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INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
R E F .  E D I T A L  N º 0 4 / 2 0 1 2 -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da 
autorização do fiscal.

2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome 
completo, do número de seu documento e do número de sua 
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para 
as devidas providências.

3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de 
Questões está completo, sem falhas de impressão e se a 
numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note 
alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.

4. O único documento válido para a correção das provas é a 
Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no  seu 
preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de 
sua inteira responsabilidade.

5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta 
de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha 
de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo 
correto da marcação da Folha de Respostas:

7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá 
ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou 
rasurada.

8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, 
às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma 
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

9. A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), 
incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante 
controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no 
verso da capa da prova e levar consigo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar 
o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início 
da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a 
Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas 
no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), a partir da 
divulgação do Gabarito Oficial. 

11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos 
só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os 
documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive 
códigos e/ou legislação.

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 
realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos 
eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  b) livros, 
anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer 
outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 
boné, gorro, etc. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a 
realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a 
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences.

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 
denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO 
● O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos Específicos

 01 a 10

11 a 20

21 a 50

EDT 301

● Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

    INSTRUÇÕES 
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Gabarito Preliminar disponível em www.institutoaocp.org.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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Cargo: Técnico de Enfermagem

(aberto, semiaberto, fechado) daqui a alguns anos (ou 
meses) estarão em liberdade condicional ou plena. Dois 
deles, talvez os principais (Dirceu e Genoíno), não podem 
ser considerados marinheiros de primeira viagem. Já 
passaram por muitas e más durante o regime militar. 
Mas tinham o consolo moral e psicológico de estarem 
combatendo o bom combate. Voltarem os dois a uma cela, 
por mais confortável que seja, seria colocar dois homens 
errados num lugar errado. Na prisão, eles poderiam até se 
consolar, lendo o tempo todo os grandes teóricos como 
Gramsci, Lênin, Guevara, Mao, teriam até o consolo de 
ler a excelente e volumosa biografia de Marighela muito 
bem escrita por Mauro Magalhães. Creio que sofreriam 
mais, refletiriam melhor, se purgassem os malfeitos que 
o Supremo atribuiu a eles, gozando a terrível liberdade 
de dever ao país e ao povo um dinheiro que terão de 
arranjar, mas sem assaltar as burras da nação. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/1206984-
penas-sem-pena.shtml (adaptado)

A expressão “por mais confortável que seja” (5.§) 
estabelece relação de

(A) concessão.
(B) causa.
(C) consecução.
(D) condição.
(E) comparação.

O prefixo presente em irreparável (4.§) apresenta 
o mesmo valor semântico do prefixo presente em

(A) reler.
(B) desabotoar.
(C) antebraço.
(D) importar.
(E) arritmia.

Em “É certo que mereciam punições severas...” 
(4.§), a oração destacada tem função de

(A) predicativo.
(B) sujeito.
(C) objeto direto.
(D) objeto indireto.
(E) adjunto adnominal.

Uma expressão equivalente para “as burras” (5.§) 
no texto é

(A) as antas.
(B) os parvos.
(C) as malas.
(D) os cofres.
(E) os asnos.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 01

Penas sem pena
Carlos Heitor Cony

1.§  Em crônica recente, publicada na página 2 
da Folha, elogiei como um todo, e com entusiasmo, 
o Supremo Tribunal Federal, sobretudo o ministro 
presidente e relator Joaquim Barbosa, que atuou, com 
dignidade e sabedoria, na apelidada Ação 470, codinome 
providencial para tentar esconder o escândalo do 
Mensalão. Contudo, no mesmo texto, questionei as 
penas de prisão para os numerosos réus, por uma razão 
muito antiga em minha formação. Acredito que mais cedo 
ou mais tarde, a sociedade encontrará outra forma, mais 
humana e eficaz, para condenar criminosos.

2.§  A primeira vez que fui conhecer Veneza, como 
não podia deixar de ser, visitei as prisões ao lado do 
palácio dos Doges, que é ligado pela Ponte dos Suspiros 
às masmorras daquela época, não muito diferentes 
de algumas penitenciárias ainda existentes no século 
21. Conheci outras prisões medievais, em Londres, 
em Perúgia, e até mesmo algumas recentes, do Brasil 
Colonial. Reconheço que para o instinto primitivo de 
homens também primitivos, a prisão era alternativa 
misericordiosa da pena de morte. Retirava o criminoso 
da sociedade, trancafiava-o como um animal selvagem, 
como castigo ou (tese bastante furada) como início de 
uma possível recuperação social.

3.§  Nelson Hungria, o grande penalista brasileiro, 
cunhou uma etiqueta definitiva nas penitenciárias: 
“São as universidades do crime”. Reconheço que o 
assunto é complexo, sobretudo quando se aplica aos 
réus do mensalão que já foram julgados, condenados e 
penalizados.

4.§  É certo que mereciam punições severas, 
acredito que dois ou três da numerosa quadrilha, pela 
dinâmica do crime praticado, deveriam ser recolhidos à 
prisão na forma que o Código Penal em vigor estabelece. 
Mas a maioria dos mensaleiros podia ser punida 
com a perda dos direitos políticos por cinco, dez ou 
mesmo vinte anos, além do ressarcimento dos valores 
roubados, acrescidos de juros e correção monetária, 
sem esquecer a multa proporcional ao lucro criminoso 
que conseguiram. Tal como acontece com os débitos 
fiscais que os sonegadores do imposto de renda podem 
pagar até parceladamente, os criminosos, que acima de 
tudo passariam a ser clientes compulsórios da ficha suja, 
teriam de se virar em condições precárias para zerar a 
soma das dívidas e multas. O mercado estatal, que inclui 
cargos públicos no executivo, legislativo e judiciário, 
ficaria vedado a todos eles, não apenas pela ostensiva 
ficha suja como pela perda dos direitos políticos. Mesmo 
nas empresas privadas teriam dificuldades para arranjar 
empregos, pois o estrago na imagem de todos eles está 
feito de forma que parece irreparável. O castigo que 
receberiam seria no mesmo território em que praticaram 
o crime: dinheiro. As sentenças levariam em conta o 
patrimônio de cada um deles para efeito de estabelecer o 
pagamento integral ou parcelado do débito, digamos de 
30% da renda total do criminoso.

5.§  Pessoalmente, acredito que todos os réus, 
mesmo condenados a prisão em seus vários regimes 

QUESTÃO 04
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(D) codinome.
(E) malfeitos.

Assinale a expressão que modifica todo o contexto 
em que se encontra, e não apenas uma expressão.

(A) “com entusiasmo” (1.§)
(B) “com dignidade e sabedoria” (1.§)
(C) “parceladamente” (4.§)
(D) “como um todo” (1.§)
(E) “Pessoalmente” (5.§)

Localize as passagens a seguir, retiradas do 
texto e alteradas quanto à sintaxe de colocação 
pronominal, e, sem seguida, assinale a alternativa 
que apresenta apenas a(s) correta(s).

I. até consolar-se (5.§)

II. teriam de virar-se (4.§)

III. quando aplica-se (3.§)

IV. o trancafiava (2.§)

Está(ão) correta(s) apenas as colocação(ões) de 
(A) I.
(B) II.
(C) III e IV.
(D) II, III e IV.
(E) I, II e III.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...arranjar, mas...” (5.§), a vírgula é facultativa, 
pois o sujeito é o mesmo.

(B) A expressão “sobretudo” (1.§)” confere ênfase ao 
conteúdo da primeira oração.

(C) A expressão “contudo” (1.§) pode ficar após “no 
mesmo texto”, mas entre vírgulas.

(D) As expressões “não apenas...como” (4.§) estabelecem 
relação de contraste.

(E) A expressão “aos réus” (3.§) funciona como 
complemento nominal de “aplica”.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a relação 
semântica correta do fragmento.

(A) “por uma razão muito antiga em minha formação.” 
(1.§) (causa)

(B) “sem assaltar as burras da nação” (5.§) (condição)
(C) “pela dinâmica do crime praticado” (4.§) (causa)
(D) “para os numerosos réus” (1.§) (finalidade)
(E) “para condenar criminosos” (1.§) (finalidade)

Só será mantida a correção gramatical se a 
expressão

(A) “terão de arranjar” (5.§), for substituída por “terão que”.
(B) “a alguns anos” (5.§), for substituída por “há alguns 

anos”.
(C) “atribuiu a eles” (5.§), for substituída por “os atribuir”.
(D) “a prisão” (5.§), for substituída por “à prisão”.
(E) “a perda” (4.§) for substituída por “a perca”.

A expressão que sofreu alteração de acordo com o 
novo acordo ortográfico é

(A) irreparável.
(B) semiaberto.
(C) monetária.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

L E G I S L A Ç Ã O

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, EXCETO

(A) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(B) garantir o desenvolvimento nacional.
(C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais.
(D) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

(E) cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País os seguintes 
direitos e deveres individuais e coletivos, EXCETO

(A) homens e mulheres não são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição.

(B) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação.

(C) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial.

(D) é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias.

(E) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é 
correto afirmar que o alistamento eleitoral e o voto 
são facultativos para

(A) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

(B) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os 
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De acordo com o Decreto nº 7.690, de 02/3/2012, ao 
Instituto Benjamin Constant (IBC) compete

(A) subsidiar a formulação da Política Nacional de 
Educação na área de surdez. 

(B) promover e realizar programas de capacitação de 
recursos humanos na área de surdez.

(C) assistir, tecnicamente, os sistemas de ensino, visando 
ao atendimento educacional de alunos surdos.

(D) elaborar e produzir material didático-pedagógico para 
o ensino de alunos surdos.

(E) promover a educação de deficientes visuais, 
mediante sua manutenção como órgão de educação 
fundamental, visando a garantir o atendimento 
educacional e a preparação para o trabalho de pessoas 
cegas e de visão reduzida, e desenvolver experiências 
no campo pedagógico da área de deficiência visual.

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 
25/8/2009, são princípios gerais da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, EXCETO

(A) a não-discriminação.
(B) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade.
(C) a igualdade de oportunidades.
(D) a acessibilidade.
(E) a desigualdade entre o homem e a mulher.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com o Decreto nº 
1.171/94 que aprovou o Código de Ética do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal são 
deveres fundamentais do servidor público:

I. desempenhar, a tempo, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que 
seja titular.

II. apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao exercício da função.

III. facilitar a fiscalização de todos atos ou 
serviços por quem de direito.

IV. deixar de utilizar os avanços técnicos 
e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu 
mister.

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

maiores de dezoito anos.
(C) os maiores de setenta anos, os maiores de dezesseis 

e menores de dezoito anos e as mulheres.
(D) os analfabetos, os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos e as mulheres.
(E) os maiores de dezoito anos.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.

(B) O prazo de validade do concurso público será de até 3 
(três) anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira.

(D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical.

(E) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão.

De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 que trata do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, são formas de provimento 
de cargo público, EXCETO

(A) nomeação e promoção.
(B) ascensão e transferência.
(C) readaptação e reversão.
(D) aproveitamento e reintegração.
(E) recondução.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 que trata do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, os servidores 
cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, 
respeitada a duração máxima do trabalho semanal 
de _______________ e observados os limites 
mínimo e máximo de seis horas e oito horas 
diárias, respectivamente.

(A) 30 (trinta) horas
(B) 35 (trinta e cinco) horas
(C) 40 (quarenta) horas
(D) 44 (quarenta e quatro) horas
(E) 45 (quarenta e cinco) horas

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999 que regulou o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, são deveres do administrado perante a 
Administração, sem prejuízo de outros previstos 
em ato normativo:

I. expor os fatos conforme a verdade.

II. proceder com lealdade, urbanidade e boa-
fé.

III. não agir de modo temerário.

IV. prestar as informações que lhe 
forem solicitadas e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos.

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

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 20

Sobre as necessidades humanas básicas 
referentes a nutrição, assinale a alternativa correta.

(A) As necessidades alimentares são invariáveis ao longo 
do ciclo vital, porém sofrem influências de certos 
fatores como atividade, clima, estado emocional e 
gravidez.

(B) Os alimentos são compostos por elementos 
que possuem funções biológicas diferenciadas 
denominadas calorias ou princípios calóricos.

(C) A maioria dos alimentos é formada por apenas um 
nutriente, que pode ser proteína ou gordura ou 
carboidrato ou vitamina e água.

(D) Após ingeridos, os alimentos não sofrem nenhuma 
transformação no organismo. Portanto o alimento não 
tem a função de fornecer energia ao homem para que 
desenvolva suas atividades.

(E) Fatores associados com as necessidades nutricionais 
não atendidas podem se caracterizar por cabelo 
quebradiço, seco, sem brilho, que se desprende 
durante o pentear ou escovar.

As eliminações fisiológicas podem ser 
influenciadas por diversos fatores entre eles o 
nível de atividade, ingestão hídrica e dietética, 
padrões culturais e fatores ambientais. Sobre os 
problemas intestinas e urinários mais comuns, 
assinale a alternativa correta.

(A) A anúria é a produção de urina superior a 100ml 
diários.

(B) A oligúria é a produção de quantidades reduzidas de 

urina, em torno de1000 a 5000ml diários.
(C) A poliúria é a produção e eliminação de quantidades 

excessivas de urina.
(D) A constipação é caracterizada por fezes amolecidas e 

de fácil eliminação.
(E) A flatulência é a presença excessiva de gás no interior 

do esôfago ou traqueia.

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no capitulo V, referente ao Direito 
à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, é 
correto afirmar que

(A) a formação técnico-profissional obedecerá aos 
seguintes princípios, dentre eles a garantia de acesso 
e frequência obrigatória ao ensino regular.

(B) ao adolescente portador de deficiência é negado o 
trabalho protegido.

(C) ao adolescente aprendiz, o presente estatuto não 
assegura os direitos trabalhistas e previdenciários.

(D) é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, inclusive na condição de aprendiz.

(E) ao adolescente até dezesseis anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem.

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, preencha a lacuna e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
De acordo com o Art. 104, referente a Prática de 
Ato Infracional, são penalmente inimputáveis os 
menores de ______________ anos, sujeitos às 
medidas previstas nesta Lei.

(A) vinte
(B) dezesseis
(C) dezessete
(D) dezoito
(E) quatorze

Para compreender a higienização das mãos, é 
necessário conhecer a microbiota da pele. Sobre 
isso, é correto afirmar que

(A) a estrutura básica da pele inclui, da camada externa 
para a mais interna: hipoderme, derme, epiderme e 
estrato córneo.

(B) a microbiota residente, que está aderida às camadas 
mais profundas da pele, é mais resistente à remoção 
apenas por água e sabonete.

(C) devido à sua localização e extensa superfície, a 
pele dificilmente é exposta a micro-organismos do 
ambiente.

(D) a microbiota transitória, que coloniza a camada 
superficial da pele, sobrevive por longos períodos de 
tempo e não é passível de remoção pela higienização 
simples das mãos.

(E) a pele é um órgão dinâmico, pois a sua formação 
e integridade estão sob controle homeostático, 
e qualquer alteração resulta em diminuição da 
proliferação de suas células.

QUESTÃO 21
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Sobre as hemorragias, é correto afirmar que
(A) na hemoptise é importante manter o acesso 

venoso de grande calibre, bem como administrar os 
medicamentos prescritos e verificar os sinais vitais, 
principalmente o pulso e a respiração.

(B) a melena é a perda de sangue no vômito e a 
hematêmese é a perda de sangue nas fezes.

(C) epistaxe é uma hemorragia pulmonar e pode ser sinal 
de trauma torácico ou edema agudo pulmonar (EAP), 
dentre outras patologias.

(D) a hemorragia interna é ocasionada por um trauma 
aberto, mas pode também ser provocada por 
rompimento de aneurisma (cerebral, torácico ou 
abdominal), de órgãos (fígado, baço e outros) ou da 
artéria aorta.

(E) hemoptise é um sangramento nasal, com origem 
diversa: pico hipertensivo, traumatismo, tumores, 
influência hormonal e outras.

Os choques caracterizam-se pelo suprimento 
inadequado de sangue para os tecidos e 
pelas mudanças estruturais e funcionais nos 
órgãos essenciais. O choque resultante da 
hipersensibilidade do organismo a determinadas 
substâncias é denominado de choque

(A) hipovolêmico.
(B) neurogênico.
(C) toxêmico.
(D) anafilático.
(E) cardiogênico.

As queimaduras são lesões nos tecidos provocadas 
pelo calor, eletricidade, energia radiante (raios 
solares, radioatividade) e substâncias químicas. 
Elas são consideradas de 1º grau quando 

(A) atinge o tecido subcutâneo, músculos e ossos, 
provocando necrose dos tecidos e fazendo com que a 
pele apresente aspecto carbonizado.

(B) atinge a derme e provoca eritema intenso, edema, 
bolhas (vesícula) e dor intensa.

(C) a queimadura superficial atinge a epiderme e ocorre 
edema, eritema e dor.

(D) atinge a bainha de mielina e provoca eritema intenso, 
edema, bolhas (vesícula) e dor intensa.

(E) a queimadura superficial atinge os hepatócitos e 
ocorre edema, eritema e dor.

Na maioria das vezes, a pessoa hospitalizada tem 
seus mecanismos de defesa comprometidos pela 
própria doença, tornando-se mais susceptível às 
infecções. Além disso, a infecção hospitalar pode 
ser predisposta por diversos fatores, EXCETO

(A) idade
(B) condições de higiene
(C) movimentação
(D)  estado de nutrição
(E) sexo masculino

Sobre a esterilização a seco, preencha a lacuna e 
assinale a alternativa correta. 
Para garantir a eficácia da esterilização e 
integridade dos materiais, recomenda-se colocar 
pequena quantidade de instrumental nas caixas e 
utilizar apenas ________ da capacidade da estufa.

(A) 50%
(B) 100%
(C) 90%
(D) 80%
(E) 55%

Cirurgia ou operação é o tratamento de doença, 
lesão ou deformidade externa e/ou interna com o 
objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema 
físico. Dependendo do risco de vida, a cirurgia 
pode ser de emergência, urgência, programada ou 
opcional. Por exemplo: nos casos de hemorragia 
interna, a cirurgia é sempre de

(A) emergência.
(B) urgência.
(C) opcional.
(D) programada.
(E) eletiva.

As cirurgias realizadas em tecidos estéreis ou de 
fácil descontaminação, na ausência de processo 
infeccioso local, sem penetração nos tratos 
digestório, respiratório ou urinário, em condições 
ideais de sala de cirurgia, como por exemplo uma 
cirurgia de ovário, são chamadas de cirurgias

(A) contaminadas.
(B) potencialmente contaminadas.
(C) limpas.
(D) potencialmente infectadas.
(E) infectadas.

Sobre os cuidados ao paciente com dreno de tórax 
é INCORRETO afirmar que

(A) o dreno originário do tórax deve ser mantido 
mergulhado em solução estéril contida no frasco 
coletor (selo de água).

(B) manter o frasco coletor sempre abaixo do nível do 
tórax do cliente.

(C) certificar-se de que as tampas e os intermediários 
do dreno estejam corretamente ajustados e sem 
presença de escape de ar.

(D) observar a oscilação da coluna de líquido no interior 
do frasco coletor – que deve estar de acordo com os 
movimentos respiratórios do cliente.

(E) mensalmente, realizar a troca do frasco de drenagem, 
de maneira asséptica, cujo pinçamento de sua 
extensão deve durar apenas alguns segundos (o 
momento da troca). 

QUESTÃO 26
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(B) 2 ml.
(C) 3 ml.
(D) 4 ml.
(E) 5 ml.

Foram prescritos a um paciente 40 UI de insulina 
NPH, tendo o frasco 100 UI/ml. Porém na unidade 
não temos seringa de insulina, somente seringas 
hipodérmicas de 3 ml. Assim, quantos ml eu devo 
aspirar na seringa de 3ml?

(A) 1,0 ml.
(B) 0,4 ml.
(C) 0,2 ml.
(D) 1,2 ml.
(E) 0,8 ml.

Foi prescrito 500 ml de Soro Glicosado 5 % que 
será infundido a uma velocidade de 10 gotas/
min. Neste caso, qual o tempo aproximado para o 
término da solução?

(A) 1 hora.
(B) 8 horas.
(C) 16 horas.
(D) 20 horas.
(E) 24 horas.

A insulina é um(a)
(A) hormônio sintetizado no pâncreas, que promove a 

entrada de glicose nas células.
(B) enzima responsável pela metabolização das gorduras 

e carboidratos no sangue.
(C) aminoácido produzido no fígado com a função de 

estocar a energia em forma de glicogênio.
(D) proteína que inibe a síntese de substâncias 

inflamatórias no corpo.
(E) célula que, quando aumenta de tamanho, pode levar 

ao quadro de diabetes.

Assinale a a lternativa que apresenta uma artéria 
que se localiza nos membros superiores.

(A) Artéria Femoral.
(B) Artéria Poplítea.
(C) Artéria Ilíaca Interna.
(D) Artéria Mesentérica Superior.
(E) Artéria Ulnar.

Em parasitologia um artrópode, molusco ou 
veículo que transmite um parasito entre dois 
hospedeiros, é chamado de

(A) verme.
(B) virulência.
(C) vetor.
(D) intermediário.
(E) agente etiológico.

O dispositivo mais simples e bem tolerado pelo 
paciente para a administração de oxigênio consiste 
em um material plástico com uma alça para fixação 
na cabeça e uma bifurcação própria para ser 
adaptada nas narinas, através da qual o oxigênio, 
ao sair da fonte e passar por um umidificador com 
água estéril, é liberado. Qual é esse dispositivo? 

(A) cateter nasal.
(B) cânula nasal.
(C) máscara facial.
(D) máscara de Venturi.
(E) desfibrilador.

É a administração de medicamentos, cuja doses 
são pequenas, variando entre 0,5 ml a 1 ml. 
Também conhecida como hipodérmica, é indicada 
principalmente para vacinas (ex. antirrábica), 
hormônios (ex. insulina), anticoagulantes (ex. 
heparina) e outras drogas que necessitam de 
absorção lenta e contínua. O enunciado refere-se 
a qual via de administração de medicamento? 

(A) Via intramuscular.
(B) Via intravenosa.
(C) Via subcutânea.
(D) Via intradérmica.
(E) Via parenteral.

Foram prescritos 6 mg de Decadron. Se na unidade 
temos disponíveis ampolas de 2,5 ml (4 mg/ml), 
quantos ml devem ser administrados?

(A) 1 ml.
(B) 1,5 ml.
(C) 2 ml.
(D) 2,5 ml.
(E) 3 ml.

Tenho na unidade frasco-ampola de 500 mg de 
um Medicamento X, diluindo este medicamento 
em 5 ml de solvente, obtém-se uma solução 
medicamentosa de 5 ml onde estarão 500 mg 
do medicamento X. Assim, quantos mg do 
medicamento X eu terei por 1 ml de diluição?

(A) Cada ml da diluição terá 100mg.
(B) Cada ml da diluição terá 200mg.
(C) Cada ml da diluição terá 300mg.
(D) Cada ml da diluição terá 400mg.
(E) Cada ml da diluição terá 500mg.

A Penicilina Cristalina é um antibiótico largamente 
utilizado em unidades hospitalares, tem frasco-
ampola em apresentações mais comuns com 
5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria 
das medicações, no solvente da penicilina 
cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, 
que no frasco-ampola de 10.000.000 UI equivale a

(A) 1 ml.
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O profissional de Enfermagem, que comete uma 
infração e tem como penalidade a Suspensão, tem 
proibido seu exercício profissional por um período

(A) de 90 dias.
(B) não superior a 07 dias.
(C) de 120 dias.
(D) não superior a 29 dias.
(E) de 60 dias.

Cabe, especialmente ao Técnico de Enfermagem,
(A) identificar as distocias obstétricas e tomar as 

providências até a chegada do médico.
(B) prescrever medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública.
(C) realizar suturas nos casos indicados pelo médico.
(D) participar da orientação e supervisão do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar.
(E) emitir parecer sobre matéria de Enfermagem.

A Hepatite B, a Candidíase e a Cárie dentária são 
doenças causadas, respectivamente, por

(A) protozoário, vírus e fungo.
(B) vírus, fungo e bactéria.
(C) bactéria, vírus e protozoário.
(D) leveduras, capsídeos e placas.
(E) bacteriófagos, vírus e glicosídeos.

A Parasitose da pele causada por um ácaro cuja 
penetração deixa lesões em forma de vesículas, 
pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele 
deposita seus ovos, denomina-se

(A) escabiose.
(B) micose.
(C) giardíase.
(D) ascaridíase.
(E) donovanose.

O acolhimento como uma das diretrizes de 
Humanização do SUS, pode ser entendido como

(A) triagem realizada por profissional competente para 
estabelecer a ordem de atendimento dos pacientes.

(B) uma etapa do processo de atendimento onde o 
profissional mais qualificado para fazer é o enfermeiro 
ou técnico de enfermagem.

(C) atender a todos que procuram os serviços de saúde, 
ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma 
postura capaz de acolher, escutar e dar respostas 
adequadas aos usuários.

(D) o primeiro contato do usuário com o serviço de saúde, 
onde o profissional verifica os sinais vitais e anota as 
principais queixas antes de encaminhar para consulta 
médica.

(E) escolher os casos mais graves para atendimento 
médico e encaminhar para os serviços de pronto-
atendimento os casos que não puderem ser resolvidos.

Um dos princípios que orientam a organização 
do SUS, tendo como eixo o processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde, 
é a

(A) integralidade.
(B) equidade.
(C) universalidade.
(D) solidariedade.
(E) regionalização.

A participação da comunidade, uma das diretrizes 
de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), 
pode ocorrer por meio de

(A) reuniões de trabalhadores.
(B) assembleia de usuários.
(C) grupo de trabalho em saúde.
(D) sindicato dos trabalhadores.
(E) conselhos de saúde.
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