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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) As precauções contra gotículas previnem a 

transmissão e a disseminação de doenças 

infecciosas, causadas por gotas com partículas 

grandes (maiores que 5mm) que saem do paciente 

infectado e vão para um hospedeiro susceptível. 

Sobre essa temática e os cuidados de enfermagem 

relacionados, assinale a alternativa incorreta.  
 

A) Existe a necessidade de quarto privativo, não sendo 

obrigatório o fechamento da porta, caso não exista 

quarto privativo disponível o paciente poderá ser 

colocado em um quarto com outro paciente com a 

mesma infecção ativa.  

B) Pelo fato de as gotas de umidade serem pesadas e 

não permanecerem em suspensão no ar, o manuseio 

especial do ar e a ventilação são necessários para 

que seja prevenida a transmissão ou infecção. 

C) Essa transmissão poderá ocorrer durante atos de 

fala, tosse ou espirro, e ainda durante a realização de 

alguns procedimentos, como sucção e broncoscopia. 

D) Todas as pessoas que possam estar em contato 

próximo com o paciente, inclusive os visitantes 

deverão manter uma distância mínima de um metro, 

usando máscara cirúrgica para cobrir o nariz e a 

boca.  

 

12) Em relação à compatibilidade sanguínea na 

transfusão de concentrado de hemácias, assinale a 

alternativa incorreta. 
 

A) Grupo A recebe A ou O 

B) Grupo B recebe B ou O 

C) Grupo AB recebe apenas de A e B 

D) Grupo O recebe O 

 

13) Você recebe uma prescrição médica na qual se tem 

solicitação de administração de 140mg de 

Clindamicina para ser diluída em água destilada e ser 

administrada em 100ml de SF0,9% em 50min. Qual a 

quantidade de microgotas/min, diante desse exemplo 

clínico? Lembrando que para esse caso a ampola de 

Clindamicina possui 200mg. 
 

A) 128 microgotas/min 

B) 130 microgotas/min 

C) 42,8 microgotas/min 

D) 40 microgotas/min 

 

14) Assinale abaixo a doença em que se deve ter 

precauções contra a exposição a gotículas: 
 

A) AIDS 

B) Caxumba 

C) Hepatite B 

D) Sifílis 

 

15) Em situações de emergência na qual não é possível 

conseguir rapidamente uma via de acesso periférico, 

é solicitando a administração pela via respiratória. 

Nessas vias os medicamentos costumam ter tempo 

de ação maior que os administrados por via 

endovenosa. Sabendo disso o local de absorção 

desses medicamentos acontece: 
 

A) na traqueia 

B) na faringe 

C) na laringe 

D) nos alvéolos  

 

16) O National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention define erro medicamentoso 

como “qualquer evento passível de prevenção capaz 

de causar ou levar ao uso inadequado de 

medicamento ou dano ao paciente, enquanto o 

medicamento estiver sob controle do profissional da 

saúde, paciente ou consumidor. Sobre essa temática, 

assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Deve-se educar profissionais sobre as causas dos 

erros baseadas no sistema, bem como a prevenção e 

investigação da causa desses erros. 

B) Evidências demonstram que erros passíveis de 

prevenção, ocorrem devido ao fato de o profissional 

não conhecer o paciente suficiente, como por 

exemplo atenção a alergias. 

C) Sempre antes de administrar um medicamento deve-

se ter atenção se o leito em que está sendo 

administrado a medicação é o mesmo que estava 

escrito na prescrição.  

D) É importante manter-se informado sobre as novas 

terapias medicamentosas, pois desconhecer isso 

pode ser arriscado, da mesma forma que não 

conhecer o paciente.  

 

17) Queimaduras podem ser ocasionadas por: 
 

A) agentes térmicos, elétricos, químicos e radioativos 

B) agentes elétricos, químicos e radioativos 

C) agentes térmicos, elétricos e químicos  

D) agentes térmicos e químicos  

 

18) Em um paciente internado com hepatopatia crônica e 

ascite, foi solicitada pelo médico a administração de 

250ml de AD + 250ml de SF0,9% + 2 ampolas de 

glicose a 50% em 12h. Qual a quantidade de gotas e 

microgotas, respectivamente? 
 

A) 13,6 gotas/min e 40,8 microgotas/min 

B) 14,4 gotas/min e 43,3 microgotas/min 

C) 15,7 gotas/min e 47 microgotas/min 

D) 16 gotas/min e 48 microgotas/min 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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19) Sobre os cuidados na administração subcutânea 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Deve-se utilizar a agulha 40x12 para acelerar a 

absorção. 

B) Ao utilizar a agulha 13x4,5 deve-se realizar a 

administração no ângulo de 45° 

C) Apenas pequenas doses de 0,5 a 1,5ml devem ser 

administradas. 

D) Após a administração deve-se massagear para 

acelerar a absorção. 

 

20) Qual a melhor posição para aferição da temperatura 

retal? 

 

A) Decúbito horizontal 

B) decúbito ventral 

C) posição ginecológica 

D) posição de sims 

 

21) Certo paciente foi admitido em crise em um hospital 

de urgência de Picos-PI, com um sintoma de dor 

torácica intensa. Realizou-se imediatamente um 

eletrocardiograma pela técnica de enfermagem em 

solicitação do médico plantonista. Ao tempo em que 

foi prescrita a administração de nitroglicerina 25mg 

em SF0,9% 500ml no tempo de 8 horas. Qual a 

quantidade de gotas/min que deveria ser 

administrada? Lembrando que 1 ampola de 

nitroglicerina possui 5mg/ml: 

 

A) 19 gotas/min 

B) 21 gotas/min 

C) 23 gotas/min 

D) 28 gotas/min 

 

22) As feridas podem ser classificadas de várias 

maneiras, pelo tipo de agente causal, de acordo com 

o grau de contaminação, pelo tempo entre o trauma e 

as condutas realizadas e pela profundidade. 

Especificamente quanto ao agente causal, uma ferida 

que possui bordas irregulares, que acontecem devido 

a mecanismos frequentes como a compressão e a 

tração, podem ser reconhecidas como feridas 
 

A) perfurantes 

B) lácero-contusa 

C) equimoses e hematomas 

D) incisas 

23) Ao analisar a pressão arterial, observamos que ela é 

medida em milímetro de mercúrio (mmHg), sendo 

registrada como fração. O numerador é a pressão 

sistólica e o denominador é a diastólica. Sabendo 

disso, um técnico de enfermagem ao aferir uma 

pressão arterial, obteve como resultado 180 x 90 

mmHg. Diante desse resultado, qual a pressão 

arterial média? 
 

A) 100 mmHg 

B) 110 mmHg 

C) 120 mmHg 

D) 130 mmHg 

 

24) Dos pacientes em terapia endovenosa, 27 a 70% 

podem sofrer algum estágio de flebite, fazendo com 

que essa complicação local seja uma das mais 

comuns na prática atual. Sobre essa iatrogenia 

assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Define-se como uma inflamação na artéria, em que 

células endoteliais da parede arterial tornam-se 

inflamadas e ásperas, favorecendo a aderência de 

plaquetas. 

B) É associada principalmente a cateteres sobre agulha, 

além de ser a causa mais comum de necessidade de 

remoção de cateteres intravenosos periféricos. 

C) As consequências da flebite são: a persistência a dor 

e o edema local por dias até algumas semanas, 

prolongando a hospitalização. 

D) O sistema imunológico causa um acúmulo de 

leucócitos no local da inflamação, ocorrendo eritema 

e sensibilidade que aumentam a cada etapa da 

flebite. 

 

25) A terapia com cateter sobre a agulha é indicada para 

reposição hidroeletrolítica, restabelecimento da 

volemia, transfusões, infusão de contraste para 

diagnóstico e administração de medicamentos. Ao 

utilizar essa terapia por meio de cateteres agulhados 

percebem-se vantagens e desvantagens. Analise os 

itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I – os cateteres agulhados (scalp) possuem como 

vantagens a inserção menos dolorosa, sendo ideal 

para a administração de medicamentos de longa 

duração em aplicação venosa. 

II - os cateteres agulhados (scalp) possuem como 

princiapal desvantagem a possibilidade de causar 

extravasamento e/ou transfixação do vaso devido ao 

dispositivo com agulha não flexível. 

III – os cateteres sobre agulhas (jelco) são mais 

confortáveis para o paciente quando aplicados, 

permitindo maior movimentação do membro 

puncionado e menor risco de extravasamento. 
 

A) V, F, F 
B) V, F, V 
C) F, V, V 
D) F, F, V 
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26) Segundo as novas diretrizes 2015 da American Heart 

Association em pacientes com dependência de 

opióides, conhecida ou suspeita, que não 

respondem, apresentam respiração anormal, mas 

têm pulso, é adequado que os socorristas leigos 

devidamente treinados e os profissionais da saúde 

capacitados para suporte básico de vida, além de 

prestar cuidados básicos, administrem qual droga? 

 

A) morfina 

B) naloxona 

C) tridil 

D) adrenalina 

 

27) A antropometria consiste na obtenção das medidas 

corporais do indivíduo, permitindo determinar o 

estado nutricional de indivíduos e populações, sendo 

de fácil aplicação nos serviços de saúde, prático e 

amplamente aceito pela população. Sobre essa 

temática assinale a alternativa correta. 

 

A) as principais medidas antropométricas são peso, 

comprimento, altura e estatura. 

B) deve-se ter cuidado com a manutenção dos 

equipamentos utilizados, podendo ser realizada em 

qualquer ambiente, sem muitos cuidados. 

C) a balança pediátrica é utilizada para crianças 

menores que 2 anos, devendo-se sempre forrar o 

prato da balança com uma proteção antes da 

calibragem para evitar erros na pesagem. 

D) deve-se pesar a criança apenas na balança 

eletrônica, devido ao seu grau de acurácia. 

 

28) Abertura de ferida previamente suturada, sendo 

detectada pelo extravasamento de secreção serosa 

sanguinolenta pela ferida, podendo ser parcial, com 

alguns centímetros de abertura ou completa, tendo a 

avaliação quanto ao mecanismo de cicatrização por 

terceira intenção. Estamos falando de qual lesão? 

 

A) lesão por pressão 

B) úlcera venosa 

C) úlcera arterial 

D) deiscência 

 

29) A resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001, 

estabelece um código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. A cor 

azul representa papel/papelão, a cor vermelha refere-

se ao plástico, a cor verde ao vidro e a cor amarela? 

 

A) representa a madeira 

B) representa resíduos perigosos 

C) representa metal 

D) representa resíduos radiotivos  

30) Para facilitar a avaliação de uma lesão, criou-se uma 

regra mnemônica utilizando o acrômio TIME. A letra 

T refere-se ao tecido, ou seja, avaliação quanto a 

presença de tecido desvitalizado ou não viáveis no 

leito da úlcera. A letra I refere-se a presença de 

infecção ou colonização, a letra M refere-se ao 

desequilíbrio da umidade e a letra E refere-se a 

“edge” a avaliação da borda da lesão. Diante dessas 

informações sobre cuidados na avaliação de uma 

ferida, uma parte chama atenção, “a borda”, e sobre 

da análise as alternativas abaixo e marque a 

incorreta. 

 

A) Bordas descoladas e subminadas indicam boa 

evolução do processo de cicatrização. 

B) Indícios de boa evolução são quando encontramos 

as bordas coladas e ao mesmo nível do leito da 

lesão. 

C) Bordas com boa evolução costuma ser um pouco 

violácea. 

D) Bordas maceradas atrapalham a migração dos 

queratinócitos e consequentemente retardam a 

cicatrização. 

 

31) Nos pacientes em uso de sistemas de bomba de 

infusão subcutânea de insulina (BISCI), também 

chamados de “bomba de insulina”, os fatores que 

estão associados ao desenvolvimento de 

Cetoacidose Diabética (CAD) podem ser por 

problemas intrínsecos e extrínsecos à bomba. Dos 

fatores intrínsecos é incorreto o que se afirma em: 

 

A) Obstrução ou perda do posicionamento correto da 

cânula de infusão. 

B) Presença de bolhas ou dobras no circuito de infusão. 

C) Excesso de insulina contida no dispositivo. 

D) Presença de infecção no local da cânula ou bateria 

fraca. 

 

32) A Glicemia é elevada de forma grave, geralmente 

entre 250 e 850 mg/dl, com a maioria dos casos 

entre 400 e 800 mg/dl. Os menores valores são 

encontrados em crianças, pacientes em jejum 

prolongado, em uso de biguanidas ou no período 

gestacional. É um exemplo correto do 

hipoglicemiante oral do tipo biguanida: 

 

A) Metformina. 

B) Glibenclabina. 

C) Clorpropamida. 

D) Miglitol. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

33) Das medidas iniciais no tratamento das feridas por 

queimadura, o técnico de enfermagem deverá ser 

orientado a limpar as feridas com água e: 

 

A) Clorexidina alcoólica a 2%. 

B) Clorexidina desgermante a 2%. 

C) Clorexidina tópica a 2%. 

D) Clorexidina aquosa a 2%. 

 

34) Habitualmente, é preconizado um período de jejum 

para a coleta de sangue para exames laboratoriais. 

Os estados pós-prandiais, em geral, se acompanham 

de turbidez do soro, o que pode interferir em algumas 

metodologias. Na população pediátrica e de idosos, o 

tempo de jejum deve guardar relação com os 

intervalos de alimentação. Devem ser evitadas 

coletas de sangue após períodos muito prolongados 

de jejum acima de: 

 

A) 10 horas. 

B) 12 horas. 

C) 14 horas. 

D) 16 horas. 

 

35) Em relação à infusão de fármacos, é importante se 

lembrar de que a coleta de sangue deve ser 

realizada sempre em local distante da instalação do 

cateter, preferencialmente, no outro braço. Mesmo 

realizando a coleta no outro braço, se possível, deve-

se aguardar pelo menos: 

 

A) Uma hora após o final da infusão para a realização 

da coleta. 

B) Quarenta e cinco minutos após o final da infusão 

para a realização da coleta. 

C) Trinta minutos após o final da infusão para a 

realização da coleta. 

D) Quinze minutos após o final da infusão para a 

realização da coleta. 

 

36) É incorreto afirmar sobre à aplicação das bandagens 

em geral: 

 

A) As ataduras ou bandagens devem ter aspecto 

agradável, proporcionando conforto e bem estar à 

vítima.  

B) Ao aplicar uma bandagem, observar o local e a 

extensão da lesão e as condições da circulação.   

C) As bandagens devem ficar bem apertadas para 

impedir o afluxo e refluxo do sangue, devem ficar 

firmes e indeslocáveis, adaptando-se às formas 

corporais.   

D) Na aplicação da bandagem, coloque o membro em 

posição funcional e evite contato entre duas 

superfícies cutâneas, para que não haja aderências e 

fricções. 

37) Caracteriza-se como queimadura grave em adultos, a 

extensão/profundidade de superfície corpórea 

queimada (SCQ) maior do que: 

 

A) 5%. 

B) 10%. 

C) 15%. 

D) 20%. 

 

38) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a 

lavagem das mãos, e assinale a alternativa que traz 

a sequência correta: 

 

(__) É importante lembrar que para melhor remoção da 

flora microbiana as mãos devem estar sem anéis e 

com as unhas curtas, caso contrário, uma carga 

microbiana ficará retida nestes locais sendo 

passíveis de proliferação e transmissão.  

(__) Na lavagem rotineira das mãos o uso de sabão 

neutro não é suficiente para a remoção da sujeira, da 

flora transitória e parte da flora residente.  

(__) O uso de sabões com antissépticos devem ser 

usados em todos os ambientes de saúde, pois, são 

os específicos para micro-organismos hospitalares. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

39) A vigilância sanitária constitui também um 

privilegiado espaço de comunicação e promoção da 

saúde, pelo fato de lidar com produtos e serviços 

presentes no cotidiano dos indivíduos – e 

relacionados com suas necessidades básicas -, e 

pela necessária interação com a sociedade, função 

que é exigida para o adequado gerenciamento do: 

 

A) Risco sanitário. 

B) Risco epidemiológico. 

C) Risco hospitalar. 

D) Risco da comunidade. 

 

40) Entendem os valores dos sinais vitais, indique a 

alternativa que mostre uma sequência de sinais vitais 

sem alterações para um adulto: 

 

A) PA: 120x80 mmHg; P: 88 bpm; T: 36,8º; FR: 15 

mpm. 

B) PA: 120x80 mmHg; P: 108 bpm; T: 38,8º; FR: 15 

mpm. 

C) PA: 160x80 mmHg; P: 88 bpm; T: 36,8º; FR: 22 

mpm. 

D) PA: 80x50 mmHg; P: 48 bpm; T: 36,8º; FR: 15 mpm.

 


