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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

TESTE SELETIVO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                      QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

Leia com atenção o texto que apresentamos e responda as questões de 01 a 05: 

 

A VOZ DO MORRO 

 

Alves Filho 

 

Líder comunitário carioca, Jorge Luiz de Souza expõe o drama de viver no fogo cruzado entre traficantes e 

policiais. 

 

Para quem mora nas favelas cariocas, coalhadas de traficantes armados até os dentes, abrir a boca 

representa risco de vida. Qualquer palavra em falso pode soar como delação tanto aos ouvidos dos bandidos 

quanto aos dos policiais, por isso que nos morros do Rio de Janeiro o silêncio vale mais que ouro. Pode valer 

a própria pele. Mesmo os líderes comunitários evitam certos assuntos. Alguns vão da omissão à cooperação e 

acabam trabalhando para os criminosos.  

Jorge Luiz de Souza, 34 anos, presidente da Associação dos Moradores do Morro do Andaraí, vai na 

contramão de seus colegas de movimento comunitário. Fala sobre qualquer assunto, explica como e por que 

os traficantes - gente com quem convive desde a infância - se iniciam na vida do crime e relata a forma 

violenta como os policiais tratam os moradores do morro, sejam eles bandidos ou não. 

Negro, corpo magro e vestido quase sempre com bermuda, camiseta e chinelos, Souza faz bem o tipo que 

a polícia do Rio costuma escolher como vitima preferencial de seus abusos. Ele, porém, não se intimida - 

denuncia, critica, argumenta: "É preciso que a polícia entenda que a pena de morte não vigora no Brasil", 

reclama. Também não perdoa os traficantes, que fazem com que as crianças e os trabalhadores do morro 

convivam com drogas e armas pesadas. Souza ataca até mesmo as organizações não governamentais, que 

costumam falar em nome dos moradores do morro. "Quem deve falar pelo favelado é o próprio favelado”.  

Estudante de pedagogia, ele prioriza as crianças em seu trabalho social - coordena uma creche e sempre 

que pode tira os pequenos da favela para levá-los a museus e teatros. "Somente a educação pode tirar as 

crianças das mãos do tráfico", receita. É na condição de quem acompanha de perto os problemas da favela 

que ele relata o dia-a-dia do Andaraí, com seus sete mil moradores - uma amostra do que acontece em outros 

morros. São lugares transformados em campo de batalha pela miséria e o tráfico de drogas. 
 

http://turmadaporta.blogspot.com.br/2007_04_01_archive.html Último acesso em 17 de março de 2013. 

 

 

                                                              

 

A ideia principal do primeiro parágrafo é: 

 

a) Nas favelas cariocas impera a lei do silêncio. 

b) Os moradores das favelas cariocas cooperarem com os traficantes. 

c) Nas favelas cariocas há líderes comunitários 

d) Os policiais s confrontam nas favelas cariocas 

QUESTÃO 01 
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Nas favelas cariocas, o silêncio vale mais do que ouro por que: 

 

a) Há muita miséria e tráfico de drogas. 

b) As pessoas temem pela própria vida. 

c) As crianças e trabalhadores não são respeitados 

d) Os líderes comunitários evitam falar sobre certos assuntos. 
 

                                                              

 

O texto destaca a figura de Jorge Luiz Sousa, presidente da Associação de Moradores do Morro do Andaraí. Ele teria 

o perfil de “vítima preferencial” da policia por que: 
 

a) Participa de movimentos comunitários. 

b) Acredita que os traficantes deveriam respeitar as crianças do morro. 

c) Mora na favela 

d) Tem tipo físico suspeito e se veste de modo simples. 

 

                                                              

 

No texto, a frase – Quem deve falar pelo favelado é o próprio favelado, - sugere que o favelado, 
 

a) tem consciência de suas necessidades. 

b) costuma dar com a língua nos dentes. 

c) nem sempre sabe o que fala. 

d) silencia, sempre que tem de falar. 
 

                                                              

 

Assinale a alternativa que faz uso da linguagem no sentido figurado. 
 

a) A favela é um local violento por causa da miséria e das drogas. 

b) As favelas cariocas estão coalhadas de traficantes 

c) Quem deve falar pelo favelado é o próprio favelado. 

d) Mesmo os líderes comunitários evitam certos assuntos. 
 

                                                              

 

Sousa ataca até mesmo as organizações não governamentais. Considerando o contexto em que a frase está inserida, 

assinale a alternativa que pode ser considerada o antônimo da palavra destacada. 
 

a) Destaca 

b) Defende 

c) Desacata 

d) Entende 
 

                                                              

 

Vocábulo em que a vogal O deve ser pronunciada com timbre fechado é: 
 

a) Socorros; 

b) Estojos; 

c) Poços; 

d) Fogos 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Observe a frase abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

 

“A carta vinha endereçada para ______ e para ____; _________ é que abri.” 
 

 

a) mim – ti – porisso 

b) eu – ti – porisso 

c) eu – tu – por isso 

d) mim – ti – por isso 
 

                                                              

 

Assinale a alternativa em que a preposição destacada é Acidental. 

 

a) Perante o juiz, negou o crime, mas vive debatendo-se com sua consciência. 

b) Todos os alunos agiram conforme os princípios da escola onde estudam. 

c) Fiquei praticamente mudo ante a declaração do advogado. 

d) Desde o inicio do ano, temos lido problemas com esses alunos. 
 

                                                              

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica. 
 

a) Mister, pudico, rubrica, anel. 

b) Rubrica, trabalho, obriga, falam. 

c) Falavam, pestanas, ontem, olhar 

d) Tempo, colar, namoro, barão. 
 

                                                              

 

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a colocação da vírgula. 
 

a) Não fique triste irmã que ele não merece, esse sofrimento. 

b) De tanto sonhar acordado, de tanto chegar atrasado, você vai acabar perdendo o emprego. 

c) Faça chuva, ou faça sol o time, estará pronto, para o melhor combate. 

d) Assim o herói, chegava da sua longa aventura, sem cavalo sem escudo, sem esperança. 
 

                                                              

 

Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Sobre esse assunto analise as frases abaixo: 
 

I. Todos precisam estar dispostos à colaborar com o meio ambiente. 

II. Quase todo mundo gosta de ir à praia. 

III. As moças às quais me referi há pouco está chegando. 

IV. Após o acontecido, o filho retornaria à casa somente com a autorização do pai. 

V. As suas cenas de hoje foram idênticas às da semana passada. 

Após análise das frases acima podemos concluir que a crase está correta somente em: 

 

a) I, II e III 

b) I, III, IV e V 

c) II, III e V 

d) I, II, III, IV e V 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Assinale a alternativa em que a palavra um NÃO é artigo indefinido: 

 

a) Aquele senhor era um bom cliente 

b) Deveria ser um cliente querendo falar comigo. 

c) Eu não sou um monstro como você imagina 

d) Entrou na loja, hoje, apenas um cliente. 
 

 

                                                              

 

Leia o texto jornalístico abaixo para responder as questões 14 e 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A frase sublinhada no trecho significa que: 

 

a) A sociedade é discriminada quando seus professores são incultos. 

b) Os professores formam os cidadãos, portanto, seus benefícios culturais refletirão em seus alunos. 

c) Os professores sem cultura não são considerados. 

d) Os professores deveriam pagar sem reclamar para dar exemplo a seus alunos. 

 
 

                                                              

 

Percebe-se que o autor tem do professor uma visão: 

 

a) Neutra. 

b) Positiva. 

c) Indiferente. 

d) Distorcida. 

 

 

 

 

 

 

“É impossível que exista um bom professor desconectado das atividades culturais – sem acesso a 

livros, jornais, revistas, exposições, filmes, espetáculos teatrais e concertos. 

Se considerarmos essas premissas corretas..., chegaremos à conclusão de que os professores, 

especialmente os dos ensino fundamental e médio (e mais especialmente os das escolas públicas), 

merecem da sociedade algum tipo de proteção cultural. Como o efeito da concessão de regalias aos 

professores atinge toda a sociedade, não se pode aqui acusar ninguém de discriminação...”. 

Gilberto Dimenstein, Os professores e os miseráveis. Folha de S.Paulo, 21 de outubro de 2001. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2110200122.htm Último acesso em 16 de março de 2013 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES                         QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

 
 

                                                              

 

 

Coreia do Norte prossegue ameaça contra Seul e Washington. O clima é de alta tensão entre as duas Coreias.  Sobre 

esse assunto assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A Coreia do Norte cortou todas as comunicações e bloqueou a ligação de emergência estabelecida pela Cruz 

Vermelha entre os dois territórios.  

b) Pyongyang tem feito sucessivas tentativas de um acordo de paz para evitar ataque nuclear contra Seul e 

Washington, mesmo assim os Estados Unidos vão reforçar seu sistema de defesa antimísseis. 

c) A TV da Coreia do Norte continua divulgando vídeos de treinamentos militares. O ditador Kim Jong-Un aparece 

em alguns. O treinamento aconteceu bem perto de duas ilhas da Coreia do Sul, que já foram atacadas pelos 

norte-coreanos em novembro de 2010, quando duas pessoas morreram. 

d) Kim Jong-Un também segue com as ameaças de lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

O conclave para escolha do novo papa ocorreu na terça-feira 12 de março de 2013 com o arcebispo de São Paulo, 

Dom Odilo Scherer, apontado pela imprensa como um dos favoritos, porém o novo papa eleito para dirigir a Igreja 

católica foi: 

 

a) Jorge Mario Bergoglio  

b) Francisco Alvarez Martinez 

c) Javier Lozano Berragán 

d) Francisco Ortega Robles 
 

 

 

 

                                                              

 

 

A presidente Dilma Rousseff deu posse na manhã de sábado 16 de março de 2013 a três ministros: dois são novos 

titulares e um deles mudou de pasta. Tomaram posse o novo ministro do Trabalho que é: 

 

a) Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

b) Manoel Dias (PDT-SC) 

c) Eduardo Campos (PSB-PE) 

d) Carlos Bezerra (PMDB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Analise as informações abaixo e julgue-as como sendo verdadeiras ou falsas: 
 

I. O Vaticano ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano é um enclave na cidade de Roma. 

Ele é considerado o menor país do mundo, com apenas 800 habitantes.  

II. O Catolicismo, religião politeísta e advinda do Cristianismo, ocupa hoje a posição nº 1 das religiões com maior 

número de seguidores no mundo.  

III.  Na Igreja Católica, um papa exerce duas funções distintas: uma eclesiástica, que é a liderança da Santa Sé, e uma 

política, a de chefe de Estado da Cidade do Vaticano.  

IV. O alemão Joseph Ratzinger, conhecido popularmente como Bento XVI, surpreendeu o mundo após o comunicado 

de que renunciaria ao comando da Igreja.  O mais impressionante é que na história da Igreja Católica, é a 

primeira vez que um papa renuncia. 

V. Na Praça São Pedro, milhares de fiéis que acompanhavam o conclave celebraram o anúncio de um novo Papa, o 

argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos, que se chamará Francisco. 
 

Estão CORRETAS apenas as alternativas: 

a) I, II e III 

b) I, III, V 

c) II, III e IV 

d) III, IV e V 
 

                                                              

 

 

Leia:  

 

_______________________ é alvo de protestos desde que assumiu o comando da Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara. O deputado é acusado de crimes de homofobia. O presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo 

Alves (PMDB-RN), pediu que ele renuncie à presidência da comissão.  

 

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/pastor-diz-que-nao-renuncia-a-comissao-de-direitos-humanos-de-

maneira-alguma/) 

 

O deputado em questão é: 

a) Renan Calheiros  do PMDB 

b) Homero Pereira do PR 

c) Eduardo Cunha do PMDB 

d) Marco Feliciano do PSC 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

                                                              

 

 
Ao ser introduzida no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação (imunização) do sistema imunológico, 

promovendo a produção de anticorpos (leucócitos) contra aquela substância. O Programa Nacional de Imunização – 

PNI foi criado em 1973, há mais de 30 anos no Brasil. As campanhas nacionais de vacinação direcionadas a 

diferentes faixas etárias proporcionaram o crescimento da conscientização social a respeito da cultura em saúde. 

Sobre o PNI, marque a alternativa CORRETA. 
 

a) Em 1973, o Brasil definiu as vacinas obrigatórias para menores de 1 (um) ano de idade: contra tuberculose, 

poliomielite, sarampo, difteria, tétano e coqueluche (Portaria Ministerial nº 438, de 7/10). 

b) Fazem parte do calendário básico brasileiro de vacina da criança vacinas: BCG – ID, contra hepatite B, contra 

poliomielite, DTP+Hib, contra febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. 

c) Quando o PNI foi criado, eram apenas três vacinas que faziam parte do calendário vacinal da criança: contra 

sarampo, a BCG e contra poliomielite; no calendário de vacinação do adulto e do idoso, atualmente existem, 

apenas, as vacinas contra dT e contra febre amarela. 

d) A vacina contra febre amarela, que faz parte do calendário vacinal da criança, é feita em dose única no primeiro 

mês de vida. 
 

                                                              

 

 

Denominação do processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de micro-

organismos presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários e esporos; para um aceitável nível de segurança:  
 

a) Desinfecção; 

b) Desintegração; 

c) Esterilização; 

d) Ionização. 
 

                                                              

 

 

A vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa 

possa agir com força e rapidamente.Portanto é uma das contraindicações existentes para administração da vacina 

BCG no recém-nascido:  
 

a) Antecedentes convulsivos não controlados; 

b) Diarreia forte; 

c) Recém-nascido com peso superior a 2.500 kg; 

d) Recém-nascido com peso inferior a 2.000 kg. 
 
 

                                                              

 

 

Na administração de medicação oral, podemos considerar como transtornos que afetam absorção no tubo 

digestivo:  
 

a) Transtorno de peristaltismo; 

b) Medicação endovenosa; 

c) Irritação gástrica recente; 

d) Diluição do medicamento. 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível com expressão clínica mais insidiosa no idoso, Quanto 

a este dado, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Em indivíduos idosos, a poliúria, secundária à hiperglicemia, surge logo no início da doença. 

b) A polidipsia nos idosos é um alarme comum do estado hiperosmolar. 

c) No idoso, pode haver glicosúria sem hiperglicemia, em consequência de distúrbio tubular. 

d) Os pacientes idosos frequentemente apresentam cetoacidose e raramente entram em estado hiperosmolar. 
 

                                                              

 
 

De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da Criança, a primeira dose da vacina VOP (vacina oral contra 

pólio) deve ser ministrada: 
 

a) Ao nascer. 

b) Com um mês. 

c) Com dois meses. 

d) Com quatro meses de vida. 
 

                                                              

 

 

A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais cruciais para a enfermagem. Ao administrar um 

medicamento, é necessário que o profissional de saúde conheça algumas de suas características, pois as drogas 

agem sobre elementos que penetram no organismo ou nas funções do organismo, modificando-as ou em outros 

casos suprindo essas funções. Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA. 
 

a) Os antiácidos neutralizam parte do ácido clorídrico produzido no fígado. 

b) O efeito desejado de uma medicação pode sofrer alteração se administrado junto com outra droga ou substância. 

c) Na via intradérmica, o medicamento é administrado na camada inferior da pele. 

d) Na via tópica, o medicamento deve ser colocado sob a pele, sendo absorvido com ação local. 
 

                                                              

 

 

A esterilização de material é realizada em um setor do hospital exclusivo para este fim, assim, na execução de tal 

procedimento, todas as técnicas realizadas objetivam a redução ou eliminação de micro-organismos. Deste modo, 

com base nesse conhecimento, podemos afirmar que: 
 

a) Ao manusear um objeto esterilizado envolto por um campo, esse necessariamente deve ser aberto com luva 

estéril. 

b) Consideram-se esterilizados todos os objetos que passarem por autoclavação mesmo que os invólucros estejam 

abertos no final do processo de esterilização. 

c) O material esterilizado por processo de autoclavação precisa estar totalmente seco para ser usado. 

d) Para reutilizar as comadres, é necessário promover a esterilização. 
 
 

                                                              

 
 

Quando um paciente precisa realizar uma cistoscopia, o técnico de enfermagem deverá ajudar o paciente a ficar na 

seguinte posição: 
 

a) Ginecológica. 

b) Posição de Sims. 

c) Litotômica. 

d) Decúbito dorsal. 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Antes de remover uma pessoa com fratura ou luxação, devemos aplicar obrigatoriamente, e de imediato, no local 
afetado, o seguinte tratamento: 
 

a) Compressão 
b)  Cataplasma 
c) Imobilização 
d) Massagem 

 
 

                                                              

 

 
Uma criança com dois anos de idade chega ao serviço de pronto atendimento às 22h, acompanhada de sua mãe, 
referindo os seguintes sintomas: tosse produtiva e intensa, cianose de extremidades, diminuição do apetite e 
batimento de asa do nariz; a mãe refere ainda que ela apresentou um episódio de vômito no dia anterior, região 
hiperemiada e prurido no olho direito. Baseada na história descrita acima e no possível diagnóstico de asma 
brônquica, qual a prescrição de enfermagem indicada? 
 

a) Aumentar ingesta hídrica, auscultar sons respiratórios, encorajar e ajudar nos exercícios respiratórios em 
posição decúbito dorsal. 

b) Administrar broncos dilatadores prescritos, observar dispneia e cianose dos leitos ungueais, que indicam 
cianose central. 

c) Avaliar e classificar a tosse, realizar oxigenoterapia, administrando 10 a 12l/min de O2, indicar a posição de 
trendelemburgo para drenagem postural. 

d) Auscultar sons respiratórios, identificando alterações, monitorizar e avaliar frequência respiratória, avaliar e 
classificar a tosse, encorajar e ajudar nos exercícios respiratórios. 

 

 
 

 

 
 

                                                              

 

 
O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal. 
Dentro da visão de atendimento integral à saúde, assinale a alternativa correta. 
 
a) O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a 

informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. 
b) Para exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas disponíveis de 

concepção e contracepção independente do risco à saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. 
c) Não será permitida a esterilização voluntária em nenhuma situação. 
d) A esterilização voluntária poderá ser realizada em homens com menos de 25 anos de idade, sem interferência da 

equipe multidisciplinar. 
 

 
 

                                                              

 

 
Quantas microgotas deverão correr em um minuto, para administrar 300 ml de soro fisiológico (SF) a 0,9% em 4 
horas? 
 

a) 40 microgotas/minuto 
b) 75 microgotas/minuto 
c) 45 microgotas/minuto 
d) 65 microgotas/minuto 

 

 
 

 

 

                                                              

 

 
Uma criança de um ano que esteja com o peso na linha do percentil para a idade-peso de 10% exige: 
 

a) Cuidado por estar acima do peso ideal. 
b) Cuidado por estar muito abaixo do peso ideal. 
c) Atenção por estar um pouco abaixo do peso ideal. 
d) Nenhum cuidado por estar dentro do peso ideal. 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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No caso de um idoso ter sofrido mordedura por rato, é indicada a administração de: 
 

a) Vacina antirrábica. 
b) Vacina antitetânica. 
c) Vacina contra a leptospirose. 
d) Soro antiofídico. 

 

                                                              

 

 
A violência contra a criança e o adolescente é considerada um grave problema de saúde pública e um importante 
fator de morbi-mortalidade. Para o atendimento à criança e ao adolescente vitimizados, o enfermeiro deve: 
 

a) Identificar comportamento autodestrutivo, ansiedade, baixa autoestima, uso de álcool e de outras drogas como 
efeitos a curto prazo da violência. 

b) Estar alerta aos sinais de violência apresentados pela criança e pelo adolescente, resguardando o sigilo 
profissional, revelando-o apenas à autoridade competente, quando se tratar de maus-tratos. 

c) Investigar ansiedade, dispersão, dificuldade de concentração, baixo rendimento escolar como principais efeitos 
do abuso sexual em escolares. 

d) Reconhecer que as lesões no esqueleto e no sistema nervoso central são mais comumente identificadas em 
crianças e adolescentes vitimizados por maus-tratos físicos. 

 

                                                              

 

 
Juca é um técnico de enfermagem, no final de seu plantão, instala com velocidade um pouco maior que a prescrita 
uma bolsa de concentrado de hemácias, tendo em vista a possibilidade de atraso em seu horário de saída. Esse 
profissional agiu com: 
 

a) Imprudência. 
b) Negligência. 
c) Imperícia. 
d) Conhecimento de que o risco para o paciente é pouco significativo. 

 
 

                                                              

 
 
 

Para medida da frequência de pulso, em paciente com sequela de acidente vascular cerebral, deve-se evitar. 
 

a) Localização 
b) Radial 
c) Braquial 
d) Carotídea 

 
 

                                                              

 

 
São artigos críticos, quanto ao processo de desinfecção ou esterilização: 
 
a) Endoscópicos e cateteres urinários. 
b) Instrumentos cirúrgicos e cateteres cardíacos. 
c) Mesas cirúrgicas e equipamentos de terapia respiratória. 
d) Agulhas e esfigmomanômetro. 

 

 

                                                              

 
 

Os três procedimentos básicos realizados pelo técnico de enfermagem relacionado ao exame físico geral da 
gestante durante a consulta de pré-natal são: 
 

a) Imunização, coleta de líquido amniótico e inspeção da pele e mucosas; 
b) Pesagem, aferição de pressão arterial e aferição da frequência do pulso; 
c) Pesagem, colocação de especulo vaginal e inspeção dos genitais externos; 
d) Ausculta dos batimentos cardiofetais, tricotomia vaginal e preventivo de câncer.  

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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