para fora, a 
fratura é classificada como fratura em galho verde. 

(     ) A luxação é uma lesão em que a extremidade de um dos ossos que compõem uma 
articulação é deslocada para fora do seu lugar. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F F V. 

B) V F V V. 

C) F F F V. 

D) V F V F. 
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Questão 37 

Sobre as queimaduras, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Queimaduras de 1° grau são superficiais, atingem a epiderme, são dolorosas e apresentam 

vermelhidão. 

B) Queimaduras de 2° grau atingem a epiderme e derme. Apresentam bolhas íntegras ou rotas e 
a dor é acentuada. 

C) Queimaduras de 3° grau atingem todas as camadas da pele, podendo chegar a músculos, 
órgãos internos e ossos. Não são dolorosas.  

D) Queimaduras de 4º grau atingem todas as camadas da pele, podendo chegar a músculos, 
órgãos internos e ossos. São extremamente dolorosas. 

 
 
Questão 38 

Sobre o atendimento de Emergências Psiquiátricas, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) A postura deve ser firme, a equipe deve providenciar rapidamente a contenção mecânica e 

avaliar a possibilidade de contenção química. 

B) A postura deve ser firme e, na abordagem inicial, deve-se distinguir se a agitação ou 
agressividade são decorrentes de causa orgânica. 

C) Um paciente agitado, que não perdeu o controle, pode responder a uma intervenção verbal e 
o técnico de enfermagem tem possibilidade de contornar a situação através do diálogo, sem 
necessidade de contenção. 

D) A atitude do técnico de enfermagem deve ser calma. Escutar, fazer perguntas para 
compreender o que está sendo vivenciado pelo paciente é fundamental. 

  
 
 
Questão 39 

Sobre o manuseio de Vias Aéreas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As vias aéreas devem ser rapidamente verificadas, abertas e aspiradas providenciando para 

que não exista perigo de obstrução, independentemente se a vítima estiver consciente ou 
inconsciente. 

B) Se as vias aéreas estiverem comprometidas, terão que ser abertas usando métodos manuais, 
levantamento do queixo no trauma ou tração da mandíbula no trauma e retirada de sangue ou 
secreções, se necessário. 

C) À medida que o equipamento e o tempo estão disponíveis, o atendimento das vias aéreas 
feito pelo técnico de enfermagem pode progredir por meios mecânicos cânulas oro ou 
nasofaríngea ou intubação endotraqueal. 

D) O método mais adequado para a abertura das vias no politraumatizado é a hiperextensão do 
pescoço com elevação do queixo / mandíbula. 
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Questão 40 

Sobre o estado de choque, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) O choque hipovolêmico surge em consequência da perda de sangue, perda de fluidos e 

eletrólitos, perda de plasma. Há diminuição de débito cardíaco em virtude da diminuição da 
pré-carga. 

B) O choque cardiogênico ocorre devido à falência do ventrículo esquerdo, por infarto agudo do 
miocárdio, cardiopatias ou arritmias graves. 

C) O choque obstrutivo é ocasionado pelo impedimento do enchimento pulmonar e uma de suas 
causas é a asma. 

D) O choque distributivo ocorre devido à distribuição anormal do volume vascular, devido a 
alterações na resistência vascular periférica ou na permeabilidade capilar e uma das doenças 
envolvidas é a sepse. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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