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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@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 NÃO poderá levar o Caderno de Questões, tendo direito a apenas levar o 
gabarito anotado na parte especificamente destinada a esse fim na capa da prova, sendo destacada 
e entregue no momento da saída pelo fiscal de sala”. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM  

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

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 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
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01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 
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14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(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 falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 

 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

7 

 

 

 

 

21) Dos três possíveis métodos de administração 

endovenosa, o da mistura de medicamentos 

em grandes volumes de líquidos é o mais 

seguro e mais fácil. Como o medicamento não 

está na forma concentrada, o risco de efeitos 

colaterais ou reações fatais é mínimo quando 

infundido sobre o tempo prescrito. Assim, ao 

administrar um medicamento em infusão 

rápida, deverá ser realizada no tempo 

máximo de: 

 

(A) 1 minuto 

(B) até 30 minutos 

(C) até 60 minutos 

(D) em 4 horas. 

 

22) A imunização também pode reduzir e em 

alguns casos prevenir a transmissão de 

doenças de pessoas para pessoa. Assim sobre 

essa temática analise as alternativas e 

indique quantas estão erradas. 

 

I. Indivíduos adquirem imunidade ativa através de 

injeções de uma pequena quantidade de 

microorganismos mortos ou atenuados 

(enfraquecidos) ou mesmo da toxina de 

microorganismos modificados. 

 

II. A imunidade passiva ocorre quando os anticorpos 

produzidos por outra pessoa ou animais são 

introduzidos na corrente sanguínea de uma 

pessoa para proteção contra um patógeno. 

 

III. Não existe excluídos para o PNI, pois em todos os 

postos ou com equipes de vacinação, existem 

todas as vacinas disponíveis, cujo empenho 

permite levar a vacinação mesmo em locais de 

difícil acesso. 

 

(A) Apenas uma afirmativa está errada. 

(B) Duas alternativas estão erradas. 

(C) Todas estão erradas. 

(D) Nenhuma está errada. 

 

 

 

23) As lesões são a principal causa de morte em 
crianças mais de 1 ano e causam mais mortes e 
incapacidades do que todas as doenças 
combinadas. O que demonstra exatamente a 
importância desses cuidados. Assinale (V) para 
as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e 
ao fim marque a alternativa que possui a 
sequência correta. 

 

(  ) A natureza contínua da lesão sofrida está 
intimamente relacionada com o crescimento e 
desenvolvimento, assim a incidência de 
envenenamento por chumbo é maior na fase inicial 
da lactação. 

(    ) Crianças no período de começar a andar exploram 
mais o meio ambiente e, devido a um aumento na 
atividade oral, acabam colocar objetos na boca, 
podendo com isso aumentar o risco de 
contaminação e asfixia. 

(     ) Queimaduras trata-se de uma lesão de risco em 
crianças (pré-escolar), devido a realização de 
brincadeiras com fósforos e curiosidades com o 
fogo ou objetos com líquidos escaldantes, 
ocasionando lesões extensas e de difícil 
tratamento. 

(     ) Limitações físicas na coordenação motora de 
crianças, facilita a queda de bicicletas e em 
equipamentos de playground o que ocasiona lesões 
simples e graves de tratamento. 

 

(A) V, V, V, F 
(B) F, F, V, V 
(C) F, V, F, V 
(D) F, V, V, V 
 
24) Paciente foi admitido com cefaleia intensa 

em uma unidade básica de saúde e 
rapidamente a médica do plantão solicitou a 
administração de 2g de dipirona por via 
endovenosa. Sabendo que na unidade existe 
apenas ampolas de 500mg, como será a 
administração? 

 

(A) A técnica de enfermagem aspirou duas ampolas 
de dipirona e diluiu em água destilada (10ml) e 
administrou por via endovenosa. 

(B) A técnica de enfermagem quebrou as três 
ampolas, aspirou, diluiu em água destilada e 
administrou por via intramuscular. 

(C) A técnica de enfermagem quebrou quatro 
ampolas, diluiu em água destilada e 
administrou por via endovenosa 

(D) A técnica de enfermagem aspirou quatro 
ampolas de dipirona e administrou diretamente 
por via endovenosa, pois não necessitava de 
diluição. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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25) As quedas resultam de menores lesões até 

mais graves, com fraturas de quadril ou 

traumatismo craniano que resultam na 

redução da mobilidade e independência e 

aumentam o risco de morte prematura. A 

Escala de Morse para o risco de queda é um 

método rápido e simples de avaliar a 

probabilidade de um doente cair. Assim, 

sobre essa temática assinale a correta. 

 

(A) A Escala de Morse para Risco de Queda avalia o 

histórico de quedas, o diagnóstico secundário, a 

ajuda a caminhar e a terapia intravenosa como 

itens importantes que auxiliam no risco ou não 

de queda. 

(B) Na Escala de Morse para Risco de Queda no item 

em que se avalia a ajuda para caminhar, analisa-

se o nenhum/ajuda de 

enfermeiro/acamado/cadeira de rodas com a 

pontuação 0; 

muletas/canadianas/bengala/andarilho com a 

pontuação 15 e apoia-se no mobiliário para 

andar com 30 pontos. 

(C) um ambiente não familiar, uma doença aguda, 

cirurgia, disfunção da mobilidade, 

medicamentos, tratamentos, e colocação de 

diferentes tubos e cateteres são desafios comuns 

que colocam o paciente de qualquer idade em 

risco de queda. 

(D) quedas que resultam de lesões aumentarão 

possivelmente a duração da estadia do paciente 

no ambiente de cuidado de saúde, colocando-o 

em risco ainda maior de outras complicações. 

 

26) As úlceras por pressão nesse ano de 2016 

sofreu uma mudança significativa em sua 

terminologia pela National Pressure Advisory 

Panel (NPUAP) para lesão por pressão. Tratar 

essas feridas em pacientes acamados torna-

se difícil se não possuímos as coberturas 

necessárias disponíveis. Diante disso é 

necessário saber escolher a cobertura ideal. 

Recebendo o paciente na unidade com uma 

lesão por pressão significativa, sendo 

evidenciado uma infecção tópica, exsudação 

moderada, dor, tecido de granulação nas 

bordas e esfacelo na região central com 

necrose mínima. A cobertura mais indicada 

para esse tratamento seria: 

(A) hidrogel 

(B) alginato de cálcio e sódio com prata 

(C) hidrogel com alginato 

(D) hidrocoloide  

 

27) Se houver algum erro na administração do 

medicamento pela técnica de 

enfermagem, poderá ocorrer 

consequências negativas para o paciente. 

Por isso uma falha na seleção do local da 

injeção em relação aos pontos anatômicos 

pode ocasionar lesões em nervos ou ossos, 

durante a inserção da agulha, existindo 

assim a necessidade de realizar alguns 

cuidados de enfermagem. Marque a 

alternativa incorreta sobre um desses 

cuidados. 

 

(A) Para minimizar o desconforto do paciente, 

deverá ser utilizado agulhas com o bisel 

afiado e do menor comprimento possível para 

a situação. 

(B) Posicionar o paciente da forma mais 

confortável possível, para reduzir a tensão 

muscular. 

(C) Selecionar o local de injeção adequado. 

(D) Injetar o medicamento rapidamente para 

minimizar a dor. 

 

28) Algumas feridas possuem características 

como necrose, esfacelo, tecido de 

granulação, dor e exsudação. Sobre essa 

última analise a alternativa correta. 
 

(A) O exsudado poderá ser seroso, sanguinolento 

e purulento. 

(B) Todo exsudado é acompanhado de odor 

(C) A reação do exsudato com algumas 

coberturas como o hidrogel e o alginato de 

cálcio e sódio minimizam o odor. 

(D) Apenas as alternativas a e b estão erradas. 
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29) Sobre os fatores que influenciam o controle e 

a prevenção de infecção, analise as 

alternativas abaixo e marque a correta. 
 

(A) A saúde nutricional do cliente influencia 

diretamente a sua susceptibilidade à infecção, 

um aumento na ingestão de proteínas e outros 

nutrientes reduzem a defesa do corpo contra a 

infecção e prejudica a cura de uma doença. 

(B) No que se relaciona a idade, observa-se que 

crianças possuem defesas imaturas em seu 

organismo contra a infecção, assim recém-

nascidos possuem apenas anticorpos fornecidos 

pela mãe, por isso bebês amamentados possuem 

muitas vezes maior imunidade que bebês não 

amamentados. 

(C) Clientes com doenças do sistema imunológico, 

como por exemplo leucemia e AIDS, são capazes 

de evitar infecções simples, mesmo estando 

propenso a infecções oportunistas. 

(D) Doenças como enfisema, bronquite e doença 

vascular periférica possuem risco mínimo de 

susceptibilidade de infecção.  
 

30) A decisão de limpar ou limpar e desinfectar 

ou esterilizar depende da intenção do uso 

pretendido. Assim há três categorias de 

classificação dos equipamentos. Sobre elas 

assinale a correta. 
 

(A) Dentre os itens semicríticos encontra-se os que 

entram em contato com mucosas ou pele não 

infectada, apresentando um risco, tendo como 

exemplos comadres, estetoscópios e roupas de 

cama. 

(B) Os itens críticos são aqueles que entram em 

contato com a pele intacta, mas não mucosas, 

precisando ser apenas limpos, tendo como 

exemplos os instrumentos cirúrgicos e 

implantes. 

(C) São exemplos de itens semicríticos cateteres 

cardíacos ou intravasculares e cateteres vesicais. 

(D) Os itens não críticos precisam sempre ser 

desinfectados e esses itens apresentam-se como 

roupas de camas, utensílios para alimentação e 

manguitos de pressão arterial. 

31) A insulina é um hormônio usado para 

tratar diabetes. Apesar da insulina inalada 

ter sido aprovada recentemente, ainda é 

comumente sendo administrada por 

injeções. Assim em uma prescrição na qual 

estava solicitado a administração a um 

paciente com diabetes mellitos tipo 1 a 

administração de 50UI SC, sendo que na 

farmácia só havia frasco de insulinas 

regular de 60 UI e seringas 30UI. Assim 

quantas unidades de insulina o técnico 

deverá administrar? 

 

(A) 10 UI 

(B) 15 UI 

(C) 20 UI 

(D) 25 UI 

 

32) Ao realizar um curativo de uma úlcera 

vasculogênica com necrose e exsudação 

máxima evidenciada, a técnica de 

enfermagem percebeu que a ferida não 

estava evoluindo com uma cicatrização 

adequada. A cobertura utilizada era 

alginato de cálcio e sódio e a troca estava 

sendo realizada a cada 6 dias. O que 

poderia está atrapalhando a cicatrização? 
 

(A) O período da troca, que deveria ser 

diariamente. 

(B) A cobertura utilizada estava errada, o 

correto seria utilizar hidrogel 

(C) A não avaliação das coberturas primária e 

secundárias diariamente, o que poderá estar 

causando maceração, além da troca errada 

de 6 em 6 dias. 

(D) Devia-se realizar apenas a troca da 

cobertura primária diariamente mantendo-

se a secundária por no máximo 3 dias.  
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33) Para controlar organismos que são 

transmitidos através do trato respiratório, é 

importante cobrir a boca ou nariz ao tossir ou 

espirrar. Ensinar clientes, famílias, equipes 

de saúde e visitantes a forma de higiene 

respiratória e a importância da lavagem das 

mãos é essencial para a não disseminação das 

doenças. Sobre essa temática assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Em relação as categorias de transmissão 

percebem-se que precauções respiratórias estão 

relacionadas a doenças como a herpes simples e 

escabiose. 

(B) Precauções por gotículas refere-se a gotículas 

maiores que 5 mcg e temos como barreira de 

prevenção um quarto privativo ou grupo de 

clientes e mascara ou protetor respiratório. 

(C) Exemplos de doenças relacionadas à precauções 

por contato, temos a rubéola, coqueluche, 

caxumba e varicela-zoster. 

(D) A colonização ou infecção por microorganismos 

multirresistentes, tais como a clostridium 

difficile e infecções por feridas estão 

relacionadas a preucações respiratórias por 

gotículas menores que 5 mcg. 

 

34) Algumas informações básicas sobre as vias 

de administração foram disponibilizadas no 

quadro abaixo, analise e complete o quadro 

com a informação abaixo relacionada: 

 

VIAS ÂNGULO BISEL MEDICAMENTOS 
LOCAIS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Subcutânea 45° Lateralizado ? 
Face posterior 

externa do braço; 

Intramuscular 90° Lateralizado 
Dipirona e 

Vacinas 
Glúteo e Deltóide 

 

(A) Heparina  

(B) Diclofenaco sódico 

(C) BCG 

(D) Buscopam composto 

35) Sobre prevenção e controle da infecção 

para reduzir os reservatórios de infecção, 

observe a seguinte oração e marque a 

alternativa relacionada aos dizeres: 

“Acondicione todas as agulhas, agulhas de 

segurança e sistema sem agulhas dentro 

de recipientes à prova de perfuração, que 

devem estar no local de uso. Leis Federais 

requer o uso de agulhas seguras.” O 

contexto está falando: 

 

(A) curativos contaminados e a utilização de 

seringas para a lavagem das lesões. 

(B) perfurocortante contaminados 

(C) tubos de drenagem e bolsas coletoras 

(D) protetores oculares e utilização de EPIs na 

manipulação de perfurocortantes. 

 

36) Os profissionais dos cuidados da saúde 

protegem-se do contato com material 

infeccioso, de lesão por perfurocortante 

e/ou da exposição a uma doença 

transmissível por meio da aplicação do 

conhecimento do processo infeccioso e da 

utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI) apropriado. Assim, 

marque a alternativa incorreta sobre essa 

temática. 
 

(A) Doenças tais como hepatite B, C, infecção 
pelo vírus da imunodeficiência humana, 
tuberculose e microrganismos 
multirresistentes exigem uma maior ênfase 
sobre a prevenção de infecção e técnicas de 
controle. 

(B) Algumas doenças infecciosas como 
meningite viral e pneumonia têm baixo risco 
ou não possuem em risco de transmissão, 
embora essas doenças possam ser graves, 
não apresentam riscos para os outros. 

(C) Se sinais clínicos e sintomas não estão 
presentes, a doença é chamada de 
assintomática, a hepatite C, por exemplo, é 
um exemplo de uma doença infecciosa que 
pode ser assintomática. 

(D) Mesmo em indivíduos 
imunocomprometidos, os microrganismos 
da pele não podem causar uma infecção 
grave quando uma cirurgia ou outros 
procedimentos invasivos permitem 
introduzir esses microrganismos no 
organismo. 
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37) O peso corporal do indivíduo indica a 

profundidade da camada subcutânea. Por 

isso, em geral, agulhas de 25 calibrem devem 

ser inseridas em um ângulo de 45°, ou 

agulhas de ½ polegada, deverão ser inseridas 

em um ângulo de 90°. Assim diante de uma 

criança que receberá uma BCG por via 

intradérmica, deverá ser realizada em um 

ângulo de: 

 

(A) 10 a 15° 

(B) 25 a 30° 

(C) 45° 

(D) 90°  

 

38) Você deverá posicionar a paciente no leito 

para a realização do exame ginecológico pela 

Enfermeira. Qual seria a posição mais 

adequada? 
 

(A) Posição Prona 

(B) Posição Horizontal 

(C) Posição Ginecológica 

(D) Posição Trendelemburg reversa 

 

39) As necessidades fisiológicas, incluindo a 

necessidade suficiente de oxigênio, nutrição 

e temperatura ideal, influenciam na 

segurança do paciente. De acordo com a 

hierarquia de necessidades de Maslow, estas 

necessidades precisam ser conhecidas antes 

de a segurança física e psicológica ser 

abordada. Nesse sentido, sobre essas 

necessidades assinale a alternativa 

incorreta. 
 

(A) A hipotermia ocorre quando a temperatura 

corporal cai para 36,5°C ou menos. 

(B) Apenas os idosos e pessoas desabrigadas estão 

em alto risco de sofrerem hipotermia. 

(C) Os alimentos que não são adequadamente 

preparados ou armazenados ou que estejam 

sujeitos a condições não sanitárias aumentam o 

risco de infecções e intoxicação alimentar. 

(D) A necessidade de oxigênio suplementar é muitas 

vezes necessária para atender a necessidade de 

oxigênio no indivíduo. 

40) Paciente foi admitido com dor abdominal 

intensa, desencadeada por uma possível 

litíase hepática. Foi solicitado pelo médico 

a administração de buscopan 40mg em 

250ml SF0,9% de 8/8h. Sabe-se que cada 

ampola possui 20mg/ml. Qual será o 

gotejamento em microgotas/min? 
 

(A) 15 microgotas/min 

(B) 24 microgotas/min 

(C) 32 microgotas/min 

(D) 45 microgotas/min 

 

 
 

 

 

 




