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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CÓD. 138) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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 Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

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

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

14h às 18h 

 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

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


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 2  

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CÓD. 138) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 3  

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CÓD. 138) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 
TEXTO 

 

A vida em sociedade impõe certas regras de conduta que ficam a certa distância do Direito e também não 1 
pertencem à Moral, embora possam eventualmente fazer parte dela. São as denominadas regras sociais, usos decorrentes do 2 
decoro ou da polidez; também da higiene. 3 

Deve, nesse campo, também ser levado em conta o que se denomina a “linguagem do corpo”. O corpo fala: num 4 
cumprimento, numa saudação ou numa ofensa. Essas regras, distintas das jurídicas e das morais, costumam ser denominadas 5 
regras sociais ou de cortesia, mas também podem ser referidas como máximas da vida social, normas de urbanidade, regras 6 
de decoro social, convenções sociais, hábitos consagrados etc. 7 

Não é muito simples distinguir essas regras de menor espectro das normas morais, pois seus campos 8 
interpenetram-se, até mesmo atingindo o campo jurídico. Há autores que negam possam essas regras formar um terceiro 9 
gênero, qual seja, uma situação intermediária entre Moral e Direito. Não são raras normas jurídicas, é bem verdade, que 10 
interferem nessas condutas, impondo ou proibindo certos comportamentos sociais que a priori deveriam passar ao largo do 11 
Direito. É recente o exemplo de legislação francesa que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas, atingindo, 12 
principalmente, o véu islâmico. Dessa forma, quando, a critério do legislador, esses usos interferirem na convivência social, 13 
podem ser transformados em lei. 14 

Como regra geral, porém, ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir determinada indumentária, a 15 
cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta são espontâneas e não coercíveis, da mesma forma 16 
que as regras morais. Os que desrespeitam essas regras sofrem reprimenda social, censura ou desprezo, mas não podem ser 17 
obrigados a agir desta ou daquela forma. 18 

As regras sociais impõem determinada postura, comportamento, saudação ou vestimenta, dependendo do local e 19 
do nível social. Assim também a moda, que exige determinada modalidade de traje em local, hora e eventos apropriados. São 20 
todos, sem dúvida, princípios de adequação social, os quais, assim como o Direito e a Moral, completam a convivência e 21 
permitem que seja mais ou menos harmoniosa. Essas regras de cortesia também pertencem, sem dúvida, ao mundo 22 
normativo. São simples normas de convivência destinadas a torná-la mais agradável e gozam também de sanção, que se 23 
traduz numa reprovação social. 24 

O desrespeito a essas regras, que não tocam diretamente a Moral ou o Direito, mas podem relacionar-se com 25 
eles, acarreta o desajuste social perante o grupo. Assim, por exemplo, na maioria dos povos civilizados, não se admite que se 26 
inicie uma refeição sem lavar as mãos. É desajustado o indivíduo que comparece a evento em que convencionalmente se 27 
exige traje formal com sandálias e em andrajos. Esse desajuste, por vezes, é acintosamente utilizado por grupos que 28 
precipuamente desejam chocar e afrontar as regras sociais e por isso mesmo são marginalizados. Essas regras sociais, 29 
conhecidas do grupo, também guardam imperatividade e não podem ser desconhecidas do intérprete quando ora e vez 30 
apresentam reflexos jurídicos. Essas regras podem ser convertidas em normas jurídicas quando, por exemplo, estabelece-se 31 
em um templo religioso que é proibido o ingresso de pessoas com este ou aquele traje, ou em uma fábrica, quando se exige 32 
que os operários tomem banho ou troquem de uniforme antes de ingressar em determinado ambiente. 33 

Tudo isso não é somente instintivo, mas secretamente regulado. São fenômenos de psicologia social que aderem 34 
a determinado grupo em torno de sua convivência harmoniosa. São os chamados folkways, mencionados por sociólogos 35 
norte-americanos, maneiras de viver do grupo, de se vestir, alimentar, conversar, relacionar etc. Daí por que ao estrangeiro, 36 
que não é dado conhecer prontamente esses usos, não deve a sociedade reprová-lo, enquanto não inserido no seu contexto. 37 

Como apontamos, embora essas regras sociais não sejam geralmente regras jurídicas, o Direito delas se utiliza, 38 
quando necessário, para adequar a interpretação do Direito ao caso concreto. O Direito pode apropriar-se de qualquer regra 39 
social, se o legislador entender oportuno e conveniente. 40 
Ademais, note-se que não é indispensável que essas regras de comportamento social ou cavalheirismo sejam praticadas com 41 
sinceridade. Assim, atendem às regras de etiqueta tanto aquele que cumprimenta o amigo com carinho na alma, como aquele 42 
que cumprimenta o inimigo mascarando o ódio. A hipocrisia faz parte da convivência em todas as áreas. Destarte, seja a 43 
lisonja verdadeira ou falsa, o que importa para o convívio é unicamente a exterioridade do ato social nesse caso; não importa 44 
o seu conteúdo. Nesse ponto, coincide com o Direito, mas as regras de cortesia não possuem a bilateralidade e a 45 
atributividade, porque não se pode exigir o seu cumprimento. 46 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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01) É possível extrair do texto que 
 

A) Para que seja possível a conivência harmônica nem 

sempre é necessária existência de regras de 

comportamento social. 

B) As regras de comportamento social estão sujeitas a 

limitações que, às vezes, restringem a liberdade 

individual. 

C) A convivência humana em sociedade apoia-se em 

princípios contraditórios de regras sociais. 

D) Cada ser humano é um indivíduo e tem seus próprios 

direitos, não podendo sofrer constrições de 

comportamento, sob pena de serem violados seus 

direitos individuais.  

 

02) Pode ser confirmada, a partir da leitura do texto, a 

afirmação na alternativa 
 

A) Viver em sociedade requer cumprimento de regras 

sociais e leis. 

B) A individualidade da pessoa só é preservada quando ela 

é livre para agir sem freios sociais. 

C) As regras de comportamento social, via de regra, são 

definidas pelas leis. 

D) O direito nasce a partir de mecanismos democráticos, 

respeitando a liberdade e a igualdade de todos e dessa 

forma são fixadas as regras. 

 

03) A alternativa em que o fragmento destacado contém 

uma ideia de estado de sujeito é 
 

A) " A vida em sociedade impõe certas regras de conduta” 

(L.1). 

B) “esses usos interferirem na convivência social,” (L.13). 

C) “essas regras de conduta são espontâneas e não 

coercíveis,” (L.16). 

D) “Essas regras de cortesia também pertencem, sem 

dúvida, ao mundo normativo.” (L.22/23). 

 

04) Tem função subjetiva o termo transcrito em 
 

A) “normas jurídicas” (L.10). 

B) “vestes de cunho religioso” (L.12). 

C) “na convivência social” (L.13). 

D) “indumentária” (L.15). 

05) A alternativa cujo termo transcrito tem valor predicativo 

é 

 

A) “’linguagem do corpo’.” (L.4). 

B) “saudação” (L.5). 

C) “terceiro” (L.9). 

D) “islâmico” (L.13). 

 

06) A palavra “espectro” (L.8), no texto, expressa 

 

A) Aparição. 

B) Prenúncio. 

C) Ilusão. 

D) Abrangência. 

 

07) Sobre a pontuação, é CORRETO afirmar: 

 

A) A vírgula da linha 2 separa uma oração intercalada. 

B) A vírgula da linha 4 isola um advérbio de tempo 

deslocado. 

C) A vírgula da linha 10 isola um termo explicativo. 

D) A última vírgula do último período do último parágrafo 

do texto separa uma oração adverbial. 

 

08) O termo “Embora“(L.38) inicia uma declaração 

 

A) Explicativa. 

B) Concessiva. 

C) Conclusiva. 

D) Conformativa. 

 

09) Exerce a mesma função sintática do termo “de conduta” 

(L.1) a expressão da alternativa 

 

A) “do decoro” (L.2/3). 

B) “de cunho religioso” (L.12). 

C) “de pessoas” (L.32). 

D) “de sua convivência” (L.35). 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 5  

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CÓD. 138) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

10) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, 

está CORRETO o que se afirma em 

 

A) A expressão “autores” (L.9), que completa o verbo 

“haver” (L.9), mudará de função sintática caso haja 

substituição dessa forma verbal pela sua correlata 

“existir”. 

B) A forma pronominal “se”, em “pois seus campos 

interpenetram-se,” (L.8/9), é partícula apassivadora 

pessoal. 

C) O vocábulo “seja” (L.22) é formado por derivação 

regressiva. 

D) O vocábulo “como”, em “como apontamos” (L.38), 

expressa uma comparação. 

 

11) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que 

seja mais ou menos harmoniosa.” (L.22), o “que” da 

alternativa 

 

A)  “que ficam a certa distância do Direito” (L.1). 

B) “que negam” (L.9). 

C) “que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas” 

(L.12). 

D) “que é proibido o ingresso de pessoas com este ou 

aquele traje,”. (L.32). 

 

12) No texto, equivalem-se semanticamente 

 

A) “andrajos” (L.28) e “traje” (L.20). 

B) “sanção” (L.23) e “reprimenda” (L.17). 

C) “censura” (L.17) e “reprovação” (L.24). 

D) “decoro” (L.3) e “cortesia” (L.22). 

 

13) A ideia expressa pelo termo transcrito está CORRETA 

em 

 

A) “mas” (L.6) – oposição. 

B) “como” (L.21) – comparação. 

C) “muito” (L.8) – quantidade. 

D) “ou” (L.32) – exclusão. 

14) Possui predicado verbal a oração na alternativa 

 

A) “Essas regras sociais [...] não podem ser desconhecidas 

do intérprete” (L.29/30). 

B) “Tudo isso não é somente instintivo” (L.34). 

C) “Não são raras normas jurídicas,” (L.10). 

D) “É recente o exemplo de legislação francesa” (L.12). 

 

15) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em  

 

A) “sociedade” (L.1) e “nesse” (L.4). 

B) “muito” (L.8) e “vestes” (L.12). 

C) “porém” (L.15) e “mundo” (L.22). 

D) “cortesia” (L.6) e “harmoniosa” (L.22). 
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16) No Microsoft Word 2007, a faixa de opções do menu 

Início oferece diversos botões e ferramentas para 

formatações em diversos níveis. A ferramenta que pode 

ser descrita como uma prancheta com uma pequena 

folha é utilizada para: 

 

 

 

A) Substituir. 

B) Salvar. 

C) Copiar. 

D) Colar. 

 

17) Os trabalhos realizados no Microsoft Excel utilizam 

essencialmente fórmulas, sendo regra iniciarem com o 

símbolo = (igual). Para realizar a operação matemática 

multiplicar, utiliza-se o símbolo: 
 

A) = 

B) / 

C) * 

D) # 

 

18) Quando se deseja enviar uma mensagem de e-mail para 

diversos destinatários ao mesmo tempo, através do 

Internet Explorer, mas o remetente não deseja que estes 

saibam que a correspondência foi enviada a terceiros, 

ele deve fazer uso da ferramenta: 
 

A) Prioridade Alta. 

B) Cco 

C) Cc  

D) App. 

 

19) A utilização de Planilhas do Microsoft Office Excel e as 

fórmulas certas proporcionam resultados rápidos e de 

maneira prática. Observe a planilha a seguir: 

 

 A B C D E 

1 PRODUTO QUANT VAL. UNT TOTAL 

 2 Resma 8 15,80 

  3 Caneta 100 0,60 

  4 Cola 32 2,15 

  5 Fita adesiva 12 7,80 

  6 

      

Para a obtenção do total resultante da multiplicação da 

quantidade de Caneta por seu valor unitário, faz-se necessário 

aplicar a fórmula: 
 

A) B3*C3 

B) =C3*B3 

C) =B3xC3 

D) =B1*C1 

 

 

 

 

20) “É um método não documentado de entrada em 

sistemas (software, plataformas, dispositivos etc.) que 

pode ser usado de forma legítima por fabricantes para 

restaurar acessos. Porém, existem ameaças cibernéticas 

que tentam explorar o mesmo método para dar acesso 

remoto a um centro de comando e controle externo ao 

ecossistema invadido, criando uma via permanente 

para futuras contaminações. Assim, um atacante 

poderia ter acesso a diversos arquivos e até o controle 

completo do seu ambiente.”  

 

O texto acima refere-se ao conceito de: 

 

A) Botnet 

B) Phpkits 

C) Backdoor 

D) Phishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INFORMÁTICA                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Uma paciente, de 18 anos de idade, compareceu na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) do município para 

realizar consulta de planejamento familiar, mas a 

técnica em Enfermagem lhe indagou sobre a frequência 

do seu ciclo menstrual. Sabendo que o intervalo de dias 

entre as menstruações da paciente foram, 

respectivamente, 25 (vinte e cinco), 28 (vinte e oito), 

31 (trinta e um), 29 (vinte e nove), 32 (trinta e dois) e 

29 (vinte e nove), no último semestre, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) O ciclo menstrual da paciente é irregular, mas ela não 

pode fazer uso do método Ogino-Knaus. 

B) O ciclo menstrual da paciente é irregular, mas ela pode 

fazer uso do método Ogino-Knaus.   

C) O ciclo menstrual da paciente é regular e ela pode fazer 

uso do método Ogino-Knaus.  

D) O ciclo menstrual da paciente é regular, mas ela não 

pode fazer uso do método Ogino-Knaus. 

 

22) Foram prescritos 3 soros fisiológicos 0,9% de 500ml, 

sendo que, no primeiro soro foi acrescentado uma 

ampola de 10ml de vitamina “C”, no segundo e terceiro 

soro, foram acrescentados duas ampolas de 10 ml de 

cloreto de potássio. Sabendo que essa medicação deve 

ser administrada em 12 horas com equipo de 

macrogotas, o gotejamento adequado é: 

 

A) 44 gts/min. 

B) 43 gts/min. 

C) 42 gts/min. 

D) 41 gts/min. 

 

23) Na sala de procedimentos da unidade básica de saúde do 

centro, o técnico em enfermagem realizou o curativo do 

sr. T.A.A, 27 anos, vítima de acidente automobilístico, 

que teve sua perna esquerda amputada até altura do 

joelho. Após realizar o curativo o técnico em 

enfermagem envolveu a região afetada com uma atadura 

no formato de capacete. Esse tipo de formato de 

bandagem é classificado como:  

 

A) Cruzada ou em oito.    

B) Espiral apressada.   

C) Espiral Reversa. 

D) Recorrente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

24) Na Unidade Cirúrgica do Hospital Municipal foram 

prescritos para um paciente no pré-operatório de uma 

cirurgia bariátrica 900 UI de Heparina para ser 

administrada por via Sub-Cutânea (SC). Sabendo que 

na enfermaria está disponível frascos de Heparina de 

1000 UI/ml em frascos de 5 ml, a dosagem a ser 

administrada deve ser:  

 

A) 0,95 ml.  

B) 0,90 ml. 

C) 0,85 ml.   

D) 0,80 ml. 

 

25) O Técnico em Enfermagem da Central de Material e 

Esterilização do Hospital Municipal comunicou ao 

Enfermeiro gerente do serviço no último plantão que 

somente o teste de qualidade da esterilização do 

material hospitalar que avalia as variáveis Tempo e 

Temperatura estavam a disposição, pois os demais já 

tinham acabado e como este teste não é o mais preciso, 

gostaria de saber se continuaria ou não a processar os 

materiais. O teste mencionado no texto acima é: 

 

A) Teste integrador.   

B) Teste de Bowie & Dick. 

C) Teste Biológico. 

D) Fita de autoclave.  

 

26) Ao realizar suas anotações no prontuário de um 

paciente internado na clínica ortopédica do hospital 

municipal, o técnico de Enfermagem, escreveu que o 

pulso radial do paciente estava dicrótico, o que chamou 

a atenção do médico responsável pelo paciente. Este 

termo técnico anotado pelo Técnico em Enfermagem é 

caracterizado por:  

 

A) Indica volume normal do pulso periférico, isto é, 

enchimento arterial adequado. 

B) Os intervalos entre os batimentos são desiguais.   

C) Pulso acima da faixa normal (acelerado).  

D) Quando dá a “impressão” de dois batimentos. 

 

27) Durante a realização do exame preventivo do câncer do 

colo de útero na Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

bairro pelo Enfermeiro da equipe de saúde da família, a 

Técnica em Enfermagem da referida equipe é 

responsável por colocar a paciente na posição para a 

realização deste exame. A posição para se realizar o 

exame preventivo do câncer do colo de útero é: 

 

A) Posição litotômica. 

B) Posição ginecológica.   

C) Posição de SIMs esquerda.  

D) Posição de SIMs direita. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) A bactéria Streptococcus pneumoniae é o principal 

causador de infecções em neonatos e em crianças 

menores de 2 anos de idade, podendo causar infecções 

diversas como: pneumonias, meningite, sinusite e 

artrite. No entanto, o Ministério da Saúde, introduziu 

no calendário vacinal oficial a utilização da vacina 

contra este agente infeccioso.  Sobre a vacina contra 

este agente infeccioso é CORRETO afirmar: 

 

A) Para idosos acamados são preconizadas 2 (duas)  doses 

da vacina pneumocócica 23 valente, a cada 5 anos. 

B) Para idosos acamados são preconizadas 1 (uma) dose 

da vacina pneumocócica 23 valente, a cada 5 anos. 

C) Para crianças menores de 12 meses são preconizadas 3 

(três) doses da vacina pneumocócica 10 valente.  

D) Para crianças entre 12 e 24 meses são preconizadas 1 

(uma) dose de reforço da vacina pneumocócica 23 

valente.   

 

29) Assinale a alternativa que apresenta as vacinas que 

podem ser colocadas na primeira prateleira da geladeira, 

sem risco de inativação pela temperatura abaixo de dois 

graus: 

 

A) Hepatite b, Tetravalente e Rotavírus. 

B) Tríplice viral, BCG e Dupla Viral. 

C) Poliomielite, Tetravalente e Rotavírus. 

D) Tríplice viral, Febre Amarela e Dupla Viral. 

 

30) Na Clínica Médica do Hospital Municipal, o Técnico 

em Enfermagem foi administrar uma solução prescrita 

pelo plantonista para facilitar a eliminação de fezes de 

um paciente com histórico de constipação, mas antes da 

administração o Técnico em Enfermagem explicou o 

procedimento ao paciente e quais seus riscos. Não se 

constitui em risco para administração de medicamentos 

por via retal:  

 

A) Contaminação da mucosa.  

B) Dor devido à resistência durante a introdução da 

medicação. 

C) Expulsão do medicamento, absorção irregular e 

incompleta. 

D) Lesão da mucosa.   

31) No atendimento de uma criança de três anos de idade 

com desidratação acentuada, devido a uma diarreia 

persistente, o médico da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) prescreveu para a mesma, 500 ml de soro 

fisiológico 0,9%, por via endovenosa, para ser feito na 

própria UBS, localizada na zona rural do município, 

para poder reavaliá-la após 4 horas. De acordo com o 

texto acima, qual o tipo de plano para reidratação 

utilizado para essa criança: 

 

A) Plano A de reidratação.  

B) Plano B de reidratação. 

C) Plano C de reidratação.   

D) Plano D de reidratação. 

 

32) Na última campanha de vacinação nacional contra a 

gripe (vacina da influenza), a técnica em enfermagem 

da sala de vacina da unidade básica de saúde do centro, 

vacinou uma criança de 7 meses para a influenza. O 

esquema adequado para esta criança deve ser:  

 

A) Administrar 0,25ml e agendar para um mês uma 

segunda dose de 0,25ml. 

B) Administrar 0,5ml e agendar para um mês uma segunda 

dose de 0,5ml. 

C) Administrar 0,25ml e agendar para quatro meses uma 

segunda dose de 0,25ml. 

D) Administrar 0,5ml e agendar para dois meses uma 

segunda dose de 0,5ml. 

 

33) No hospital psiquiátrico do município, o Técnico em 

Enfermagem do plantão teve que conter de forma 

mecânica um paciente no leito conforme orientação 

médica. Não se constitui em indicação para contenção 

mecânica no leito:  

 

A) Garantir estudo e tratamento adequados de um paciente 

em estado de agitação psicomotora. 

B) Nas condições que podem ser exacerbadas por 

diminuição de estímulos (encefalopatias). 

C) Nos casos de agitação pós-operatória, como em 

craniotomia.   

D) Para pacientes não colaborativos na manutenção de 

sondas.  

 

34) No último plantão no Centro de Parto Normal (CPN), 

ocorreu uma complicação no trabalho de parto da 

parturiente P.M.L. 25 (anos) no momento do 

desprendimento do polo cefálico do recém-nascido, 

sendo necessário encaminhar a paciente para centro 

cirúrgico obstétrico para a realização da cesariana. De 

acordo com o texto acima, o desprendimento do polo 

cefálico, é uma fase mecânicas do parto, que é 

precedida pela: 

 

A) Descida. 

B) Insinuação.  

C) Rotação externa. 

D) Rotação interna.   
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35) Foi constatado em certo município, que durante o 

período chuvoso ocorreu uma epidemia de Dengue e 

Zika Vírus, ambas transmitidas pela picada do 

mosquito Aedes Aegytpi, causando uma grande 

preocupação nas autoridades sanitárias daquele 

município, devido o risco de aparecimento de casos de 

microcefalia. São doenças transmitidas por vetores:   

 

A) Botulismo, Doenças de Chagas e Sarampo. 

B) Candidíase, Dengue e Sífilis.   

C) Doença de Lyme, Filariose e Febre Maculosa. 

D) Peste, Dengue e Erisipela.  

 

36) Paciente admitido na clínica neurológica devido 

traumatismo crânio-encefálico, apresentou uma 

complicação no último plantão causada pelo aumento 

dos níveis de sódio do paciente. Esta alteração é 

chamada de:  
 

A) Hipercalemia. 

B) Hipercapnia. 

C) Hipermialgia.  

D) Hipernatremia. 

 

37) Na sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde 

(UBS), o Técnico em Enfermagem explicou para a 

paciente A.M.V. 71 anos, como a mesma deveria fazer 

uso do medicamento AMINOFILINA, um 

broncodilatador, prescrito pelo médico da equipe de 

Saúde da Família (eSF). São cuidados de Enfermagem 

referente ao medicamento acima citado, EXCETO:  
 

A) Como pode causar tontura, deve-se orientar o paciente, 

a evitar dirigir ou outras atividades que requeiram 

estado de alerta, durante a terapia. 

B) Orientar para o paciente guardar o medicamento em 

lugar seco, sem a incidência de luz solar e com 

temperatura adequada.  

C) Quando a administração for por via intravenosa, esta 

deve ser feita lentamente, observando reações no local 

da aplicação, como dor.  

D) Quando a administração for via oral, recomenda-se que 

seja feita em jejum para aumentar sua absorção. 

 

38) No Pronto Socorro do Hospital Municipal deram 

entrada no último mês 7 (sete) crianças, todas com 

menos de 5 (cinco) anos, com o diagnóstico 

confirmado de Sarampo, evidenciado principalmente 

pelo corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e 

fotofobia; causando grande preocupação nas 

autoridades sanitárias do município. Os sintomas 

descritos acima do Sarampo caracterizam o período:  
 

A) Período de Convalescença. 

B) Período Exantemático.   

C) Período Pré-Patogênico.  

D) Período Prodrômico. 

39) Ao realizar o exame preventivo do câncer do colo de 

útero em uma paciente idosa, na Unidade Básica de 

Saúde (UBS), o Enfermeiro da equipe de saúde da 

família, mostrou para a Técnica em Enfermagem da 

equipe, que parte do reto da paciente estava aparecendo 

no orifício vulvar. O termo CORRETO utilizado para 

descrever este achado é: 

 

A) Extravaso Retal. 

B) Invaginação Retal. 

C) Prolapso do Reto.   

D) Retocele. 

 

40) O Técnico em Enfermagem, da sala da Central de 

Material e Esterilização (CME) do Hospital Municipal 

relatou para o Enfermeiro coordenador desta unidade, 

que estava havendo um erro no processamento dos 

materiais na Autoclave, no momento da admissão do 

vapor no interior da mesma. A sequência para a 

operacionalização CORRETA dos materiais no 

interior das autoclaves é:  

 

A) Admissão do vapor, Exposição dos artigos, exaustão do 

vapor, Remoção do ar da câmara e Secagem da carga.  

B) Exaustão do vapor, Remoção do ar da câmara, 

Admissão do vapor Exposição dos artigos e Secagem 

da carga. 

C) Remoção do ar da câmara, Admissão do vapor, 

Exposição dos artigos, exaustão do vapor e Secagem da 

carga. 

D) Remoção do ar da câmara, exaustão do vapor, 

Admissão do vapor, Exposição dos artigos e Secagem 

da carga.   

 


