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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

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 Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

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 saia 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 FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

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


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 2  

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 3  

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

AS QUESTÕES DE 01 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

MENTE SADIA 

 

Experimente jogar uma pelada depois de meses sem chegar perto da bola. As 1 

dores musculares do dia seguinte são o sinal de que seu corpo está atrofiado. O 2 

mesmo vale para a mente. 3 

Assim como o resto do corpo, o cérebro também envelhece. Ao longo dos anos, 4 

essa massa de 1,4Kg não escapa dos ataques dos radicais livres e de outros danos 5 

celulares. Como consequência, os neurônios ficam cada vez mais frágeis, até que 6 

começam a morrer. Aos poucos, o cérebro vai encolhendo e perdendo parte de seus 7 

86 bilhões de neurônios. De acordo com uma pesquisa recente da University of 8 

Western Ontário, no Canadá, depois dos 26 anos o órgão perde 20 gramas por década. 9 

Ou seja: depois dos 80 anos, o cérebro já perdeu quase 10% de sua massa – e isso está 10 

relacionado a sintomas clássicos do envelhecimento, como a perda de memória de 11 

curto prazo. 12 

 [...] Quando o cérebro está ativo, imerso em atividades intelectuais, a corrosão 13 

do órgão, aparentemente, é menor. “Quanto mais os neurônios são usados, mais 14 

fortes ficam as conexões entre eles”, explica o neurologista Norberto Frota, 15 

presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Entre as atividades que ele 16 

recomenda estão jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, estudar uma língua nova e até 17 

mesmo discutir política. E é preciso pegar pesado. “Não basta ler um livro. O ideal é 18 

fazer um resumo ou contar a história para alguém. É necessário processar a 19 

informação”, afirma. 20 

Incorporar desafios mentais na rotina pode, além de prevenir, até mesmo 21 

reverter o envelhecimento cerebral que já está em andamento. 22 

 

Adaptado de DOSSIÊ SUPERINTERESSANTE. FOREVER YOUNG – MENTE SADIA, ed. 359-A, 

abr. 2016, p.38-39.  

 

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.                                                                 
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01)  O texto sugere que: 
 
A) O aparecimento de sinais do envelhecimento não 

está relacionado à perda de neurônios, mas à falta de 
cuidados com a alimentação. 

B) A perda de massa encefálica, ao longo dos anos, não 
compromete a memória dos seres humanos. 

C) Existem muitas dúvidas sobre os processos de 
prevenção e reversão do envelhecimento cerebral. 

D) Permanecer com o cérebro ativo, colocando os 
neurônios em funcionamento ajuda não só na 
prevenção, mas também na reversão do processo de 
envelhecimento.  

 
02)  “Experimente jogar uma pelada depois de meses 

sem chegar perto da bola. As dores musculares do 
dia seguinte são o sinal de que seu corpo está 
atrofiado. O mesmo vale para a mente.” (L. 2/3)     

   
No trecho acima, a função de linguagem 
predominante é: 

 
A) Referencial 
B) Conativa  
C) Fática 
D) Metalinguística 
 
03)  A palavra cujo sentido mais se aproxima de 

“imerso” ( L. 13 ) é: 
 
A) Emerso 
B) Disperso 
C) Desatento 
D) Submerso  
 
04)  Indique a alternativa que apresenta uma expressão 

de uso coloquial: 
 
A) “Ao longo dos anos” (L.4) 
B) “Ou seja” (L.10) 
C) “Pegar pesado” (L.18)   
D) “De acordo” (L.8) 
 
05)  Assinale a alternativa em que há equivalência entre 

o termo destacado e a ideia que ele exprime: 
 
A) “Assim como” (L.4) – Comparação   
B) “Aos poucos” (L.7) – Conformidade    
C) “De acordo com” (L.8) – Proporção 
D) “Aparentemente” (L.14) – Condição  
 
06)  Marque a alternativa que contém APENAS 

vocábulos que obedecem à mesma regra de 

acentuação gráfica da palavra “história” (L.19): 

 

A) “Língua” (L. 17) – “Neurônios” (L.14)   
B) “Cérebro” (L.7) – “Alguém” (L.19) 
C) “Clássicos” (L.11) – “Frágeis” (L.6) 
D) “Canadá” (L.9) – “Consequência” (L.6) 
 

07)  Em todas as frases as palavras destacadas estão 
empregadas corretamente, EXCETO em: 

 
A) O mau político, às vezes, se sai mal nas eleições. 
B) Não posso mudar o mundo, mas posso contribuir 

para que ele seja mais justo. 
C) Por que o Brasil está em decadência? Não se sabe o 

porque dessa situação.  
D) Isso vem acontecendo há muito tempo, mas daqui a 

alguns anos tudo mudará. 
 
08)  A respeito da concordância nominal e verbal, 

coloque (V) ou (F) nos parênteses, conforme a 
afirmativa seja VERDADEIRA ou FALSA. 

 
(  ) Faltam ainda muitos dias para as Olimpíadas. 
(  ) As coreografias são as mais belas possível. 
(  ) Às vezes, era solicitado outros tipos de esporte. 
( ) É proibida a entrada de estranhos no vestuário dos 

atletas. 
 
Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 
 
A) V-F-F-V   
B) F-F-V-V 
C) V-F-V-F 
D) F-V-V-F 
 
09)  “Incorporar desafios mentais na rotina pode, além 

de prevenir, até mesmo reverter  o envelhecimento 
cerebral que já está em andamento.” (L.21/22) 

      
      A respeito da frase acima, pode-se afirmar, 

corretamente, que: 
 
A) A classificação morfológica do vocábulo “que” é 

pronome relativo.   
B) Quanto à predicação “reverter” é um verbo transitivo 

indireto. 
C) “Em andamento” é uma locução adverbial de 

intensidade. 
D) A forma verbal “está” pode ser substituída por estar, 

sem prejuízo para a correção do texto. 
 
10)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem: 

 

“O valor dignidade da pessoa humana é um 

fundamento constitutivo do direito de cada indivíduo 

_____ igual liberdade, e _____ é, desde o advento do 

constitucionalismo, a chave da resolução dos 

complexos problemas suscitados pela relação entre 

_____ confissões religiosas e o Estado.” 

 

A) à; aquela; às 

B) a; essa; as 

C) a; esta; às 

D) à; esta; as 
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ÁREA LIVRE 

 

 

11) A linha de sucessão presidencial do Brasil é 

uma ordem de sucessão que define quem substitui 

ou sucede o presidente da República Federativa do 

Brasil mediante morte, incapacidade, suspensão, 

renúncia, impedimento ou viagem do presidente 

titular. A Constituição Federal estabelece que o vice-

presidente sucede definitivamente o presidente 

quando este morre, renúncia ou é removido do 

cargo. Depois dele, também fazem parte da linha 

sucessória os presidentes do (a):  

 

A) Presidente do STF, Presidente do Senado, Presidente 

da Câmara dos Deputados; 

B) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do 

Senado, Presidente do STF; 

C) Ministro Chefe da Casa Civil, Presidente do TSE, 

Presidente do STF; 

D) Presidente do Senado, Presidente do STF, Presidente 

da Câmara dos Deputados. 

 

12) Um atentado, na Europa, deixou 129 mortos. Com 

conexão aparente com o grupo terrorista "Estado 

Islâmico", foi em novembro de 2015 e ainda hoje põe 

o mundo em estado de alerta. O atentado ocorreu 

em: 

 

A) Paris; 

B) Londres; 

C) Berlim; 

D) Lisboa. 

 

13) A campanha para a presidência da república nos EUA 

opôs em polarização duas candidaturas. São elas: 

 

A) Hillary Clinton e Donald Trump; 

B) Ronald Reagan e Michelle Obama; 

C) Barak Obama e Bill Clinton; 

D) John Maccain e Al Gore. 

 

14) Fernando Pimentel e Beto Richa são os atuais 

governadores de dois importantes Estados 

Brasileiros. São eles, respectivamente: 

 

A) Pernambuco e Santa Catarina; 

B) Bahia e Rio Grande do Sul; 

C) Rio de Janeiro e São Paulo; 

D) Minas Gerais e Paraná.    

 

15) “Já há alguns anos, os telejornais têm sido 

preenchidos todos os dias com uma escalada de 

imagens de violência e histórias de tragédias 

humanas vindas de um país do Oriente Médio. Um 

dos fatores por trás dessa crise é a guerra civil que 

começou ali em março de 2011. O conflito fratricida 

foi estimulado, entre outras causas, por uma luta 

étnica e política entre a oposição sunita e o regime 

do presidente Bashar al-Assad, que é alauíta”.  

 

O país a qual a notícia acima se refere é: 

 

A) Irã; 

B) Afeganistão; 

C) Síria; 

D) Iraque.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_sucess%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_do_Brasil


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

 
 
 
 

 

16) A opção Espaçamento do Microsoft Word 2010 está 

localizado no grupo: 

 

A) Configurar Página. 

B) Parágrafo da aba Página Inicial. 

C) Organizar. 

D) Parágrafo da aba Layout de Página. 

 

17) Sobre o Microsoft Word 2010 analise os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla CTRL + DELETE irá apagar uma 

palavra inteira à direita do cursor (ponto de 

inserção). 

II- Ao pressionar a tecla Ctrl + Backespace irá apagar 

uma palavra inteira à esquerda do cursor (ponto de 

inserção). 

 

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. 

 

18) A opção Títulos e Linhas de Grade do Microsoft 

Excel 2010 está localizado no grupo: 

 

A) Configurar Página. 

B) Opções de Planilha. 

C) Alinhamento. 

D) Células. 

 

19) Na URL :  

http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema

_endereco.html , o tipo de recurso de Internet 

utilizado é: 
 

A) www 

B) http 

C) bol.com 

D) br 

 

 

 

 

20) Julgue os itens a seguir colocando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

 

(___) A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite 

o acesso aos arquivos armazenados no computador. 

Diferentemente da memória do HD, a RAM não 

armazena conteúdos permanentemente.  

(___) A memória cache é um tipo de memória ultrarrápida 

que armazena os dados e instruções mais utilizadas 

pelo processador, permitindo que estas sejam 

acessadas rapidamente.  

(___) A  ROM é um tipo de memória que permite apenas a 

leitura, ou seja, as suas informações são gravadas 

pelo fabricante uma única vez e após isso não podem 

ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São 

memórias cujo conteúdo é gravado 

permanentemente. 

 

A sequência correta de análise de cima para baixo é: 

 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) F, F, F 

D) F, V, F 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 

http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_endereco.html
http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_endereco.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)
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21) A gasometria arterial (GA) objetiva avaliar a eficácia 

da troca de gases pulmonares, avaliando a 

integridade do sistema de controle ventilatório, 

determinando níveis ácido básicos do sangue e 

avaliando a terapia respiratória. Por isso ele é 

amplamente utilizado nas instituições hospitalares. 

Para se realizar esse procedimento, necessita-se da 

utilização do seguinte material: 

 

A) Bolinhas de algodão com álcool 70%, seringa de 3ml 

com heparina ou específica para a GA, gaze ou 

bolinha de algodão seco, luva de procedimento e fita 

adesiva. 

B) Bolinhas de algodão com álcool 50%, seringa de 5ml, 

gaze ou bolinha de algodão seco, luva estéril e fita 

adesiva. 

C) Bolinhas de algodão a seco, seringas de 20ml, gazes, 

luvas estéril e fita adesiva.  

D) Bolinhas de algodão com álcool 70%, seringa de 5ml 

sem heparina, gaze ou bolinha de algodão seco e luva 

de procedimento. 

 

22) Uma das ênfases da atualização das Diretrizes 2015 

aconteceu na utilização da mídia social para 

convocar socorristas. Sobre esse contexto analise a 

alternativa correta. 

 

A) Existem altos níveis de evidências que a utilização 

das mídias sociais pelos atendentes para notificar 

socorristas sobre uma possível PCREH mostrou 

melhorar a sobrevivência desses pacientes. 

B) Existem evidências limitadas que justificam o uso 

das mídias sociais pelos atendentes para notificar 

socorristas sobre uma possível PCREH nas 

proximidades, não mostrando melhorar a 

sobrevivências nesses. 

C) Existem baixos níveis de evidências que a utilização 

das mídias sociais pelos socorristas para notificar os 

atendentes sobre uma possível RCPEH não mostrou 

melhorar a sobrevivência desses pacientes. 

D) Existem evidências limitadas de que a utilização das 

mídias sociais pelos atendentes para notificar 

socorristas sobre uma possível RCPEH mostrou 

melhorar a sobrevivência desses pacientes. 

 

 

 

 

23) Assinale a alternativa correta sobre as atualizações 

das condutas diante de um paciente em parada 

cardiorrespiratória, segundo a última atualização de 

2015. 

 

A) Compressores torácicas em adultos de 3cm, no 

máximo, para evitar trauma das costelas. 

B) A velocidade de compressão recomendada encontra-

se de 80 a 100/min. 

C) Muda-se a sequência para um único socorrista de C-

A-B para A-B-C. 

D) Ênfase permanente nas características da RCP: 

comprimir o tórax com frequência e profunidade 

adequadas, permitir o retorno do tórax, minimizar 

interrupções e evitar ventilação excessiva. 

 

24) O enfermeiro durante o exame físico reúne alguns 

dados preliminares como a medida dos sinais vitais e 

obtenção do peso e da altura do paciente. A técnica 

de enfermagem, auxilia o enfermeiro ou médico na 

obtenção dessas medidas de extrema importância na 

avaliação das tendências futuras quanto ao aumento 

ou perda de peso. Diante de uma criança menor que 

dois anos, como deverá ser realizado o peso 

corporal? 

 

A) Colocá-la sobre uma balança de plataforma mecânica 

de costas para a balança, descalço e com o mínimo de 

roupa possível, no centro do equipamento, ereto com 

os pés juntos e os braços estendidos ao longo do 

corpo. 

B) Colocá-la sobre uma balança de plataforma 

horizontal de frente para a balança, descalço e com o 

mínimo de roupa possível, no centro do 

equipamento e olhando para o horizonte. 

C) Colocá-la sobre uma balança pediátrica mecânica, 

despida, sentada ou deitada no centro do prato, de 

modo a distribuir o peso igualmente, lembrando de 

forrar o prato com uma proteção de papel 

descartável antes da calibragem. 

D) Colocá-la sobre uma balança pediátrica mecânica, 

vestida, sentada no centro do prato de modo a 

distribuir o peso igualmente sobre um papel 

descartável.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A insuficiência respiratória tem apresentação clínica 

muito variada, relacionada especificamente à doença 

ou à condição básica que causou. Nesse sentido, 

sempre durante a avaliação desse paciente 

necessita-se de uma análise da gasometria arterial 

somada ao quadro clínico e a escolha da 

oxigenoterapia ideal. Para isso dois tipos de fluxos 

estão disponíveis: baixo e alto fluxo. Assinale a 

alternativa que indica um tipo de oxigenoterapia por 

baixo fluxo. 

 

A) máscara de venturi 

B) máscara facial simples 

C) macronebulização 

D) VNI 

 

26) Os profissionais de saúde estão constantemente 

expostos às aquisições de infecções durante o 

período de trabalho devido a procedimentos 

complexos realizados durantes suas atividades 

diárias. Por isso a necessidade da utilização de 

alguns equipamentos de proteção individual (EPIs). 

Sobre a temática analise as afirmativas e marque a 

opção correta. 

 

I. As luvas de estéreis deverão ser utilizadas sempre 

que existir a possibilidade de contato com sangue, 

líquidos corporais, secreções e excreções, mucosas e 

pele não integra, além de artigos, equipamentos e 

superfícies contaminadas. 

II. O avental com manga longas, limpos, não estéril, 

impermeável nos casos de respingos de líquidos 

corporais e/ou sangue, devendo ser retirados com 

cuidado após o término do procedimento. 

III. Durante a realização da aspiração das vias aéreas do 

paciente, o profissional deverá está utilizando a 

máscara, capote ou avental, gorro, luvas estéreis e 

óculos como equipamentos de proteção individual.    

 

A) Apenas a I está correta 

B) Apenas a III está correta 

C) II e III estão corretas. 

D) Todas estão corretas 

 

27) Dentre as doenças abaixo, assinale a que não 

representa uma doença de notificação compulsória. 
 

A) Difteria 

B) Doença de chagas em casos agudos 

C) Febre Amarela 

D) Embolia Pulmonar 

28) Devem-se utilizar precauções respiratórias por 

aerossóis quando existe Infeção suspeita ou 

confirmada transmitida por pequenas partículas 

contendo micro-organismos eliminados durante a 

respiração, tosse ou espirro, podendo permanecer 

durante horas suspensas no ar e dispensar-se por 

longas distâncias. Assinale a alternativa que indica 

corretamente algumas medidas deveram ser 

utilizadas. 

 

A) utilização de precaução-padrão com luvas estéreis, 

avental de manga longas e máscara cirúrgicas. 

B) utilização de máscara N95, óculos de proteção se 

tiver contato com fluidos corporais, luvas de 

procedimento e aventais. 

C) os pacientes poderão ser mantidos em enfermarias, 

tendo apenas a necessidade de dividir o leito com 

biombos 

D) não existe a necessidade da utilização de 

equipamentos individualizados para o paciente, 

como estetoscópio, esfigmomanômetro e 

termômetro. 

 

29) Os sinais vitais são os que representam as funções 

básicas do organismo. Devido a ciências da saúde 

não ser uma ciência exata, novas evidências clínicas 

surgem a todo momento e atualmente criou-se um 

quinto sinal vital. Assinale a alternativa que indica 

esse novo sinal vital que deverá ser avaliado em 

todos os pacientes.  

 

A) frequência cardíaca 

B) frequência respiratória 

C) nível de dor 

D) nível neurológico  

 

30) O posicionamento do paciente no leito é de 

fundamental importância para a realização de 

exames e cirurgias de forma segura, além de em 

algumas situações melhorar o quadro clínico e 

potencializar a realização de alguns procedimentos, 

como a administração de medicamentos. Durante 

seu plantão, existiu a necessidade de administrar um 

medicamento por via retal, assinale a alternativa que 

indica a posição que você deverá colocar o paciente 

para realizar o procedimento. 

 

A) posição litotômica 

B) posição supina 

C) posição trendelemburg reversa 

D) posição de sims 
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31) Durante um plantão um paciente começou a 

apresentar piora com sinais clássicos de infecção. Foi 

solicitado pelo médico a realização de uma 

hemocultura (2 amostras) para o paciente. 

Lembrando que o paciente se encontrava internado 

na Enfermaria 12 em fluidoterapia. O que você 

deverá fazer para realizar o procedimento com 

segurança? 
 

A) Aproveitar o acesso venoso periférico já existente e 

coletar uma amostra de sangue por essa via. 

B) Aproveitar o acesso venoso periférico já existente e 

coletar duas amostras de sangue por essa via. 

C) Puncionar um novo acesso acima do acesso venoso 

periférico já instalado.  

D) Realizar duas punções venosas em locais distintos 

coletando de 10 a 20ml de sangue no adulto. 

 

32) Após resultado positivo da hemocultura coletada, o 

médico solicitou a administração de ceftriaxona 

1000mg (2 frascos) para ser administrado por via 

endovenosa associado com o SF 0,9% de 500ml de 8 

em 8 horas. Lembrando que cada frasco de 

ceftriaxona possui 500mg, e que na sua enfermaria 

só possui equipo microgotas, assinale a alternativa 

corretamente o número de microgotas/min em que 

essa medicação deverá ser administrada. 
 

A) 55 microgotas/min 

B) 60 microgotas/min 

C) 65 microgotas/min 

D) 70 microgotas/min 

 

33) As agulhas estão disponíveis em vários 

comprimentos e calibres, com tamanhos de bisel 

diferentes, sendo específicas para cada via ou 

procedimento. Assinale a alternativa que indica a 

agulha correta utilizada para a aspiração de 

medicamentos. 
 

A) 13 x 4,5 

B) 25 x 7 

C) 25 x 8 

D) 40 x 12 

 

34) Durante um plantão o técnico de enfermagem 

responsável pelo paciente do leito 6 ficou em dúvida 

como proceder diante dessa situação clínica: 

Administre 50UI de insulina por via subcutânea. A 

dúvida em que a técnica se encontrava era que no 

Hospital não existia seringa graduadas em Ui e sim 

de 5ml. O que ela deveria fazer? Lembrando que o 

frasco de insulina possui 75 Ui.  
 

A) deverá aspirar 5ml de insulina 

B) deverá aspirar 2,5 ml de insulina 

C) deverá aspirar 3,3 ml de insulina 

D) deverá aspirar 4,2 mil de insulina 

35) No Brasil, a tuberculose (TB) ainda constitui-se como 

um grave problema de saúde pública. Atualmente, 

cerca de 70ml pessoas desenvolvem a TB ativa e 

mais de 40ml morrem em decorrência deste agravo. 

Para avaliar se o paciente já foi infectado com o 

Mycobacterium tuberculosis em algum momento da 

vida, realiza-se a prova tuberculínica. Esse exame é 

realizado por qual via e em qual dose, 

respectivamente? 

 

A) intradérmica e 0,1ml 

B) intradérmica e 0,5ml 

C) subcutânea e 0,5ml 

D) subcutânea e 1ml 

 

36) A via intramuscular costuma ser utilizado para 

medicamentos irritantes porque existem poucas 

terminações nervosas no tecido muscular profundo. 

Assinale a alternativa que indica corretamente 

detalhes sobre essa via. 

 

A) O ângulo de administração possui uma variação de 

45 a 90° 

B) O ventroglúteo é a região recomendada para adultos 

e crianças com mais de 7 meses de idade, devendo-se 

solicitar ao paciente que flexione o joelho para 

relaxar o músculo glúteo e facilitar a administração. 

C) O glúteo é o melhor local de escolha para essa 

administração pois trata-se de um local seguro, 

afastado dos grandes nervos, de ossos e vasos 

sanguíneos. 

D) O volume é ilimitado, dependendo apenas, em alguns 

casos da capacidade hídrica do paciente. 

 

37) Massagear ou não massagear? Isso é uma pergunta 

muito frequente dos estudantes e profissionais de 

enfermagem sobre a administração dos 

medicamentos. Sabendo dos inúmeros debates sobre 

a temática, assinale a alternativa correta. 

 

A) Massagear a heparina após sua administração por 

via subcutânea melhora sua absorção e não traz 

prejuízos ao paciente. 

B) Deve-se sempre massagear a insulina para acelerar a 

absorção do medicamento. 

C) Deve-se massagear apenas medicações como a prova 

tuberculínica e a insulina, heparina não pode pois 

poderá causar mais lesões. 

D) Todas estão incorretas. 
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38) O acondicionamento e identificação trata-se do ato de embalar os resíduos em sacos e recipientes que evitem 

vazamentos, que sejam adequados às características do resíduo e a ações de punctura e ruptura. A identificação 

trata-se do conjunto de medidas, como cor do saco plástico e simbologia, usada para permitir o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos, recipientes e locais de armazenamento fornecendo informações para o correto manejo 

dos resíduos. Sobre esses símbolos, assinale a alternativa que indica o símbolo de risco biológico utilizado para 

resíduos infectantes. 

 

 
 

39) A transfusão de hemocomponentes inicia-se com a prescrição médica e sua solicitação formal deverá ser feita em 

formulário específico. Devendo conter informações sobre a identificação do receptor, diagnóstico e resultados dos 

exames laboratoriais do receptor que justifiquem a transfusão, dados complementares do receptor como peso, 

antecedentes transfucionais, gestacionais e de reação adversa à transfusão, hemocomponente solicitado, 

modalidade de transfusão, dados do médico e data. Por isso, a necessidade de atenção aos inúmeros cuidados 

transfusionais. Sobre esses cuidados assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Deve-se desenvolver métodos que garantam aos profissionais executarem os procedimentos com o máximo de 

atenção e que todos os passos criados para prevenir erros sejam rigorosamente executados. 

B) Não negligenciar pequenos erros, pois geralmente são prenúncios de que erros mais graves podem acontecer 

resultando em sérios prejuízos para os receptores. 

C) O paciente que possui indicação de receber sangue transfusão de sangue/hemocomponentes deverá ser orientado 

sobre os riscos e benefícios e deve concordar em ser submetido ao procedimento. 

D) Apenas as letras a e c estão corretas 

 

40)  Dentre as alternativas abaixo, qual não se relaciona a uma indicação de lavagem das mãos com água e sabão. 

 

A) Antes de iniciar o turno de trabalho 

B) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. 

C) Antes e depois das refeições 

D) Quando essas não estiverem visivelmente sujas 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) C) D)


