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          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

AS QUESTÕES 1 A  10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 
 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 
vida política e econômica do Brasil agem como 
se a formação do professor não interferisse na 
formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 
pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 
lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 
ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 
uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 
adequada aos professores. 

 
02) É uma afirmativa comprovável no texto: 
 
(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 
nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 
invejável, mas em nada tem contribuído para o 
crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 
mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 
crônicos e pouco têm adiantado os avanços 
conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 
presente na alternativa: 

 
(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 
(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo exige  
conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 
acontecido com a introdução de um autor que 
nos fascinou,” (L.32/33). 

 

 
04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 
 
(A) concessão 
(B) finalidade 
(C) conclusão 

(D) explicação. 
 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 
base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 
(B) um verbo 
(C) um adjetivo 
(D) um pronome 
 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 
mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 
(B) "dos professores" (L.11). 
(C) "do mundo" (L.5). 
(D) "de aulas" (L.26). 
 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 
informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 
pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo exige  conhecimentos 
profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” (L.30). 
(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade promissora” 
(L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 
ativa, a forma verbal corresponderá a 
 

(A) Cumpria 
(B) Cumpre 
(C) Cumpririam 
(D) Cumpriram 
 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 
termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23) — causa.  
(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 
(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 
afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 
podemos retribuir essa atenção e carinho." 
(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 
escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão" é (...) que", em " Afinal, é nela 
que os docentes podem trocar experiências 
com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 
valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 
ser implementados pelas escolas." (L.26), 
completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  
intensifica o advérbio. 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 

 



 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de aviões é 

controlado à distância por meios eletrônicos e 

computacionais, sob a supervisão de humanos, ou 

mesmo sem a sua intervenção, por meio de 

Controladores Lógicos Programáveis (CLP). 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12)  O rompimento da barragem de Fundão, localizada 

no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do 

centro do município brasileiro de Mariana, Minas 

Gerais, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 

2015. Trata-se de uma barragem de rejeitos de 

mineração controlada pela Samarco Mineração S.A., 

um empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale 

S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal desastre 

teve repercussão direta em qual importante rio da 

região? 

 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13)  Foi sancionado em março de 2015 um importante 

diploma legal do sistema jurídico brasileiro. Assinale 

a alternativa que traz esta significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14)  Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um pais 

que há muito tempo havia rompido ligações 

diplomáticas. Assim, depois de mais de cinquenta 

anos de rompimento oficial, os EUA voltaram a se 

reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

 

 

15) Transmitido através da picada do 

mosquito Aedes aegypti, causa doença 

que embora raramente acarrete 

complicações para seu portador, 

apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido 

por gestante, podendo prejudicar o feto 

em alguns casos).  

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) As propostas e ideias discutidas na VIII Conferência 

de Saúde serviram de base para a criação do 

modelo universal de saúde criado na Constituição 

de 1988 que passaria a se chamar: 

 

(A) Caixas e Aposentadorias e Pensões (Lei Eloy 

Chaves) 

(B) Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(C) Sistema Único de Saúde 

(D) Ministério da Saúde 

 

17) Consiste no conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema 

(Lei N° 8.080/90). Estamos falando do princípio 

da: 

 

(A) Isonomia 

(B) Integralidade 

(C) Universalidade 

(D) Equidade 

 

18) De acordo com o Art. 7° da Lei N° 8.080/90, as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes, 

exceto: 

 

(A) Corresponsabilização Social e Moral; 

(B) Descentralização político administrativa; 

(C) Regionalização e Hierarquização da rede de 

serviços de saúde; 

(D) Universalização do acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

 

 

 

 

 

19) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. Essa participação 

comunitária se dá da seguinte forma: 

 

(A) A cada quatro anos ocorrem assembleias 
políticas nas quais ocorrem eleições para 
integrantes ministeriais da saúde a fim 
de escolher democraticamente o 
responsável pela esfera nacional pelos 

Conselheiros de Saúde. 

(B) Por meio das Conferências de Saúde, as 
quais se reunirão a cada quatro anos 
com a representação dos vários 
seguimentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocadas 

pelo Poder Executivo ou, de forma 
extraordinária pelo Conselho de Saúde. 

(C) Mediante a formação do Conselho de 
Secretários de Saúde que atuarão nas 
esferas municipal, estadual e nacional, 
sendo eleitos com base no voto popular 

de integrantes escolhidos para 
representar a população. 

(D) Através das Conferências Nacionais de 

Saúde, as quais deverão ser realizadas 
anualmente com a representação de 
vários seguimentos sociais, incluindo 
gestores, profissionais da saúde e 

população para propor medidas e ações 
no âmbito da saúde. 

 

20) Criado em 1994, este programa do 

Sistema Único de Saúde tem por 

finalidades a reestruturação do modelo 

assistencial hospitalocêntrico dominante 

até então, passando a incentivar um 

modelo baseado na promoção da ação 

intersetorial, com equipe centrada na 

família, no domicílio e comunidade: 

 

(A) PACS - Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde; 

(B) PMAQ – Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica; 

(C) PNAB – Programa Nacional de Atenção 

Básica; 

(D) PSF – Programa Saúde da Família. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A  20 
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21) Os humanos tornam-se susceptíveis a 

infecções quando seus mecanismos de 

defesa estão diminuídos ou danificados. Um 

hospedeiro susceptível, último elemento do 

ciclo do processo infeccioso, é aquele cujo 

mecanismo do processo biológico de defesa 

se encontra enfraquecido de alguma forma. 

Trabalhadores da área de saúde que estão 

doentes devem ficar em casa em vez de 

expor os pacientes, que estão debilitados, a 

microrganismos infecciosos. Diante do 

exposto acima, assinale a alternativa que 

indica de forma incorreta, grupo de 

pacientes susceptíveis a infecção: 
 

(A) pacientes vítimas de queimaduras 

(B) pacientes que precisam de dispositivo 

internos, como cateter urinário 

(C) paciente com alguma lesão por pressão 

instalada 

(D) pacientes que possuem em sua prescrição 

a utilização de antibióticos 

adequadamente prescritos. 

 

22)  As instituições de cuidados com a saúde 

são férteis reservatórios de microrganismos 

devido à quantidade absoluta de pessoas 

doentes que nelas se encontram. Adicione a 

essa quantidade os agentes de cuidados, os 

equipamentos e os recursos de tratamento, 

todos em uso constante, tornando fácil 

compreender o motivo pelo qual o controle 

de infecção é uma das principais 

preocupações dos profissionais da área de 

saúde. Com relação aos cuidados 

relacionados à prevenção de infecção 

hospitalar, indique a alternativa cujos itens 

estão corretos. 
 

I – Assepsia trata-se da principal tática de 

controle de infecções em busca de práticas que 

reduzem ou eliminam os agentes infecciosos, 

seus reservatórios e os veículos transmissores. 

II – Os antissépticos são substâncias químicas 

que destroem os microrganismos ativos, mas 

não acabam com os esporos, sendo chamados 

por germicidas ou bactericidas. 

III – Os desinfetantes são conhecidos como 

agentes bacteriostáticos, aplicados geralmente 

na pele, tendo a capacidade de inibir o 

crescimento de microrganismos, mas não 

matam completamente, como exemplo o 

álcool. 

 

 

 

 

(A) Apenas a I 
(B) Apenas a II 
(C) Apenas I e III 

(D) Apenas II e III 
 
23) Os profissionais da saúde usam várias 

peças de vestuário para reduzir a 
transferência de microrganismos no 
cuidado de qualquer paciente 
independentemente do diagnóstico ou do 

suposto estado infecioso. Assim, dentre os 
EPIs utilizados encontramos aventais 
hospitalares, máscaras, toucas e propés, 
óculos de proteção além de luvas de 

procedimento. E sobre essa, assinale a 
alternativa que indica a afirmação falsa 

sobre sua utilização. 
 

(A) Devem-se utilizar as luvas de 
procedimento como barreira para prevenir 
o contato manual direto com sangue, 
fluidos corporais, secreções, excreções, 
mucosas e pele não íntegra. 

(B) Na realização de curativos complexos de 
deiscências ou lesões por pressão do início 
ao fim do procedimento, podendo apenas 
permutar as luvas em algum momento por 
outra limpa. 

(C) Como barreira para proteger os pacientes 
contra os microrganismos transmitidos 

pela equipe de enfermagem, ao serem 

realizados procedimentos ou cuidados que 
envolvam contato com as mucosas ou a 
pele não íntegra do paciente. 

(D) Quando houver um potencial para 
transferência de microrganismos de um 

paciente ou de um objeto a outro paciente 
durante o cuidado de enfermagem. 

 
24) O sistema respiratório pode ser dividido 

em uma porção condutora a qual realiza 

um processo chamado ventilação, e uma 

porção respiratória onde ocorre troca de 

gases ou hematose. Assinale a alternativa 

que indica apenas a porção condutora. 

 

(A) traqueia, brônquios, ductos alveolares e 

alvéolos 

(B) cavidade nasal, faringe, traqueia e ductos 

alveolares 

(C) cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios e bronquíolos  

(D) Laringe, faringe, traqueia, bronquíolos e 

alvéolos.     

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 21 A  40 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 10 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

25) A infecção sintomática do trato urinário (ITU) 
situa-se entre as mais frequentes infecções 
bacterianas no ser humano, mais comum na 
população em geral tendo um predomínio 
entre os adultos do sexo feminino. O 
diagnóstico das infecções do trato urinário é 

sempre feito com bases clínicas e laboratoriais, 
para isso precisa-se realizar a coleta da 
urocultura. Sobre esse exame analise as 
alternativas abaixo e marque a correta. 

 
(A) Dentre as técnicas apropriadas para a coleta 

da urina existe a coleta de urina por micção 

espontânea adquirindo com o primeiro jato, 
por ser esse a parte a mais representativa da 
bexiga. 

(B) A coleta da urocultura deverá ser orientada por 

um profissional habilitado, sendo 
preferencialmente realizada no laboratório, 

para minimizar as chances de contaminação, 
presentes na uretra e no introito vaginal. 

(C) No objetivo de minimizar chances de 
contaminação da amostra de urina coletada, a 
mesma deve ser processada no menor tempo 
possível, idealmente até 60min, caso contrário 
a mesma deverá ser refrigerada logo após a 

coleta. 
(D) A coleta da urocultura só poderá ser realizada 

por cateterismo uretral. 
 

26) A tuberculose continua sendo um grande desafio 
para a saúde pública nos serviços e dentro dos 
hospitais, pois cerca de 1/3 da população 

mundial está infectada por M. tuberculosis. A 
identificação rápida dos casos novos bacilíferos, 

objetivando isolamento adequado desses 
pacientes, é extremamente importante para 
limitar a exposição de outros pacientes e 
profissionais de saúde, principalmente quando 

se dispõe de recursos físicos e técnicos 
limitados. Sobre a cultura para a micobactéria, 
analise as afirmativas abaixo e marque a 
incorreta. 

 
(A) A cultura é um método de elevada 

especificidade e sensibilidade no diagnóstico da 

tuberculose. 

(B) Uma boa amostra de escarro é a que provém 

da árvore brônquica, obtida após esforço da 

tosse, e não a que se obtém da faringe ou por 

aspiração de secreções nasais, tampouco a que 

contém somente saliva. 

(C) As amostras devem ser coletadas em locais 

abertos, de preferência ao ar livre ou em 

condições adequadas de biossegurança. 

(D) O diagnóstico deve ser feito a partir de, pelo 

menos, três amostras de escarro, sendo a 

primeira geralmente coletada no momento da 

consulta, para aproveitar a presença do 

doente.  

 

27) A melhoria da assistência hemoterápica no 

País decorreu de vários fatores, entre os 

quais destacamos o investimento na 

infraestrutura, a melhoria na qualidade 

dos insumos disponíveis atualmente e a 

disponibilidade de técnicas mais 

modernas, em uso de hemorrede. Sobre a 

coleta de hemoderivados, analise as 

questões e assinale a incorreta. 

 

(A) A sala de coleta é um item importante 

para que a doação aconteça de forma 

segura tanto para o doador quanto para 

o profissional que fará o seu 

atendimento, devendo sempre estar 

limpa, tranquila, organizada, bem 

iluminada e com temperaturas e 

umidades controladas. 

(B) O sangue deverá ser coletado em um 

sistema fechado, aprovado pela Anvisa, 

estéril, apirogênico, resistente, que 

permite trocas de gases, previne a 

evaporação de líquidos e pode ser 

reciclável. 

(C) Recomenda-se que a agulha seja de 

melhor qualidade, que tenha bisel com 

muito bom corte e que seja siliconada 

para minimizar a dor da punção e 

oferecer conforto ao doador. 

(D) Recomenda-se que o conjunto de coleta 

possua como acessório uma pequena 

bolsa que possibilite, logo após a 

punção, o desvio dos primeiros mililitros 

de sangue para ela evitando a entrada 

de rolha de pele no produto coletado. 
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28) Os medicamentos são absorvidos no momento 

em que o sangue entra em contato com o local 

da administração. Quanto maior a irrigação 

sanguínea no local da administração, mais 

rápido o medicamento é absorvido. Sobre a ação 

medicamentosa após absorção, analise os itens 

abaixo e assinale a correta. 

 

(A) Os efeitos adversos são geralmente 

secundários e inevitáveis produzidos durante a 

administração de doses terapêuticas usuais. 

(B) Os efeitos colaterais podem ser inócuos e 

lesivos, como por exemplo, a utilização de 

anti-hipertensivos pode levar a impotência 

sexual. 

(C) Os efeitos adversos por serem reações não 

pretendidas, indesejáveis e muitas vezes 

imprevisíveis devem ter um reconhecimento 

precoce para manutenção do cuidado ao 

paciente. 

(D) Os efeitos colaterais desenvolvem-se após a 

ingestão prolongada de um medicamento ou 

quando se acumula no sangue devido o 

metabolismo ou excreção ineficientes.  

 

29)  As reações alérgicas constituem um tipo de 

reação imprevisível a uma medicação, sobre 

esse assunto, analise os itens abaixo e assinale 

a correta. 

 

I – Os sintomas de alergia medicamentosa do 

paciente variam dependendo do indivíduo e da 

medicação. 

II – As reações anafiláticas ou graves são 

caracterizadas pela constipação súbita dos 

músculos bronquiolares, edema da laringe e 

faringe. 

III – Urticária, erupções cutâneas, prurido e rinite 

são exemplos de reações alérgicas moderadas. 

 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas a III está correta 

(C) II e III estão corretas 

(D) I, II e III estão corretas. 

30) Sobre vias de administração, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Na via de administração intratecal os 

medicamentos são administrados no 

espaço epidural por meio de um cateter. 

(B) A via subcutânea não é tão ricamente 

suprida com sangue quanto os músculos, 

a absorção do medicamento acontece de 

forma mais lenta do que com a injeções 

intramusculares. 

(C) heparina e insulina são exemplos de 

medicações possíveis de administrar por 

via intramuscular. 

(D) na via intramuscular o músculo 

ventroglúteo situa-se em local superficial 

e próximo a nervos e vasos sanguíneos, 

configurando-se assim um local pouco 

seguro para a administração. 

 

31) Embora a região do deltoide seja de fácil 

acesso, esse músculo não é bem 

desenvolvido em adultos, por isso, existe 

a necessidade de cuidado na 

administração de medicamentos nesse 

local, devido os nervos auxiliares, radial, 

braquial e ulnar localizarem-se ao longo 

do músculo. Sobre os cuidados na 

administração intramuscular no deltoide, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Deve-se usar esse local apenas para 

pequenos volumes de medicamentos 

ou quando administrar imunizações. 

(B) O músculo do deltoide suporta um 

volume de até 5ml. 

(C) A região da injeção fica 

aproximadamente 3 a 5 cm abaixo do 

processo do acrômio.  

(D) Quando o paciente estiver com camisa 

justa não se deve enrolar a manga da 

camiseta. 
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32) Quando os pacientes se encontram 

impossibilitados de engolir os medicamentos 
orais, estes podem ser administrados por 
sonda enteral, tendo alguns cuidados e 
utilizando de técnicas especiais. Assinale a 

alternativa que indica de forma correta um 
dos cuidados necessários nessa administração. 

 

(A) Esmagar os grânulos dos comprimidos de 

liberação sustentada, pois facilita sua 
frequência de absorção em sequência. 

(B) Utilizar água gelada ao misturar drogas em 
pó, isso promove a diluição da forma sólida. 

(C) Misturar as drogas juntas com no mínimo 
15 a 30 ml de água. 

(D) Evitar administrar laxantes formadores de 

massa fecal por uma sonda, certos laxantes 
causam obstrução da sonda. 

 

33) Durante um plantão noturno em unidade de 
terapia intensiva, um paciente evoluiu com 
piora do quadro apresentando uma fibrilação 
atrial visualizada no monitor cardíaco. Diante 

da situação o médico plantonista solicitou a 
administração em infusão rápida 100ml de 
SF0,9% + 150mg de amiodarona. Assinale a 
alternativa que indica o número de gotas e 
microgotas/min. Observação importante: 1 
ampola de amiodarona = 150mg/2ml. 

 
(A) 60 gotas/min e 180 microgotas/min 
(B) 65 gotas/min e 190 microgotas/min 
(C) 68 gotas/min e 204 microgotas/min 
(D) 74 gotas/min e 230 microgotas/min 

 
34) Aplicações tópicas vaginais são usadas com 

maior frequência para tratar infecções locais, 

que são bastante comuns e normalmente 

resultam da colonização do tecido vaginal por 

microrganismos abundantes nas fezes. Sobre 

os cuidados com essa administração, assinale 

a alternativa incorreta. 

 
(A) O melhor horário para administração dos 

medicamentos por via vaginal é antes de 

dormir, para facilitar sua retenção por um 

período de tempo maior. 

(B) É importante solicitar que a paciente esvazie 

a bexiga imediatamente antes de aplicar o 

medicamento. 

(C) Separe os lábios vaginais e insira o aplicador 

no interior da vagina em um comprimento de 

15cm, quase sempre recomendado na 

embalagem. 

(D) Caso o paciente não consiga aplicar os 

medicamentos vaginais sozinhos, o 

enfermeiro deverá usar luvas para evitar 

contato com secreções, devendo-se ao fim 

realizar lavagem das mãos ou fricção com 

produto à base de álcool.  

35) Posicionar o paciente para exames é de 

grande importância, sendo imprescindível 

tomar cuidados para evitar posições 

constrangedoras ou desconfortáveis por 

longo período de tempo. Entre as 

inúmeras posições para exames uma é 

utilizada para pacientes com hipotensão 

severa, choques e hemorragias. Diante 

disso, assinale a alternativa que indica 

essa posição: 

 

(A) Posição prona 

(B) Posição Litotômica 

(C) Posição Trendelemburg 

(D) Posição Sims 

 

36) Paciente J.L.M apresentou ao exame uma 

hiperglicemia de 200mg/dL, 

imediatamente o médico de plantão 

solicitou a administração de 20UI de 

insulina e no ambiente hospitalar só 

existia frascos de 80UI/ml e seringas de 

apenas 3ml. Quantos ml deveriam ser 

administrados? 

 

(A) 0,3ml 

(B) 0,5ml 

(C) 0,75ml 

(D) 0,85ml 

 

37) A National Pressure Ulcer Advisory Panel 

em sua última conferência, em abril de 

2016 em Chicago, redefiniu o termo úlcera 

por pressão para: 

 

(A) úlcera com pressão 

(B) úlcera de pressão 

(C) lesão por pressão 

(D) escara por pressão 
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38) O aporte nutricional adequado é fundamental 

para o sucesso da cicatrização das feridas em 

cada etapa do tratamento, desde minimizar as 

complicações como também auxiliar no 

tratamento e recuperação do paciente frente ao 

diagnóstico clínico pré-estabelecido com a 

finalidade de promover o aumento da qualidade 

de vida do paciente. Sobre essa questão assinale 

a alternativa incorreta. 

 

(A) A desnutrição proteico-calórica moderada ou 

grave, encontrada frequentemente em 

pacientes críticos, piora ou retarda a 

cicatrização de feridas. 

(B) O processo de cicatrização é a resposta 

dinâmica e imediata do organismo a uma 

lesão, com o objetivo de restaurar a 

característica anatômica, estrutural e funcional 

do tecido lesado. 

(C) A antropometria é um método invasivo de 

avaliar o estado nutricional, podendo ser 

considerada um método de baixo custo e 

universalmente aplicável. 

(D) As necessidades energéticas dos indivíduos 

variam de acordo com diversos fatores: idade, 

sexo, peso, altura, atividade física e 

composição corporal. 

 

39) Sobre os destaques da American Heart 

Association 2015, da Atualização das diretrizes 

de RCP e ACE, analise as afirmativas abaixo e 

marque a incorreta. 

 

(A) Nas comunidades, pode ser viável incorporar 

tecnologias de mídia social que convoquem 

socorristas que estejam nas proximidades de 

uma vítima com suspeita PCR extra-

hospitalares e que estejam dispostos e possam 

realizar a RCP. 

(B) Para ajudar as pessoas presentes no local a 

reconhecer a PCR, os atendentes devem 

perguntar sobre a ausência de resposta da 

vítima e a qualidade da respiração (normal ou 

anormal). Se a vítima não responder e não 

respirar, ou apresentar respiração anormal, o 

socorrista e o atendente devem presumir que a 

vítima esteja sofrendo uma PCR. 

(C) Socorristas leigos sem treinamento devem 

fornecer RCP somente com orientação de uma 

atendente e com uma das mãos, para adultos 

vítimas de PCR. 

(D) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os 

socorristas apliquem compressões torácicas a 

uma frequência de 100 a 120 

compressões/min. 

40) Sabendo das mudanças que aconteceram 

na atualização das diretrizes de RCP e AC 

da American Heart Association 2015, 

assinale a única alternativa que indica o 

que o socorrista não deve fazer no 

suporte básico de vida para obter uma 

RCP de alta qualidade para adultos. 

 

(A) comprimir a uma profundidade de pelo 

menos 2 polegadas (5cm) 

(B) minimizar interrupções nas compressões  

(C) ventilar adequadamente (2 ventilações 

após 30 compressões) 

(D) apoiar-se sobre o tórax entre as 

compressões 

 

  

 

 

 


