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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte)de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06. 

 

Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no 
qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na Empresa. Você está convidado para o 

velório na quadra de esportes". 

No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para 

saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes 

era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se 

aproximando do caixão, a excitação aumentava: 

- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu! 

 Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de 

reconhecer o defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais 

absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.  
No visor do caixão, havia um espelho, e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu 

crescimento: VOCÊ MESMO! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa 

que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. "SUA VIDA NÃO MUDA 

QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA EMPRESA MUDA, QUANDO SEUS PAIS MUDAM, QUANDO 

SEU(SUA) NAMORADO(A) MUDA. SUA VIDA MUDA... QUANDO VOCÊ MUDA! VOCÊ É O ÚNICO 

RESPONSÁVEL POR ELA."  

O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A 

maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.  
Autor: Luís Fernando Veríssimo(Adaptado) 

 

01. Depreende-se do texto que  

 

A) a mudança no segmento profissional é resultante de um esforço coletivo. 

B) o sucesso de cada um é fruto do interesse de todas as pessoas envolvidas. 

C) o processo de mudança obedece a hierarquias estabelecidas pela empresa. 

D) quase sempre as mudanças geram dissabores entre os grupos de trabalho. 

E) é preciso haver determinação de cada um para que as transformações aconteçam. 
 

02. Observando-se o terceiro parágrafo, percebe-se nele existirem momentos cercados de sentimentos distintos. Dentre 

esses sentimentos, têm-se: 

 

A) tristeza, curiosidade, excitação. 

B) agitação, euforia, ansiedade.  D) curiosidade, melancolia, alegria. 

C) inquietude, revolta, temor. E) rancor, angústia, medo. 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo exige apenas um complemento e este vem regido de preposição. Assinale-a. 

 

A) “No início, todos se entristeceram com a morte de alguém...” 
B) “Ainda bem que esse infeliz morreu!” 

C) “...que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos.” 

D) “...e dirigiam-se para suas salas.” 

E) “Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão...” 

 

04. Sobre ACENTUAÇÃO, analise os itens abaixo: 

 

I. “Você  está convidado para o velório na quadra de esportes...” 
II. “Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar...” 

III. “...devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos.” 

IV. “Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida...” 

V. “VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA.” 

 

Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para o acento dos termos acima sublinhados. 

 

A) No item I, ambos os termos se acentuam obedecendo à mesma regra.  

B) No item II, o acento do termo se justifica por ser paroxítona terminada em hiato. 
C) No item III, o termo não segue a mesma regra de acentuação do termo sublinhado no item II. 

D) No item IV, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 

E) No item V, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba. 

 




http://pensador.uol.com.br/autor/luis_fernando_verissimo/
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Textos 02 e 03 para a questão 05. 

 
Disponíveis em: htpp://chargesinteres.com 

 
05. As duas imagens acima se completam. Interpretando-as, tem-se que   

 

A) o mundo transborda de pessoas altruístas. 

B) o homem precisa abrir o coração para amar e servir. 

C) o universo se ressente de soldados que se dediquem ao serviço militar. 

D) a solidariedade é sentimento evidente que povoa o mundo atual. 
E) para amar, mister se faz aprisionar-se de si  mesmo.  

 

06. Observe, neste trecho, os termos sublinhados: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 

água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” (Madre Teresa de Calcutá) 

 Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) Ambos exprimem ideia de contrariedade. 

B) Apenas um deles encerra ideia de temporalidade. 

C) Sem alterar o sentido da oração, o primeiro poderia ser substituído por “portanto”. 

D) O primeiro exprime ideia contrária, ao passo que o segundo encerra circunstância condicional. 

E) O primeiro poderia ser permutado por “à medida que”, e o segundo, por “caso”, e essas permutas não causariam prejuízo 

semântico ao período. 
 

07. Observe os sinais de pontuação existentes no pensamento abaixo: 
 

“Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama.” 
(Schopenhauer) 

 
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa  

 

A) Os dois pontos introduzem um esclarecimento do que foi declarado. 

B) A vírgula isola termos explicativos. 

C) As aspas indicam o encerramento da fala de alguém. 

D) Um dos pontos finais sugere continuidade de mensagem. 

E) Os dois pontos finais indicam interrupção da mensagem. 
 

08. Atente ao trecho abaixo: 
 

“A batalha seguinte é garantir qualificação para as profissionais fazerem jus ao aumento nos direitos”, comentou. 
Jornal do Commercio. Mais direitos para as domésticas. Caderno Economia. p.1. 22.11.2012. 

 
Sobre os termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  

 

A) se ligam ao verbo “fazer”. 

B) apontam um exemplo de regência verbal. 

C) indicam um exemplo de regência nominal. 

D) gramaticalmente, estaria correta a construção: jus de aumento. 

E) se classificam como complemento verbal regido de preposição. 

 

TEXTO 04 para as questões 09 e 10. 

 

A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente, havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal 
onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de buxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos 

de azulejo. A meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Em frente dessa 

escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada.  

É disso que o mundo precisa 

Gente 

que se preocupa 

com  o próximo 
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A parte de trás da casa era virada ao poente, e das suas janelas debruçadas sobre pomares e campos via-se o 
rio que atravessa a várzea verde e viam-se ao longe os montes azulados cujos cimos em certas tardes ficavam roxos. 

Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata, a mata 

carregada de murmúrios e perfumes e que os Outonos tornavam doirada. 
Andresen, Sophia de Mello Breyner. O Jantar do Bispo.Adaptado. Disponível em : http://pt.scribd.com/doc 

 
09. Após a sua leitura, percebe-se que se trata de um texto 

 

A) Narrativo. B) Descritivo. C) Argumentativo. D) Injuntivo. E) Narrativo. 
 

10. Sobre Concordância, observe os itens abaixo: 
 

I. “havia uma escada de granito coberta de musgo...” – se os termos sublinhados fossem substituídos por “degraus”, 

estaria correta a construção : haviam degraus de granito cobertos de musgos. 

II. “...via-se o rio que atravessa a várzea verde ...” – se o termo “rio” fosse permutado por “águas”, estaria correto o 
trecho : viam-se águas que atravessava a várzea verde. 

III. “Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha.” – o verbo deste trecho concorda com o seu sujeito, “a vinha”. 

IV. “À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata...” se ao termo “mata” fossem acrescidos “os manguezais”, 

estaria correto o segmento : À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata e os manguezais. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  
 

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

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Umas pombas vinham voando e pousaram num terreno onde havia um urubu que falou: Bom dia, minhas cem 

pombas. Nesse momento, uma delas retruca, não somos cem, se fôssemos o dobro do que somos, mais metade do que 

somos, mais cinco, então seríamos cem. Desse modo, o número de pombas é 
 
A) 30 

B) 32  D) 36 

C) 34 E) 38 

 

12. Conhecida a proposição, Alguns concursos públicos são muitos competitivos, tida como falsa, analise as proposições I, 

II e III (abaixo), oriundas dessa primeira. Assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

(   )  Alguns concursos públicos não são competitivos. 

(   )  Todos os concursos públicos são muito competitivos. 

(   )  Nenhum concurso público é muito competitivo.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

13. Considere o argumento abaixo: 
 

Todo cristão crê num único Deus. 

Algum cristão é espírita. 
 
Com relação às premissas dadas, a conclusão que gera uma inferência válida é 

 

A) todo que crê num único Deus é espírita. 

B) algum espírita não crê num único Deus.  D) algum espírita crê num único Deus. 

C) nenhum que crê num único Deus é espírita. E) nenhum espírita crê num único Deus.  

 

14. Dos três itens apresentados abaixo, pode-se afirmar que o julgamento destes em V Verdadeiros ou F Falsos desse 

conjunto de itens é respectivamente: 
 

1º)  8 = 9  7 = 6. 
2º)  5 ≤ 6. 

3º)  8 = 9  7 = 6. 

 

A) F,F,F B) F,V,V.  C) F,F,V. D) V,V,F. E) V,V,V.  
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15. Dada às expressões lógicas: 
 

1ª)  p ˅ ~ (p  q). 

2ª)  (~ p ˅ ~ q)  (p  q). 

3ª)  (p  r) → (~ q ˅ r). 

4ª) ~ [(p  q)  (p ˅ q)].  
 
São tautológicas as expressões 

 

A) 1ª e 3ª  B) 1ª e 2ª  C) 3ª e 4ª  D) 2ª e 4ª  E) 2ª e 3ª  

 

16. A soma S = a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 da sucessão cuja lei de formação é an com n  , é                                                       

an = 1 – 2n se 0 < n ≤ 3 e, an = n
2
 – 1, se n > 3 é igual a (observação: o conjunto dos naturais aqui considerado tem o 

elemento zero pertencente a esse conjunto) 

 

A) 43 B) 42 C) 31 D) 30  E) 27.   

 

17. Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4}, B = {0, 2, 5, 6} e C = {1, 3, 5, 7}, é CORRETO afirmar que o conjunto formado 

de   [(C – B)  (B – A)]  (A – C) é igual a 

 

A)   B) A C) B D) C E) {0}  
 

18. O resultado do MMC (2, 3, 5), dividido pelo MDC (30, 15), é um número 

 

A) ímpar. B) múltiplo de 3. C) primo. D) menor que 1. E) negativo. 

 

19. A caixa X tem 8 objetos, sendo que 3 são defeituosas. A caixa Y tem 5 objetos, sendo que 3 deles são defeituosos. Um 

objeto é retirado aleatoriamente de cada caixa. Se um deles é defeituoso, e o outro não, então a probabilidade de o 

defeituoso ter vindo da caixa X é igual a 

 

A) 5/19 

B) 7/19  D) 19/40 

C) 9/19  E) 9/40 
 

20. A probabilidade de ocorrerem duas caras em quatro arremessos de uma moeda não viciada é de 

 

A) 40,0% 

B) 38,5%  D) 37,5% 

C) 38,0% E) 37,0% 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. É garantida a todo cidadão a igualdade perante o SUS, e ele será atendido nos serviços de saúde, em qualquer nível 

de complexidade, independente do seu local de moradia, sem privilégio e /ou barreiras até o limite que o sistema 

possa oferecer. Esse direito é definido como  

 
A) Universalidade. B) Integralidade. C) Descentralização. D) Resolubilidade. E) Equidade. 

 

22. Sobre quimioterapia, leia as afirmações e coloque V para as Verdadeiras ou F para as Falsas.  
 

(   )  O objetivo da quimioterapia antineoplásica é destruir o maior número de células tumorais e células saudáveis.  

(   )  A quimioterapia antineoplásica é administrada apenas por via venosa.  
(   )  Os agentes quimioterápicos devem ser preparados numa sala de segurança biológica – capela de fluxo laminar.  

(   )  O material pérfuro-cortante, utilizado para preparar a quimioterapia, deve ser descartado em recipiente à prova de 

perfuração e de extravasamento.  

(   )  Para preparo de quimioterápicos antineoplásicos, é ideal o uso de luvas de nitrila, por serem resistentes a 

perfurações e antialérgicas, não havendo necessidade de lavar as mãos após o preparo das drogas.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, V, F, F. B) F, F, V, V, F. C) V, F, F, F, V. D) V, V, V, V, V. E) F, F, F, F, F. 
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23. Ao verificar os sinais vitais (SSVV) de um paciente, o Técnico de Enfermagem identifica PA= 170x100 mmHg. 

Como ele caracteriza o nível tensional? 
 
A) Normal limítrofe. 

B) Hipertensão leve (estágio I).  D) Hipertensão grave. 

C) Hipertensão moderada (estágio II).  E) Hipertensão diastólica isolada. 

 

24. Sobre câncer de colo de útero, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) São fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer: idade tardia para primeira relação sexual, nuliparidade, 

tabagismo e parceiro único.  

B) Apresenta um dos mais baixos potenciais de prevenção e cura.  
C) A detecção precoce desse tipo de câncer em mulheres assintomáticas, rastreamento, por meio do exame Papanicolau, 

permite detecção das lesões percussoras e doenças em estágios iniciais.  

D) A faixa etária prioritária para detecção desse tipo de câncer é de 25 a 35 anos, período do pico das lesões pré-cancerígenas.  

E) A vacina contra HPV não previne esse tipo de câncer.  

 

25. Sobre cuidados de enfermagem prestados ao RN (Recém-Nascido) que está em fototerapia, analise as afirmativas 

abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas. 
 

(   )  É imperativo o controle do tempo de permanência da lâmpada fluorescente ligada com anotação de data e número 
de horas/dia. 

(   )  A distância entre as lâmpadas e o RN é de 25 cm, distância essa que assegura ao RN o sucesso da terapêutica e que 

as radiações não provocarão queimaduras.  

(   )  O RN deverá estar completamente despido, inclusive sem fraldas para proteção dos órgãos genitais.  

(   )  É obrigatória a proteção ocular para impedir o ressecamento da córnea, evitando, assim, lesões graves por ação da 

luz.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

26. Sabe-se da importância das estratégias da prevenção primária (uso do preservativo) nas doenças sexualmente 

transmissíveis. Sobre isso, assinale a alternativa que apresenta os fatores de risco para a ruptura ou o escape 

preservativo masculino. 
 
A) Sexo anal sem lubrificação adequada e uso de lubrificantes oleosos. 

B) Más condições de armazenamento e integridade da embalagem. 
C) Lubrificação vaginal satisfatória e tamanho inadequado em relação ao pênis. 

D) Perda da ereção durante o ato sexual e boa condição de armazenamento. 

E) Uso de dois preservativos e sexo anal com lubrificação adequada. 

 

27. Sobre violência doméstica, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas. 
 

(   ) A violência doméstica pode ser classificada em: Física, Sexual, Psicológica e Negligência.  
(   ) A violência física é caracterizada pelo uso da força física de forma intencional, porém essa característica só se 

confirma se as marcas deixadas forem bastante evidentes.   

(   ) A negligência é caracterizada por atos ou atitude de omissão, de forma crônica, praticada contra a criança ou o 

adolescente pelos pais ou responsáveis em vários aspectos e níveis de gravidade.  

(   ) O bulling compreende todas as atitudes agressivas intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, 

adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia, executadas dentro de uma relação de 

igual poder.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

28. Um paciente adulto internado na UTI de um Hospital de queimados apresenta queimaduras nas seguintes regiões 

do corpo: cabeça e pescoço, região anterior do corpo e membros inferiores. De acordo com a regra dos nove, qual a 

superfície corporal queimada? 

 

Regra dos nove para cálculo de superfície corporal queimada 

 

Região Área 

Cabeça e pescoço  9% 

Membro Superior  9% 

Região anterior do tronco  18% 
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Região posterior do tronco  18% 

Membro Inferior  18% 

Períneo 1% 
 
A) 54%. B) 63%. C) 36%. D) 72%. E) 27%.29.  

 

29. As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) são doenças responsáveis por um grande número de internações e mortes 

em crianças, sendo a pneumonia a forma mais grave. Sobre IRA na UTI, leia as sentenças abaixo: 
 

I.  Os medicamentos prescritos, inclusive antibióticos, devem ser ministrados nas doses, horários, vias e tempo 

prescrito pelo médico, exceto quando a criança estiver dormindo.  
II.  São sinais clínicos que podem indicar pneumonia: dispneia e taquidispneia, hipertermia e tosse.  

III.  Na presença de IRA, o aleitamento materno deve ser suspenso imediatamente, para evitar que o bebê apresente 

intolerância ao leite materno. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 
A) I e II. B) II e III. C) III. D) I. E) II. 

 

30. No pré e pós-operatório de cateterismo cardíaco, 
 
A) o paciente deverá ser alimentado até 30 minutos antes do procedimento, para evitar hipoglicemia.  
B) todo paciente deverá ser cateterizado com sonda vesical de demora.  

C) registrar a mensuração da pressão arterial (PA) e do pulso apical pelo menos a cada 15 min, até que os sinais vitais estejam 

estabilizados. 

D) não levar em conta queixa de dor nas costas, coxa ou virilha, pois é resultado da postura para o exame e do procedimento 

cirúrgico.  

E) orientar dieta livre e não restrição de atividade física após 6 horas do exame.  
 
31. A Doença de Alzheimer é considerada como uma importante doença crônica-degenerativa, que leva à demência, 

perda de memória progressiva, ausência de controle urinário e intestinal, entre outras manifestações, que 

comprometem a qualidade de vida dos idosos. Evolui em três estágios. São eles: inicial, intermediário e avançado. 

No estágio inicial, o idoso pode apresentar  
 
A) depressão severa, dificuldade na linguagem, na escrita, confusão. 

B) empobrecimento do vocabulário, agitação, distúrbio do sono, comprometimento da memória recente, ecolalia e 

incapacidade para executar movimentos precisos. 

C) dificuldade de linguagem, questionamentos repetidos, confusão mental, desorientação progressiva no tempo e espaço, 

agressividade, ideias delirantes, dificuldade na escrita. 
D) dificuldade de compreensão, julgamento alterado, perda da noção de realizar tarefas de vida diária, isolamento social, 

depressão e irritabilidade. 

E) retraimento social, abandono dos passatempos, mudança de humor, alteração do comportamento, desatenção e perda de 

concentração. 
 
32. O senhor M.J.S encontra-se internado na clínica médica por desidratação severa. O médico prescreveu 1000 ml de 

soro glicosado a 5% e 500ml de soro fisiológico a 0,9% para serem administrados nas 24 horas. Calcule o 

gotejamento em macrogotas e o volume de infusão. 
 
A) 22 gotas por minuto; 63 ml/hora. 

B) 21 gotas; 60,5 ml/hora.  D) 21 gotas por minuto, 62,5 ml/hora. 

C) 23 gotas por minuto; 63 ml/hora. E) 22 gotas por minuto; 63 ml/hora. 
 
33. Quanto ao hospital na rede de Serviços de Saúde, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O hospital geral e o ambulatório de especialidades estão contidos no nível de serviços terciários. 
II. As instituições de saúde desenvolvem ações em nível de atenção primária, secundária, terciária e quaternária, 

sendo a primária de natureza preventiva. 

III. A organização do sistema de saúde pressupõe a resolução de 80% dos problemas de assistência de saúde nos 

serviços de saúde primária. 
 
Está CORRETO o que se afirma em.  
 
A) I, II e III. B) I, apenas.  C) III, apenas. D) II e III, apenas. E) I e II, apenas. 
 

34. Sobre a Assistência de Enfermagem ao paciente no pós-operatório, é CORRETO afirmar que 
 
A) durante as 48 horas após a cirurgia, o cuidado de enfermagem ao paciente hospitalizado na unidade clínico-cirúrgica geral 

envolve a continuação dos cuidados e a recuperação dos efeitos da anestesia. 

B) a recuperação do paciente no pós-operatório acontece exclusivamente, no hospital, devido à aceleração do processo 

cicatricial que ocorre na ferida cirúrgica. 
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C) o foco dos cuidados aos pacientes no pós-operatório abrange o tratamento fisiológico e o alívio sintomático dos efeitos 

adversos da anestesia. 

D) todo paciente no pós- operatório estará sujeito a complicações, como: atelectasia, pneumonia, embolia pulmonar e 

prioritariamente à hemorragia. 

E) devido ao avanço da tecnologia, 90% das cirurgias são realizadas em centros ambulatoriais, restando para os grandes 

centros pacientes de trauma e grandes cirurgias. 
 
35. O Código de Deontologia estabelece que o trabalho de enfermagem é considerado um processo, que tem por 

finalidade atender necessidades humanas na área da saúde e orienta que os profissionais exerçam a profissão com 

justiça e competência, considerando ser 
 
A) uma rotina profissional. 

B) um direito constitucional.  D) uma norma de serviço. 

C) instrumento organizacional. E) dever e responsabilidade.  
 
36. A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) pode ser considerada aquela que ocorre no sítio anatômico, onde foi realizada a 

cirurgia. Quanto aos fatores de risco que levam a esse acometimento, é CORRETO afirmar que 
 
A) o inóculo bacteriano se refere à invasão cirúrgica de uma estrutura corpórea, cuja colonização bacteriana é originalmente 

alta, estando diretamente relacionado à classificação da contaminação da ferida. 

B) a virulência da bactéria contaminante não contribui para o risco de ISC, pois o que pode causar a infecção da ferida é a sua 
localização. 

C) quanto menor a virulência do microorganismo, maior o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

D) o microambiente da ferida pode contribuir para minimizar a ISC, principalmente quando o formado contribuir para 

minimizar a proliferação bacteriana. 

E) os mecanismos de defesa locais e sistêmicos podem definir o risco de ISC. Um exemplo é a hiperglicemia que favorece a 

prevenção da infecção. 
 
37. A úlcera de pressão tem múltiplos fatores etiológicos. Quanto aos fatores extrínsecos, assinale a afirmativa 

CORRETA. 
 
A) Nutrição e umidade são fatores extrínsecos. 

B) Fricção e cisalhamento são considerados fatores extrínsecos. 

C) Alterações cutâneas e déficit nutricional são fatores extrínsecos. 

D) Idade e pressão arterial são fatores extrínsecos. 

E) Umidade e percepção sensorial são fatores extrínsecos. 
 
38. As amputações das extremidades dos membros inferiores correspondem a aproximadamente 70% das amputações 

não-traumáticas, causando sérias dificuldades ao paciente. Para que sejam evitadas as ações educativas, devem ser 

realizadas pelo enfermeiro (a) e priorizadas, voltadas à prevenção das complicações do Diabetes Mellitus. Quanto a 

essas ações, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. Usar sapatos confortáveis; utilizar meias de algodão; verificar a presença de fissuras ou de qualquer outro tipo de 
lesão de pele entre os dedos. 

II. Inspecionar os pés diariamente; usar espelho para ver a parte inferior dos dedos e testar a água do banho com o pé. 

III. Lavar os pés com água morna e sabão neutro; secar cuidadosamente os espaços entre os dedos; não utilizar 

medidas caseiras para tratar joanetes e calos. 
IV. Evitar calçados mal ajustados; não andar descalço; pedir ajuda de familiar ou amigo para inspecionar os pés, caso 

não consiga fazê-lo sozinho. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 
A) I e II. B) I e III. C) II e IV. D)) I, III e IV. E). I, II e III. 

 

39. Para o acompanhamento e a avaliação do crescimento da criança, é necessária a tomada de medidas do tamanho do 

corpo, ou seja, medidas antropométricas. Qual(is) do(s) índice(s) relacionado(s) abaixo, é(são) priorizado(s) para o 

acompanhamento do crescimento? 
 
A) Peso/idade. 
B) Estatura/idade.  D) Perímetro braquial. 

C) Peso/estatura. E) Perímetro cefálico/estatura. 
 
40. O uso adequado dos antissépticos é importante para o controle da infecção hospitalar. Sobre essa ação, assinale a 

afirmativa CORRETA. 
 
A) O álcool etílico deve ser utilizado a 500C, e sua ação é mais eficaz sobre as bactérias. 

B) O iodóforo possui ação lenta contra as bactérias e as micobactérias. 

C) A clorexidina faz parte do grupo das biguanidas, sendo o biocida mais utilizado como produto antisséptico. 

D) O PVPI (Polivinil Pirrolidona Iodo) deve ser utilizado a 15%. 

E) A clorexidina é mais eficaz contra as bactérias gram-negativas, sendo micobactericida. 







