ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

135 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA
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
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

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

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pelo mundo afora, os jornais sentem a agulhada de uma conjunção de fatores especialmente
desfavoráveis: a recessão mundial, que reduz os gastos com publicidade, e o avanço da Internet, que suga
anúncios, sobretudo os pequenos e rentáveis classificados, e também serve como fonte - em geral, gratuita
- de informações.
O binômio recessão-internet está produzindo uma devastação. Alguns jornais encerraram suas
atividades e outros estão com dificuldades financeiras. O Seatle Post-Intelligencer, cujos repórteres eram
confundidos no exterior com “agentes da CIA", devido ao “intelligencer" no nome do jornal, fechou sua
versão imprensa e agora só existe on-line.
No New York Times, a recessão e o estrago da internet se somaram a decisões duvidosas do grupo
empresarial, como a compra do Boston Globe e a construção de uma suntuosa sede na Oitava Avenida, no
coração de Nova lorque. Hoje, o grupo deve 1,1 bilhão de dólares. Já vendeu parte do novo prédio, por 225
milhões de dólares, e tomou emprestados 250 milhões com o bilionário mexicano Carlos Slim, dono da
Claro e da Embratel no Brasil.
O fechamento de um jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Mas, quando o jornal é o
símbolo e um dos últimos redutos do bom jornalismo, não importa quanto isso custe, como é o caso do
Time, morrem mais coisas com ele. Morrem uma cultura e uma visão generosa do mundo. Morre um estilo
de vida romântico, aventureiro, despojado e corajoso que, como em nenhum outro ramo de negócios une
funcionários, consumidores e acionistas em um objetivo comum e maior do que os interesses deles. Desde
que os romanos passaram a pregar em locais públicos sua Acta Diurna, o manuscrito no qual informavam
sobre as disputas dos gladiadores, nascimentos ou execuções, os jornais começaram a entrar nas veias das
sociedades civilizadas. Mas, para chegar ao auge, a humanidade precisou fazer uma descoberta até hoje
insubstituível (o papel), duas invenções geniais (a escrita e a impressão) e uma vasta mudança social (a
alfabetização). Por isso, um jornal ainda que seja um negócio, não é como vender colírio ou fabricar escadas
rolantes.
O Times está se contorcendo para manter o padrão do seu trabalho. Quem acha que a Internet é o
nirvana da democratização da informação, precisa lembrar que o Google tem seu quase monopólio - e
divulga notícias de “25 000 fontes" sem pagar um tostão por elas. E quem acha que a internet, por sua
natureza virtual, dissemina mais informações e eleva a cultura das massas, precisa ir devagar. O site do
Times, com seus 20 milhões de usuários, é o maior site de jornal do mundo. Mas, em média, seus visitantes
ficam no site 35 minutos - por mês. Ou 1,10 minuto por dia. Não dá tempo de ler nem um gibi. É como se os
internautas passassem numa banca, dessem uma olhada nos títulos expostos e fossem embora. Sem ler
nada. É perturbador.

Revista Veja. (Adaptado.)
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA (135)
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01) Quanto à estruturação do texto em parágrafos,

é correto afirmar que o
(A) segundo

ilustra as ideias anteriormente
expostas, destacando o valioso trabalho
desenvolvido pelo jornal Seatle PostIntelligencer - que encerrou sua versão
impressa recentemente - junto à CIA.
(B) terceiro divulga as decisões do grupo
empresarial
que
comanda
o
Times,
evidenciando a generosa doação ao jornal pelo
bilionário mexicano Carlos Slim.
(C) quarto se desenvolve a partir de uma
retrospectiva histórica sobre o bom jornalismo
do Times, que conduz à exposição de novas
ideias sobre acontecimentos correlatos ao
surgimento do referido jornal.
(D) quinto retoma a questão das dificuldades
enfrentadas pelo New York Times, assumindo
explicitamente uma atitude crítica em relação
aos que consideram a internet como a
excelência das excelências pelas razões citadas.
02) Identifique as afirmativas verdadeiras com (V)

e as falsas com (F). De acordo com o texto,
(
) a Internet, associada a outros fatores, tem
contribuído para a bancarrota das publicações
jornalísticas em sua versão impressa.
(
) o Times sofre, atualmente, além dos
efeitos da crise mundial e do crescente progresso
da internet, os impactos de atitudes pouco
confiáveis do grupo que está em seu comando.
(
) as sociedades se acostumaram com a
falência de empreendimentos em tempos de crise,
sobretudo; e o Times é um negócio como outro
qualquer, que, se desaparecer, não deixará
significativas lacunas sociais.
(
) o articulista se posiciona favoravelmente
a respeito da qualidade do trabalho desenvolvido
pelo Times que, ao longo da sua existência,
construiu um estilo próprio, marcado por uma
leitura benevolente do mundo.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA (135)
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(
) o Google, que divulga notícias de inúmeras
fontes, disponibiliza a todos os seus usuários um
vastíssimo material que é consultado amiúde por
todos eles, como acontece com o site do Times, o
maior de todos os sites de jornal do planeta.
A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é a
(A) V-V-F-V-F
(B) F-V-F-V-F
(C) V-V-F-F-V
(D) F-F-V-V-V
03) Ao se referir ao Times como "um dos últimos

redutos do bom jornalismo" (L.15), o autor do
texto
(A) deixa claro que o fim desse jornal significa

também a extinção do bom jornalismo.
(B) afirma que, atualmente, são bem poucas as
produções jornalísticas de qualidade.
(C) critica, abertamente, os sites de jornais
existentes na internet.
(D) evidencia sua franca antipatia por outros
jornais.
04) É uma ideia comprovável no quarto parágrafo:
(A) A evolução da tecnologia, que possibilita a

disseminação das informações em velocidade
alucinante, ultrapassou as invenções geniais de
séculos passados, colocando um ponto final no
uso do papel para esse fim.
(B) As sociedades civilizadas não dispensam as
publicações impressas, daí a sobrevivência da
circulação dos jornais de grande porte.
(C) Acontecimentos
históricos
contribuíram
sobremaneira para que as publicações
impressas tivessem vez e voz.
(D) Um trabalho voltado principalmente para a
disseminação da cultura acaba se tomando
imortal.
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05) A substituição proposta para os termos

transcritos que mantém o sentido em que
foram usados no texto é a da alternativa

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

08) Exerce a mesma função sintática que a

expressão “de negócios” (L.17) a expressão
(A) “de uma suntuosa sede” (L.10).

(A) "conjunção de fatores” (L.1) - união de

(B) “de um jornal” (L.14).

resultados.
(B) “rentáveis classificados" (L.3) - valiosas
seleções.
(C) “a recessão e o estrago” (L.9) - o retrocesso e o
desperdício.
(D) "nirvana da democratização da informação" (1.
26) - bem-aventurança do acesso ao saber por
todos.

(C) “do mundo.” (L.29).

06) Uma análise dos elementos linguísticos que

compõem o texto permite afirmar que
(A) "fazer, em "a humanidade precisou fazer uma

descoberta até hoje insubstituível (o papel),
duas invenções geniais (a escrita e a
impressão) e uma vasta mudança social (a
alfabetização)." (L.21/23), tem valor passivo e
não forma locução verbal com "precisou".
(B) “de uma suntuosa sede", em “e a construção de
uma suntuosa sede na Oitava Avenida" (L.10),
restringe o sentido de "construção".
(C) “morrem", em "morrem mais coisas com ele"
(L.16), possui sujeito indeterminado.
(D) "vender" e "fabricar", em "não é como vender,
colírio ou fabricar escadas rolantes." (L.23/24),
possuem regências diferentes.
07) Quanto às funções sintático-semânticas dos

(D) “de um negócio” (L.14).
09) Há correspondência modo-temporal entre a

forma verbal simples “vendeu“ (L.11) e a
composta
(A) tivesse vendido.
(B) tem vendido.
(C) tinha vendido.
(D) teria vendido.
10) Sobre o elementos linguísticos presentes no

texto, é correto afirmar que:
(A) A palavra “qualquer” (L.14) possui oito

fonemas.
(B) Estabelece a mesma relação do conectivo
“que”, em “que reduz os gastos com
publicidade” (L.2) o “que”, em “que a Internet é
o nirvana da democratização da informação
“(L.25/26).
(C) A expressão “ainda que” (L.23), pode ser
substituída pela expressão “desde que”, sem
provocar mudança sintático-semântica na
oração.
(D) “Desde que” (L.18/19) expressa uma
concessão.

elementos linguísticos do texto, é correto
afirmar:
(A) A palavra “agulhada” (L.1) está usada em seu

sentido denotativo.
(B) “O” e “um”, em “O fechamento de um jornal”
(L.14), definem o nome com o qual se
relacionam.
(C) “Pelo mundo afora” (L.1) exprime, neste caso,
ideia de meio.
(D) A oração “que suga anúncios” (L.2/3) tem valor
de adjunto adnominal com valor explicativo.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como

objetivo fornecer ações contínuas no sentido
da promoção, prevenção e proteção da saúde,
oferecendo assistência à saúde em todos os
níveis. É o que determina o seguinte princípio:
(A) Universalidade.
(B) Resolubilidade.
(C) Integralidade.
(D) Efetividade.
12) Sobre a participação da comunidade na gestão

do Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) O controle social é uma diretriz e princípio do

SUS.
(B) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e
deliberativo
(C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento
próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
(D) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será majoritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
13) As comissões intersetoriais terão a finalidade

de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). A articulação das políticas e
programas,
a
cargo
das
comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades, exceto:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
14) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo

Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Para
ser instituída, a Região de Saúde deve conter,
no mínimo as seguintes ações e serviços,
exceto:
(A) Vigilância ambiental.
(B) Atenção psicossocial.
(C) Urgência e emergência.
(D) Vigilância em saúde.
15) Sobre a participação das instituições privadas

no Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se
afirmar que:
(A) Poderão participar de forma complementar do

sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(B) Não poderão participar do SUS em nenhuma
hipótese.
(C) Poderão participar de forma suplementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste.
(D) Poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito privado,
tendo preferência as entidades com fins
lucrativos.

(A) Saneamento e meio ambiente.
(B) Assistência social.
(C) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
(D) Ciência e tecnologia.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)
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CONHECIMENTOS GERAIS DE CAIXAS
16) Assinale

a alternativa que preenche
corretamente e respectivamente as lacunas do
texto abaixo:

“O município é banhado pelo_______________, que
banha quase toda extensão do município, e pelo
_________a nordeste, além de possuir vários
afluentes que cercam a cidade com diversos
banhos naturais.”
(A) Rio Parnaíba; Rio Pindaré
(B) Rio Itapecuru; Rio Parnaíba
(C) Rio Itapecuru; Rio Mearim
(D) Rio Parnaíba; Rio Itapecuru

QUESTÕES DE 16 A 20
19) A história de Caxias começou no século XVII,

com qual Movimento no interior maranhense,
para o reconhecimento e ocupação de terras,
durante a invasão francesa no Maranhão?
(A) Guerra de Canudos
(B) Revolta de Beckman
(C) Balaiada
(D) Entradas e Bandeiras
20) Nas alternativas abaixo, assinale aquela que

descreve
os
Caxienses
que
tiveram
participação em dois dos principais símbolos
nacionais: o Hino Nacional Brasileiro e a
Bandeira Nacional Brasileira, respectivamente:

17) Sobre o município de Caxias, assinale a

alternativa incorreta:
(A) Está a 365 quilômetros da capital do Maranhão.
(B) Geograficamente, em relação ao território

nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
(C) Delimitada, a atual área do município equivale
somente a 45,45% da área original, antes das
emancipações de Governador Eugênio Barros,
Parnarama, Matões e Timon.
(D) Situada na mesorregião do leste maranhense.

(A) Raimundo Teixeira Mendes; Antônio Gonçalves

Dias
(B) Antônio Gonçalves Dias; Luís Alves de Lima e
Silva
(C) Raimundo Teixeira Mendes; Coelho Neto
(D) Antônio Gonçalves Dias; Raimundo Teixeira
Mendes

18) Sobre o nome Caxias, do qual o município de

Caxias recebeu o nome, não é correto afirmar
que:
(A) O nome de Caxias se atribui a Luís Alves de

Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro.
(B) Guanaré foi um dos seus nomes, denominação
indígena.
(C) Freguesia das Aldeias Altas já foi um dos nomes
que o município de Caxias recebeu.
(D) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com o título: “A princesa do sertão
maranhense”.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando as condutas para paciente

inconsciente, respiração ausente ou em
gasping e sem pulso central palpável, marque a
alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 21 A 40
(C) Considerar possibilidade de obstrução de vias

aéreas por corpo estranho.
(D) Realizar entrevista.
25) Sobre o atendimento inicial às vítimas de

trauma e a avaliação da circulação, marque a
alternativa INCORRETA:

(A) Checar pulso central (carotídeo) em até 10

segundos.
(B) Posicionar o paciente em decúbito lateral em
superfície plana, rígida e seca.
(C) Pulso PRESENTE: abrir via aérea e aplicar uma
insuflação a cada 5 a 6 segundos (10 a 12/min.)
e verificar a presença de pulso a cada 2
minutos.
(D) Iniciar RCP pelas compressões torácicas,
mantendo ciclos de 30 compressões eficientes
(na frequência de 100 a 120/min., deprimindo
o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
22) Em relação à abordagem pré-hospitalar da

vítima com dor, deve-se considerar os
seguintes fatores associados, EXCETO:
(A) Febre.
(B) Alteração do ritmo intestinal.
(C) Alterações urinárias e ginecológicas.
(D) Intensidade.
23) São

sinais e sintomas da Hipoglicemia,
EXCETO:

(A) Distúrbios visuais.
(B) Rebaixamento da consciência.
(C) Polidipsia.
(D) Sudorese.

(A) Controlar

sangramentos externos com
compressão direta da lesão e/ou torniquete
(conforme indicado).
(B) Pulso radial ausente e pulso central presente,
seguir Protocolo de PCR.
(C) Avaliar reenchimento capilar (normal até 2
segundos).
(D) Avaliar características da pele (temperatura,
umidade e coloração).
26) No atendimento inicial à vítima de fratura

exposta de extremidades, deve-se:
(A) Realizar a imobilização do segmento afetado

com ênfase para o retorno à posição anatômica,
exceto se presença de dor significativa e/ou
resistência ao reposicionamento.
(B) Realizar a imobilização do segmento afetado
com ênfase para o retorno à posição anatômica,
mesmo se presença de dor significativa e/ou
resistência ao reposicionamento.
(C) Realizar a imobilização do segmento afetado
com ênfase para o retorno à posição anatômica,
mesmo se resistência ao reposicionamento.
(D) Realizar a imobilização do segmento afetado
com ênfase para o retorno à posição anatômica,
independente de qualquer outro fator.

24) Na avaliação

primária do paciente com
Insuficiência respiratória aguda, deve-se dar
ênfase para, EXCETO:

(A) O nível de consciência.
(B) Manter o paciente em decúbito elevado, em

graus variáveis, de acordo com a intensidade
do desconforto respiratório.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)

27) Sobre os princípios básicos da oxigenioterapia

e uso da oximetria de pulso, considere:
I.

O cateter de oxigênio é indicado para pacientes
conscientes, com respiração espontânea e leve
desconforto respiratório, que necessitam de
baixo fluxo de oxigênio.
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II. A umidificação com água destilada só deverá
ser utilizada quando o transporte do paciente
for superior a duas horas.
III. A máscara facial não-reinalante com
reservatório é indicada para pacientes com
hipoxemia moderada a grave, sugestiva de
DPOC, que necessitam de controle rigoroso da
oferta de O2.
IV. A escolha e preparo da região em que será
colocado o sensor do oxímetro, em pacientes
adultos, deverá ser de preferência MMSS, dedo
indicador.
Está (ão) CORRETO (S) o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I e II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.

30) Considerando a triagem de acidente com

múltiplas vítimas,
INCORRETA:

marque

a

alternativa

(A) Se a vítima não respira mesmo após abertura

das vias aéreas, classificar e identificar como
“CINZA”.
(B) Se o paciente respira após abertura das vias
aéreas, classificar e identificar como
“VERMELHO”.
(C) Enchimento capilar > 2 segundos ou pulso
radial ausente, classificar e identificar como
“AMARELO”.
(D) As
vítimas classificadas como cinza,
inicialmente, não devem ser removidas ou
receber abordagem.
31) No atendimento às síndromes hipertensivas da

gestação, são sinais de gravidade, EXCETO:
28) Considerando

a determinação da área
queimada pela Regra dos 9, em vítima adulta
que apresenta queimaduras na cabeça, pescoço
e membros superiores, a área queimada será
de:

(A) 36%.
(B) 27%.
(C) 18%.

(A) Cefaleia, tontura, confusão mental.
(B) Distúrbios visuais (diplopia, escotomas, visão

turva).
(C) Epigastralgia, dor em hipocôndrio esquerdo,

náuseas e vômitos.
(D) Dispneia e/ou dor torácica retroesternal.
32) É contraindicado o uso do colar cervical:

(D) 45%.
(A) No atendimento ao politraumatizado.
29) No atendimento e controle das hemorragias,

(B) No paciente que apresenta comprometimento

através da compressão direta da lesão, deve-se
observar, EXCETO:

(C) Enquanto a estabilização manual da cabeça for

(A) A compressão direta deve ser a primeira opção

técnica no controle das hemorragias externas.
(B) Caso haja indícios de sangramento sob o
curativo, remover a atadura ou bandagem
encharcada e aplicar um novo curativo.
(C) Não remover objetos encravados.
(D) Lesões no couro cabeludo requerem
compressão ao longo das bordas do ferimento.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)

das vias aéreas.
possível.
(D) Nas situações em que o alinhamento não possa
ser obtido.
33) No rolamento em bloco a 180° é INCORRETO

afirmar:
(A) A rotação completa deve se dar na mesma

direção da cabeça.
(B) A avaliação do dorso pode ser realizada antes
da rolagem.
(C) A posição da prancha para o início do
rolamento é à altura dos tornozelos.
(D) O rolamento deve ser realizado em 2 tempos.
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34) Sobre as condutas aplicadas a todos os

(B) Ampliar o acesso regulado dos pacientes

profissionais da equipe de intervenção
socorrista, marque (V) para Verdadeiro ou (F)
para Falso:

vítimas de trauma aos cuidados qualificados
em todos os pontos de atenção da Rede de
Atenção às Urgências e Emergências.
(C) Estruturar e descrever a Linha de Cuidado ao
Trauma desde a cena à atenção hospitalar e
reabilitação, bem como na prevenção de
sequelas.
(D) Sensibilizar e capacitar os profissionais de
saúde que atuam na Rede de Atenção às
Urgências e Emergências, para a notificação
compulsória dos casos de violência doméstica,
sexual e outras violências.

(
) Durante o deslocamento até o local da
ocorrência,
auxiliar,
se
necessário,
no
estabelecimento da melhor e mais segura rota para
o local da ocorrência.
(
) Na cena do atendimento, deverá garantir
sua segurança e a da equipe, além dos circundantes
e da vítima.
(
) Na comunicação com paciente e
familiares, utilizar expressões simples, porém
termos
técnicos,
e
evitar
informações
desnecessárias.
(
) Manter atenção à comunicação verbal e
não-verbal durante todo o atendimento.
Marque a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(A) F, V, V, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) V, V, F, V
35) De acordo com a Portaria Nº 1.010/2012, são

indicadores do serviço móvel de urgência,
EXCETO:
(A) Número geral de ocorrências atendidas no

período.
(B) Idade e sexo dos profissionais envolvidos.
(C) Tempo mínimo, médio e máximo de resposta.
(D) Identificação dos motivos dos chamados.
36) Considerando a Portaria Nº 1.365/2013, que

aprova e institui a Linha de Cuidado ao Trauma
na Rede de Atenção às Urgências e
Emergências, são objetivos da Linha de
Cuidado ao Trauma, EXCETO:

37) A precaução padrão deve ser seguida para

todos os pacientes, independente da suspeita
ou não de infecções. Marque a alternativa que
NÃO apresenta um item utilizado nesse tipo de
precaução:
(A) Higienização das mãos.
(B) Óculos de proteção.
(C) Luvas.
(D) Máscara N-95.
38) Esterilização é:
(A) Processo de destruição de todas as formas de

vida microbiana (bactérias nas formas
vegetativas e esporuladas, fungos e vírus)
mediante a aplicação de agentes físicos e/ou
químicos.
(B) É o processo pelo qual se destroem
particularmente os germes patogênicos e/ou
se inativa sua toxina ou se inibe o seu
desenvolvimento.
(C) É a destruição de micro-organismos existentes
nas camadas superficiais ou profundas da pele.
(D) É a dispersão sob forma de partículas, de
agentes desinfetantes como gases, líquidos ou
sólidos

(A) Estabelecer e implementar a Linha de Cuidado

ao Trauma e habilitar Centros de Trauma, para
realização do atendimento hierarquizado e
referenciado.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)
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39) Considerando os materiais perfurocortantes,

marque a alternativa INCORRETA:
(A) Devem ser descartados separadamente, no

local de sua geração, imediatamente após o uso.
(B) Os recipientes mencionados devem ser
descartados quando o preenchimento atingir
3/4 de sua capacidade.
(C) O volume dos recipientes de acondicionamento
deve ser compatível com a geração diária desse
tipo de resíduo.
(D) Os recipientes devem estar identificados com
símbolo internacional de risco biológico,
acrescido
da
inscrição
de
“PERFUROCORTANTE” e os riscos adicionais,
químico ou radiológico.
40) Considerando

a aferição da temperatura
corporal, marque a alternativa INCORRETA:

(A) É altamente recomendada a desinfecção do

termômetro antes de guardá-lo.
(B) Deve-se considerar a necessidade de enxugar a
axila do paciente antes da aferição.
(C) Após a desinfecção, o termômetro de coluna de
mercúrio está pronto para uso se a
temperatura apontada for menor que 34 ºC.
(D) A hipotermia é considerada leve quando está
de 32-35 ºC.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA(135)
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