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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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.

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO 

 
Bullying e o instinto animal 

Içami Tiba 
 

Todos os animais têm instintos, que regem seus comportamentos. Todos os humanos são 1 
mamíferos e, em nós, são nítidos os instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie em cada 2 
um dos seus indivíduos. A grande diferença é que os humanos, por serem inteligentes, desenvolveram 3 
a civilização e a cidadania.  A lei instintiva da matilha procura eliminar seu componente mais fraco, 4 
mais lento ou defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, enquanto os civilizados os protegem. 5 

Assim também temos resquícios de comportamentos animal nos relacionamentos sociais 6 
humanos. 7 

Atualmente a educação de valores humanos da cidadania também foi atingida pelos 8 
acelerados avanços da civilização. A emancipação da mulher, a substituição da educação familiar pela 9 
escolar (com as crianças sendo levadas às escolas até com menos de 1 ano de idade), as dificuldades 10 
financeiras, o consumismo etc. trouxeram grandes diferenças nos funcionamentos das famílias. As 11 
crianças foram saciadas nas suas necessidades, o que é natural, e nas vontades, que precisariam ser 12 
educadas. Elas tornaram-se tiranas, mandando nos seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 13 
fisicamente, por falta de limites e educação. 14 

Pelo silêncio e não reação, os pais confirmaram esta tirania e os amados filhinhos tornaram-15 
se tiranos não frustráveis, e quando frustrados reagem com violência. Ao agir, estas crianças seguem 16 
os conceitos humanos mais primitivos, quase instintos animais. Na família, o filho mais fraco é 17 
protegido pelos seus pais, mas seus irmãos em geral judiam dele, tiram vantagens pessoais da fraqueza 18 
dele: é o bullying sendo praticado dentro de casa. 19 

Na escola, os alunos não aprendem somente o que os "professoras ensinam", pois eles imitam 20 
e copiam os comportamentos dos mais fortes, nunca do mais fraco. Os pais em casa, também por 21 
ficarem tanto tempo fora de dela, quando estão juntos com os filhos tornam-se tolerantes e submissos 22 
aos caprichos e delinquências dos tiranos domésticos. 23 

Os tiranos domésticos tiranizam também nas ruas. A grande oportunidade para ser líder é 24 
descobrir quem não reage, o que tem medo, o que pode ser dominado. Esta não-reação é o principal 25 
componente para que o bullying prossiga. O agressor se torna líder e impõe à vítima toda a sorte de 26 
abusos. Este vítima, além da dificuldade de reagir, torna-se refém das suas ameaças e entra em pânico. 27 
É quando apresenta calado os sinais de abusado pelo bullying. 28 

Não há dois líderes numa matilha. Um é líder e todos os outros são seguidores. Quando um 29 
mais fraco é atacado pelo líder, é atacado também pelos seus seguidores. Assim ocorre com o bullying. 30 
Quando um líder ataca a sua vítima, naturalmente outros jovens sem educação adotam o mais forte 31 
como líder e também atacam a mesma vítima. Somente entre os humanos educados é que emerge 32 
aquele que vai proteger a vítima, pois não somos animais. 33 

Compreendendo-se esta dinâmica, os pais e professores terão melhores condições de 34 
combater o bullying, interferindo com ajuda à vítima e educação do líder abusador e seus seguidores. 35 
A vítima tem que aprender a se defender. O líder e seus seguidores têm que aprender a ser cidadãos. 36 
Estes trabalhos devem ser feitos na parceria entre pais e professores para transformar maus líderes 37 
em seguidores. Portanto, alguém tem que ser mais forte do que eles, já que esta é a linguagem que eles 38 
entendem39 

 
Visita ao site: educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba, em 26 de junho de 2016. 
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01) De acordo com o texto: 

 

(A) Os animais e os seres humanos são iguais, sem 

distinção, quanto aos seus instintos de violência. 

(B) Os valores humanos foram atingidos direta e 

exclusivamente pelo afastamento da mulher do 

lar. 

(C) A ausência de ação firme dos pais no processo de 

educação dos filhos tem como consequência o 

desenvolvimento de um comportamento 

agressivo por parte destes. 

(D) O poder aquisitivo confere aos estudantes 

maiores possibilidade de se envolverem em caso 

de bullying. 

 

02) Sobre o texto é verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto 

de vista, se realiza através da desvinculação 

entre ação e reação. 

(B) A estratégia argumentativa do enunciador do 

discurso contempla o emprego constante de 

palavras e expressão metafóricas para 

caracterizar as relações entre pais e filhos. 

(C) O articulista constrói a argumentação do assunto 

de que trata com o objetivo de ressaltar também 

a omissão das famílias no processo de educação 

dos filhos. 

(D) O processo argumentativo usado pelo articulista 

relaciona um acontecimento a uma série de 

ideias alusivas às causas que alimentam a prática 

do bullying. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do 

texto tem caráter: 

 

(A) restritivo. 

(B) analítico. 

(C) retificador. 

(D) individualista 

04) Apresentam ideias de oposição entre si as 

afirmações: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha procura eliminar 

seu componente mais fraco, mais lento ou 

defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, 

enquanto os civilizados os protegem.” 

(L.4/5). 

(B) “Quando um mais fraco é atacado pelo líder, é 

atacado também pelos seus seguidores.” 

(L.29/30). 

(C) “Elas tornaram-se tiranas, mandando nos 

seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 

fisicamente, por falta de limites e educação.” 

(L.13/14). 

(D) “Atualmente a educação de valores humanos 

da cidadania também foi atingida pelos 

acelerados avanços da civilização.” (L.8/9). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 

 

(A) “seu componente mais fraco” (L4). 

(B) “com violência” (L.16). 

(C) “a sua vítima” (L.31). 

(D) “pelos acelerados avanços da civilização.” 

(L.8/9). 

 

06) São acentuadas pelos mesmos princípios do 

vocábulo  “sobrevivência” (L.2) as palavras: 

 

(A) “líder” (L.36) e “líderes” (L.29). 

(B) “pânico” (L.27) e “família” (L.17). 

(C) “espécie” (L.2) e “resquícios” (L.6). 

(D) “vítima” (L.35) e “silêncio” (L.15) 

 

07) Funciona no texto como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “dos mais fortes” (L.21). 

(B) “à vítima” (L.35). 

(C) “pelos acelerados avanços da civilização” 

(L.8/9). 

(D) “a civilização” (L.4). 
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08) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 

 

(A) “fraco” (L.4). 

(B) “domésticos” (L.23). 

(C) “tolerantes” (L.22). 

(D) “a vítima” (L.33) 

 

09) O verbo é o núcleo da informação em:  

 

(A) “o filho mais fraco é protegido pelos seus pais” 

(L.17/18). 

(B) “Esta não-reação é o principal componente” 

(L.25/26). 

(C) “outros são seguidores” (L.29). 

(D) “esta é a linguagem” (L.38). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

ele denota em: 

 

(A) “Assim” (L.6) - conformidade. 

(B) “quase” (L.17) - comparação. 

(C) “mesmo” (L.13) - concessão. 

(D) “até” (L.13) - limite 

 

11) Possuem o mesmo valor morfológico os termos 

transcritos em: 

 

(A) “grande” (L.3) e “escola” (L.20). 

(B) “o” (L.12) e “estas” (L.16). 

(C) “tirania” (L.15) e “inteligentes” (L.3). 

(D) “o” (L.12) e “o” (L.11). 

 

12) Há equivalência de significado em: 

 

(A) “matilha” (L.4) - Rebanho 

(B) “líder” (L.31) - cabeça 

(C) “primitivos” (L.17) - recentes. 

(D) “emerge” (L.32) - afunda 

13) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, 

por exemplo, o destacado em: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha” (L.4). 

(B) “professores terão melhores condições de 

combater o bullying,” (L.34/35). 

(C) “o que tem medo” (L.25). 

(D) “estas crianças seguem os conceitos 

humanos mais primitivos, (L.16/17). 

 

14) A forma verbal “precisariam” (L.12) indica 

uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

15) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa 

 

(A) A oração “Elas tornaram-se tiranas,” (L.13) 

possui predicado verbal. 

(B) A expressão “calado”, em “É quando 

apresenta calado os sinais de abusado pelo 

bullying.” (L.28), exerce a função de adjunto 

adnominal. 

(C) A oração “Não há dois líderes numa matilha.” 

(L.29) possui sujeito indeterminado. 

(D) “É que” em, “Somente entre os humanos 

educados é que emerge aquele que vai 

proteger a vítima, pois não somos animais.” 

(L.32/33),  têm valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar prejuízo 

sintático. 
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16) O Analise os itens abaixo com relação à 
Introdução ao Processamento de Dados: 

 
I. Dados são tipos desorganizados de informações 

que não significa nada isoladamente. 
II. Informação é o resultado da transformação dos 

dados em algo útil e organizado para o usuário. 
III. O processamento dos dados é feito na memória 

RAM por intermédio de dispositivos especiais 
que coletam informações externas como teclado, 
mouse entre outros. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) As alternativas I e III são falsas. 

 

17) São computadores destinados para um grande 
volume de dados, têm grandes dimensões, 
requerendo uma grande variedade de pessoal 
especializado para a sua operação, esses 
equipamentos estão distribuídos em uma ampla 
sala, com possibilidade de instalação de 
terminais em ambientes remotos. O tipo de 
computador que se refere o texto é: 

 
(A) Maiframes. 

(B) Mainframes. 

(C) Supercomputadores. 

(D) Granframes. 

 
18) Assinale a alternativa correta em relação ao 

conceito de Software Básico: 
 
(A) É um conjunto de programas que define o padrão 

de comportamento do equipamento, tornando-o 
utilizável, ou seja, são os programas usados para 
permitir o funcionamento do hardware. 

(B) É um conjunto de softwares que define qual será 
o tipo de comportamento do hardware, 
tornando-o utilizável, ou seja, são os conjuntos 
de hardwares que contribuem para a sua 
utilização. 

(C) São os programas voltados para a solução de 
problemas dos usuários, como exemplo os 
editores de textos, gráficos entre outros. 

(D) São os programas utilitários do sistema que 
fornecem um complemento necessário para uma 
ferramenta específica de gerenciamento do 
hardware.  

 
 
 
 
 
19) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

memória RAM: 

 

I. Uma característica da memória RAM é o seu 

acesso randômico. 

II. É uma memória de escrita e leitura. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) Em relação ao Microsoft Word (considere em 

modo padrão sem alterações) analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Faixa de Opções é o nome dado à grande 

área superior do Word, que contém todos os 

seus comandos, organizados na forma de 

ferramentas de fácil acesso. 

II. A Faixa de Opções do Word 2010 está dividia 

em guias (ou abas). 

III. A régua horizontal mostra as margens 

superior e inferior da página, e a régua 

vertical mostra as margens esquerda e direita 

da página.  

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                          QUESTÕES 16 A 20 
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21) Os sinais vitais são verificados e comparados aos 

valores normais aceitos e aos padrões regulares 

do paciente em uma ampla variedade de casos. 

Sabendo disso, analise as alternativas abaixo e 

marque a incorreta sobre quando se deve 

investigar os sinais vitais. 

 
(A) Sempre na admissão do paciente em qualquer 

instituição de cuidados da saúde e quando 

houver alguma mudança na condição do 

paciente. 

(B) Sempre na admissão do paciente e quando 

ocorrer perda da consciência. 

(C) Depois de qualquer procedimento cirúrgico 

invasivo ou diagnóstico. 

(D) Antes e depois de qualquer atividade que possa 

aumentar o risco, como deambulação após 

cirurgias e antes de administrar medicações que 

afetem as funções cardíacas e respiratórias. 

 
22) O diagnóstico de úlceras venosas é feito 

basicamente por critérios clínicos, sua aparição 

representa, quase sempre, o estágio mais 

avançado da doença venosa crônica, a qual está 

associado a disfunção da bomba muscular da 

panturrilha. Assim, sabendo desses detalhes, 

como melhor deveria ser realizado o curativo 

dessas lesões? 

 
(A) A utilização de curativos oclusivos associados à 

terapia compressiva é uma forma interessante 

de tratamento das úlceras venosas, pois concilia 

o tratamento da hipertensa venosa no leito da 

ferida. 

(B) Utilizar sempre de forma associada coberturas 

que possuem prata auxilia no tratamento de 

úlceras venosas. 

(C) Realizar curativos abertos com solução 

fisiológica é a melhor opção para progredir na 

cicatrização de úlceras venosas. 

(D) Realizar curativos oclusivos e solicitar que o 

paciente permaneça a maior parte do dia com os 

membros abaixados para facilitar o fluxo 

sanguíneo e potencializar a cicatrização. 

 

 

 

 

 

23) A administração de medicamentos por via 

intravenosa possui efeitos imediatos, sendo 

por isso mais perigosa, não podendo 

recuperar o medicamento após sua 

administração. Sobre essa via, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) A administração intravenosa é a via usada na 

maioria das situações de emergências quando 

há a necessidade de absorção imediata. 

(B) Quando os medicamentos são administrados 

por infusão contínua, o paciente recebe-os 

lentamente e durante um longo período, 

devendo ser verificado quanto aos efeitos 

adversos possíveis, no mínimo de uma em 

uma hora. 

(C) Os medicamentos por essa via poderão ser 

administrados em push necessitando apenas 

de uma seringa, envolvendo uma única 

injeção de uma solução concentrada, direto 

em uma linha intravenosa. 

(D) Os medicamentos poderão ser administrados 

por via intravenosa intermitente sendo 

misturados a pequenas soluções e 

administradas em horários contínuos de 4 em 

4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas ou de 12 

em 12 horas. 

 

24) A amplitude das pulsações descreve a 

qualidade pulsar em termos de sua 

completude e reflete a força da contração 

ventricular esquerda. Analise as alternativas 

abaixo e marque o valor de referência normal 

da pulsação para paciente crianças de 2 a 6 

anos. 

 

(A) 40 a 80  

(B) 60 a 100 

(C) 75 a 110 

(D) 80 a 140 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES 21 A 40 
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25) Um pré-requisito para usar qualquer aplicação 

de calor ou frio é a prescrição pelo médico, o que 

inclui o local a ser tratado e o tipo, frequência e 

duração da aplicação. Sobre esse procedimento 

analise as alternativas abaixo e marque a 

incorreta. 

 

(A) A aplicação de frio inicialmente diminui a 
sudorese e a dor, mas a exposição prolongada da 
pele ao frio resulta em uma vasoconstrição 
reflexa. 

(B) A aplicação de calor local dilata os vasos 
sanguíneos periféricos, aumenta o metabolismo 
tissular, reduz a viscosidade do sangue e 
aumenta a permeabilidade capilar. 

(C) O calor reduz a tensão muscular para promover 
relaxamento e ajudar a aliviar espasmos 
musculares e rigidez articular. 

(D) O frio diminui o fluxo sanguíneo aos tecidos e 
reduz a liberação local de substâncias que 
produzem dor, como histamina, serotonina e 
bradicinina, em contrapartida reduz a formação 
de edema e inflamação. 

 

26) A pressão arterial pode ser verificada com tipos 
diferentes de dispositivos. O mais comum é os 
enfermeiros utilizarem um estetoscópio e um 
esfigmomanômetro. A pressão também pode ser 
avaliada com um estetoscópio com ultrassom 
doppler, por palpação e com dispositivos 
eletrônicos ou automáticos. Sobre a investigação 
da pressão arterial por meio da palpação, 
chamada de método palpatório ou de detecção 
sensorial, analise as alternativas abaixo e 
marque a correta. 

 
(A) Deverá sempre ser realizada com o auxílio de um 

estetoscópio localizado na região antecubital do 
membro superior avaliado. 

(B) Deverá ser realizado com as polpas dos dedos e 
insuflar o manguito até que a pulsação 
desapareça, esperando posteriormente um 
tempo de 15 segundos e realizar a insuflação do 
manguito 30mmHg acima do valor em que a 
pulsação desapareceu. 

(C) Deverá sempre ser realizada com o auxílio de um 
estetoscópio localizado na região radial do 
membro superior avaliado. 

(D) Deverá ser realizado com as polpas dos dedos e 
insuflar o manguito até que a pulsação 
reapareça, esperando posteriormente um tempo 
de 15 segundos e realizar a insuflação do 
manguito 40mmHg acima do valor em que a 
pulsação reapareceu. 

 

27) Doenças e condições que afetam a ventilação 

ou alterações no transporte de oxigênio 

afetam o funcionamento respiratório. As três 

alterações principais são a hipoventilação, a 

hiperventilação e a hipóxia. Sobre esses 

termos analise as questões abaixo e marque a 

correta. 

 

(A) A hipoxemia acontece quando a ventilação 

alveolar é suficiente para atender as 

demandas de oxigênio do corpo. 

(B) A atelectasia é uma doença na qual ocorre um 

colapso dos alvéolos e impede a troca normal 

de oxigênio e dióxido de carbono, assim a 

medida que há mais colapso alveolar, menos 

pulmão é ventilado e ocorre hipoventilação. 

(C) A hipoventilação trata-se de um estado de 

ventilação em que os pulmões removem o 

dióxido de carbono mais rapidamente do que 

é produzido pelo metabolismos celular. 

(D) A hiperventilação trata-se da oxigenação 

tecidual inadequada ao nível celular e o 

resultado é uma deficiência na liberação de 

oxigênio ou sua baixa utilização a nível 

celular.  

 

28) Discutir ética é útil para que se estabeleça um 

vocabulário básico, assim o entendimento dos 

termos comuns no discurso ético ajuda a dar 

forma a seus próprios pensamentos a 

respeito de questões e situações éticas. Nesse 

sentido, sobre termos básicos da ética na 

saúde, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A autonomia refere-se ao compromisso de 
incluir os clientes sobre todos os aspectos de 
tomada de decisão a respeito dos cuidados à 
saúde, como um modo de reconhecimento e 
proteção da independência do cliente. 

(B) A beneficência refere ao ato de evitar 
prejudicar ou machucar o paciente, tendo que 
equilibrar o risco e benefício de um plano de 
cuidados enquanto se esforça em causar o 
mínimo dano possível. 

(C) A justiça refere-se a imparcialidade, sendo um 
termo frequentemente usado durante 
discussões sobre acesso a cuidados da saúde, 
incluindo a distribuição de recursos. 

(D) A fidelidade refere-se ao acordo de se cumprir 
as promessas por meio de ações e 
intervenções. 
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29) A máscara de venturi é utilizada em pacientes 

com insuficiência respiratória agudizada, 

tratando-se de um sistema de liberação de 

oxigênio por alto fluxo, possibilitando um 

controle estrito da fração inspiratória de 

oxigênio (FiO2). As válvulas utilizadas na 

máscara de venturi possuem cores específicas e 

porcentagens relacionadas a FiO2. Sabendo 

disso, assinale a alternativa que correlaciona 

corretamente a cor com a porcentagem. 
 

(A) Amarelo = 28% 

(B) Azul = 35% 

(C) Branca = 50% 

(D) Vermelha = 70% 

 

30) A reação transfusional é uma reação do sistema 

imune à transfusão, variando de uma resposta 

leve a choque anafilático grave ou hemólise 

intravascular aguda, ambos potencialmente 

fatais. A intervenção imediata quando ocorre 

uma reação transfusional mantem ou restaura a 

estabilidade fisiológica do paciente. Sabendo 

disso, assinale a alternativa incorreta sobre o 

que fazer quando suspeitar de hemólise 

transfusional? 
 

(A) Interrompa a transfusão imediatamente. 

(B) Mantenha o acesso IV aberto, trocando o 

equipo IV abaixo do conector do cateter e 

colocando um equipo novo infundindo cloreto 

de sódio a 0,9% 

(C) Faça simplesmente o fechamento e a retirada 

do frasco com sangue e inicie a infusão do 

cloreto de sódio que está conectado ao 

dispositivo de infusão em Y. 

(D) Notifique imediatamente o médico ou equipe 

de emergência, permanecendo com o paciente 

e aferindo seus sinais vitais a cada 5 minutos. 

31) Diante de um paciente portador de uma lesão 

por pressão, estágio 4, apresentando necrose, 

esfacelo, exsudação moderada, profunda com 

exposição muscular e óssea, é necessário 

solicitar a avaliação da Enfermeira 

responsável pelo plantão. Diante dessa 

situação, se você tivesse que preparar o 

material para a realização do curativo, quais 

seriam? Assinale a alternativa correta. 
 

(A) SF0,9%, compressa cirúrgica, gaze estéril, 

luvas de procedimento, a cobertura escolhida 

pela enfermeira e pacote de curativo ou luva 

estéril. 

(B) SG5%, gaze estéril, luva estéril e a cobertura 

escolhida pela técnica de enfermagem. 

(C) SF0,9%, gaze estéril, luvas de procedimento e 

a cobertura escolhida. 

(D) Compressa cirúrgica, pacote de curativo ou 

luva estéril, gaze estéril, luvas de 

procedimento e a cobertura escolhida pela 

enfermeira. 
 

32) Diante de um paciente com resultado elevado 

de glicemia, o médico de plantão solicita a 

administração de insulina por via subcutânea. 

Porque a escolha para essa administração 

acontecerá pela via subcutânea e não 

intramuscular? 
 

(A) Porque minimizará a dor do paciente. 

(B) Porque poderá rebaixar o nível de 

consciência, caso seja feita por via 

intramuscular. 

(C) Deve-se a uma escolha particular do médico 

plantonista, nada específico em relação a 

infusão ou administração 

(D) Porque a absorção deverá acontecer de forma 

mais lenta. 
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33) A boca exige cuidados mesmo durante a doença, 
mas, às vezes, o cuidado deve ser modificado 
para satisfazer as necessidades do paciente. 
Diante da necessidade de realizar a higiene oral 
de um paciente dependente o que não deverá ser 
realizado? 

 
(A) Proporcionar privacidade ao paciente, ajustando 

a altura da cama para colocá-lo em uma posição 
confortável, lateralizado, inclinando a cabeça 
para frente com a toalha sobre seu peito e a bacia 
para vômito na posição sob o queixo. 

(B) Abrir a boca do paciente e, delicadamente, 
inserir o abaixador de língua revestido entre os 
molares posteriores, caso seja necessário. 

(C) Se houver dentes, deve-se escovar com cuidados, 
não sendo necessário remover a prótese, pois 
poderá causar lesões na retirada, além da 
possibilidade de perda do material. 

(D) Posicionar a cabeça do paciente lateralizada para 
permitir o retorno da água ou usar um aparelho 
de sucção para removê-la. 

 
34) A pressão arterial refere-se à força do sangue 

contra as paredes das artérias, sendo a pressão 
mais alta chamada de sistólica e a mais baixa 
presente nas paredes arteriais recebe o nome de 
pressão diastólica e a diferença entre ambas é 
chamada de: 

 
(A) pressão mediana 
(B) pressão de pulso 
(C) pressão ortostática 
(D) pressão periférica 
 
35) Na administração intramuscular, não mais que 5 

ml devem ser injetados em um único local para 
adultos, com músculo bem desenvolvidos. Os 
músculos menos desenvolvidos de crianças e 
idosos limitam a injeção intramuscular a 1 a 2 ml. 
No entanto na administração de medicamentos 
por essa via, um dos questionamentos é a dor 
causada, e para minimizar esse desconforto 
algumas técnicas são utilizadas, assinale a 
alternativa incorreta sobre essa temática. 

 

(A) Não realizar a administração na técnica Z, pois 
aumentará a chances do paciente sentir dor 
antes e após a administração. 

(B) Escolher uma agulha de menor calibre, adequada 
ao local e a solução a ser injetada, além do 
comprimento correto. 

(C) Certifica-se de que a agulha está livre de 
medicamento capaz de irritar os tecidos 
superficiais durante sua inserção. 

(D) Injetar os medicamentos em músculos 
relaxados. 

36) De acordo com as novas recomendações da 

American Heart Association 2015 sobre o 

suporte avançado de vida em pediatria, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) É aconselhável a administração de epinefrina 

durante uma PCR. 

(B) A via oral e sublingual deverá ser a via de 

escolha em uma PCR em pacientes 

pediátricos. 

(C) Preferir um monitoramento hemodinâmico 

não invasivo no momento da RCP em uma 

criança, mesmo tendo um monitoramento 

invasivo disponível. 

(D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

37) Sobre a temperatura corporal em pacientes, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Pirexia trata-se do aumento da temperatura 

corporal causado por um deslocamento para 

cima do ponto de ajuste no centro de 

termorregulação do hipotálamo. 

(B) Bradisfigmia é consequência de uma reação a 

infecções bacterianas ou virais. 

(C) A temperatura média normal para adultos na 

cavidade oral e retal é respectivamente 37,6 e 

36,5. 

(D) Pacientes com hipotermia costumam ter 

perda de apetite, face avermelhada, sede e 

indisposição generalizada. 

 

38) De acordo com as recomendações para a 

prática de imunização segundo o Programa 

Nacional de Imunizações, são 

imunobiológicos cuja via de administração 

indicada é a subcutânea, exceto: 

 

(A) Vacina contra Febre Amarela 

(B) Vacina Tríplice Viral 

(C) Vacina Tríplice Bacteriana 

(D) Varina contra Influenza em indivíduos com 

coagulopatias. 
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39) De acordo com o Calendário Nacional de 

Vacinação atualizado (Nota n° 149/2015), a 

vacina contra a poliomielite sofreu alteração em 

seu esquema básico, passando a ter a seguinte 

recomendação: 

 

(A) Três doses com a vacina inativada (VIP), aos 2, 4 

e 6 meses e dois reforços aos 15 meses e 4 anos 

de idade com a vacina oral (VOP) 

(B) Duas doses com a vacina oral (VOP), aos 2 e 4 

meses e um reforço aos 15 meses com a vacina 

inativada (VIP). 

(C) Três doses com a vacina inativada (VIP), aos 3, 5 

e 12 meses e um reforço aos 4 anos de idade com 

a vacina oral (VOP). 

(D) Duas doses com a vacina inativada (VIP), aos 3 e 

5 meses e um reforço aos 15 meses com a vacina 

inativada (VIP). 

 

40) Segundo o Programa Nacional de Imunizações, a 

vacina tríplice viral confere imunidade contra 

quais  doenças listadas abaixo? 

 

(A) Difteria, Tétano e Coqueluche 

(B) Difteria, Tétano e Caxumba 

(C) Sarampo, Rubéola e Varicela 

(D) Sarampo, Rubéola e Caxumba 

 

 




