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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

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


AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, entre outras 

providências. Segundo suas disposições 

gerais, é correto o que se afirma em: 

 

I. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste 

na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem 

acesso centralizado às ações e aos serviços de 

saúde. 

III. O dever do estado anula o das pessoas, família e 

empresas, cabendo privativamente às instâncias 

governamentais os deveres sobre a saúde. 
 

(A) Apenas a alternativa I 

(B) Apenas as alternativas I e II 

(C) Apenas a alternativa II 

(D) Alternativas I, II e III 

 

17) São dispostos como fatores determinantes e 

condicionantes à saúde (Lei n° 8.080/90): 
 

(A) Alimentação, Educação e Transporte. 

(B) Moradia, Saneamento Básico e Meio 

ambiente. 

(C) Trabalho, Renda e Lazer. 

(D) Todas as alternativas acima estão corretas.  

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Estão incluídas no campo de atuação do SUS, 

dentre outras, as ações direcionadas à saúde 

do trabalhador. Entende-se por saúde do 

trabalhador o conjunto de atividades que se 

destina, por meio de ações de vigilância, à 

promoção, proteção e recuperação à saúde 

dos trabalhadores. Tais ações abrangem, 

exceto: 

 
(A) Assistência ao trabalhador vítima de 

acidentes de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho. 

(B) Participação, no âmbito da competência do 

SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e 

controle dos riscos e agravos potenciais à 

saúde existentes no processo de trabalho. 

(C) Participação, no âmbito da competência do 

SUS, da normatização, fiscalização e 

controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, 

distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos 

que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador. 

(D) Fornecimento de benefício previdenciário 

ao trabalhador sindicalizado, cuja empresa 

ou entidade de trabalho ofereça riscos de 

acidentes de trabalho, doença profissional e 

do trabalho, bem como a interdição do órgão 

ou máquina o qual ofertou exposição ou 

risco iminente à vida ou saúde dos 

trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 

19) Segundo o Art. 4° da Lei 8.080/90 o “conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público”, constitui o: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Sistema Único de Saúde 

(D) Vigilância em saúde 

 

20) São princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), segundo disposições da Lei n° 

8.080/90 e 8.142/90: 

 

I. A universalidade de acesso aos serviços de saúde 

exclusivamente da atenção primária à saúde. 

II. A igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

III. A participação comunitária. 

IV. A descentralização político-administrativa 

 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) Apenas I, III e IV. 
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21) De acordo com as rotinas preconizadas no 

Calendário Nacional de Imunização atualizado, 

a vacina que previne contra Hepatite A deve ser 

administrada ainda na infância, seguindo o 

esquema abaixo: 

 
(A) dose única aos 15 meses, por via 

intramuscular. 
(B) dose única aos 12 meses e reforço aos 4 anos, 

por via subcutânea. 
(C) dose única aos 12 meses, por via 

instramuscular. 
(D) dose única aos 15 meses e reforço aos 4 anos, 

por via subcutânea. 
 
22) A vacina contra o Papiloma Vírus Humano 

passou a compor o Calendário Nacional de 

Vacinação em 2014. Essa imunização surgiu 

com o intuito de prevenir o aparecimento do 

câncer do colo de útero, quarta maior causa de 

morte de mulheres por câncer no país. A Nota 

informativa n° 149/2015 atualizou as 

recomendações para administração desta 

vacina, com base nisso, assinale abaixo a 

alternativa incorreta: 

 
(A) Tem como público alvo, meninas de 9 a 13 

anos de idade. 

(B) Deve ser administrada em meninas de 9 a 11 

anos, com três doses, aos 0, 6 e 12 meses. 

(C) Deve ser administrada em 0,5ml por via 

intramuscular, com esquema de apenas duas 

doses (0 e 6 meses) 

(D) A administração desta vacina é uma medida 

segura, eficaz e a principal forma de 

prevenção contra 4 tipos do HPV (6, 11, 16, 

18). 

23) A Vigilância Epidemiológica é definida como um 
“conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos” (Lei n° 8.080/90). A respeito da 
Vigilância Epidemiológica analise as afirmações 
abaixo: 

 
I. Tem como função a coleta, processamento, análise 
e interpretação de dados a respeito de doenças e 
agravos à saúde. 
II. Tem como uma de suas funções a recomendação 
de medidas e a promoção de ações de controle aos 
agravos e doenças. 
III. Tem fundamental importância na avaliação da 
eficácia e efetividade das ações das medidas 
adotadas, assim como a divulgação das informações 
pertinentes aos agravos e doenças de interesse para 
a saúde pública. 
IV. Tem a responsabilidade direta sobre a 
fiscalização sobre a produção, distribuição e 
circulação de bens de consumo e da prestação de 
serviços que interferem na saúde pública. 
 
Estão corretas apenas as alternativas: 
 

(A) I e II 
(B) II, III e IV 
(C) I, III e IV 
(D) I, II e III 
 
24) A Lei n° 7.498/86 dispõe sobre o exercício 

profissional da enfermagem e dá outras 
providências. A respeito do Art.12 que 
descreve atribuições do Profissional Técnico 
de Enfermagem, assinale a única alternativa 
incorreta: 

 
(A) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de 

nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de 
Enfermagem em grau auxiliar, e participação 
no planejamento da assistência de 
Enfermagem. 

(B) Compõe a equipe de saúde. 
(C) A prescrição da assistência de Enfermagem 

de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida 

(D) Executar ações assistenciais de Enfermagem 
e participa da programação da assistência de 
enfermagem. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A vacina contra Poliomielite faz parte do 

Calendário Básico de Vacinação, que sofreu 

uma atualização para o ano de 2016. Diante das 

modificações ocorridas no esquema da vacina 

contra Poliomielite, assinale a afirmação 

correta: 

 
(A) Teve uma substituição da terceira dose da 

vacina da forma oral (VOP) para a inativada 
(VIP), permanecendo os reforços aos 15 
meses e 4 anos com VOP. 

(B) Passou a ter um esquema de apenas duas 
doses, aos dois e quatro meses com a vacina 
inativada VIP. 

(C) Passou a ter o reforço apenas aos 4 anos com 
a vacina oral (VOP), podendo ser 
administrada até os 59 meses. 

(D) Passou a ter como esquema apenas duas 
doses aos 2 e 4 meses e reforço aos 12 meses 
e 4 anos, sendo todas com vacina inativada 
(VIP). 

 
26) Admite-se que a hiperglicemia seja causada por 

um aumento da gliconeogênese e por 

resistência periférica a ação da insulina em 

resposta a secreção de hormônios 

contrarreguladores e citocinas inflamatórias. 

Sobre essa temática analise as alternativas 

abaixo e marque a correta. 

 

(A) O exame TGO e TGP trata-se do recomendado 

para rastreamento da diabetes mellitus e pré 

diabetes. 

(B) Pacientes com hiperglicemia apresentam 

suor excessivo, tontura, palidez, sensação de 

fome e mudança de comportamento. 

(C) Em um paciente em choque séptico o 

organismo mostra-se incapaz de utilizar a 

glicose e a hiperglicemia é uma constante 

nesses pacientes. 

(D) Um dos cuidados de enfermagem em 

pacientes com hipoglicemia severa é a infusão 

contínua de insulina e a monitorização 

constante do profissional. 

 
 

27) Mundialmente, a cada ano, em serviços de 

saúde como hospitais clínicas, ambulatórios e 

em nível domiciliar são colocados mais de 150 

milhões de dispositivos intravasculares para a 

administração de fluidos, nutrientes, 

medicamentos, sangue e derivados, 

monitorização do status hemodinâmico e 

realização da hemodiálise. Sobre esses 

dispositivos, infecções relacionadas a sua 

utilização e alguns cuidados de enfermagem, 

marque a alternativa correta. 

 

(A) Embora as infecções hospitalares na corrente 

sanguínea sejam menores quando comparada 

a outras infecções hospitalares, é 

particularmente importante por ser a causa 

substancial de morbidade, mortalidade e 

elevação de custos hospitalares. 

(B) Os cateteres venosos centrais, 

diferentemente dos periféricos, estão 

protegidos contra contaminação da flora 

bacteriana presente na pele do paciente e das 

mãos dos profissionais que manuseiam o 

sistema. 

(C) O diagnóstico da infecção na corrente 

sanguínea relacionada ao cateter consiste 

apenas na inspeção da área pelo médico 

assistente. 

(D) Durante uma provável infecção do cateter 

venosos central, o técnico deverá informar ao 

Enfermeiro responsável sua observação e 

coletar rapidamente uma urocultura para 

provar se realmente existe infecção. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

28) A incidência de sepse e bacteremia em 
pacientes graves tem aumentado nas últimas 
décadas. A positividade das culturas é cerca de 
30 a 50%, dependendo da localidade da 
infecção. Identificar o agente etiológico 
envolvido no processo de sepse que será 
tratado é de fundamental importância. Assim, 
nessa perspectiva, analise as afirmativas 
abaixo sobre a hemocultura e marque a 
alternativa correta. 

 
(A) Pode-se coletar a hemocultura mesmo 

tendo iniciado o antibiograma, pois a 

esterilização só acontece após três dias do 

início da antibioticoterapia. 

(B) O volume coletado na hemocultura em 

adultos é 5ml e em neonatos 2ml. 

(C) O preparo da pele para coletas de 

hemoculturas é fundamental para que não 

ocorra crescimento de germes 

contaminantes, devendo ser realizadas com 

soluções antissépticas. 

(D) Deve-se coletar três amostras sendo duas 

do mesmo lugar e um de um local diferente 

em intervalos de 3 minutos. 

 
29) Sobre a realização da coleta de cultura em 

feridas, abscessos e exsudatos, analise as 
alternativas a seguir e marque a alternativa 
incorreta: 

 
(A) O local anatômico deve ser especificado, 

bem como informações adicionais (material 

de ferida superficial ou profunda) são 

valiosos para o laboratório, auxiliando na 

interpretação dos resultados. 

(B) Swabs deverá ser sempre a primeira opção 

na realização da coleta, mesmo estando 

presente secreções ao fundo em feridas 

profundas. 

(C) Na técnica da coleta deve-se aspirar com 

seringa e agulha o material localizado na 

parte mais profunda. 

(D) A escarificação da borda após antissepsia 

pode produzir material seroso que é 

adequado para cultura. 

 
 

30) O choque séptico é o choque distributivo mais 

comum, que tem como causa a infecção 

disseminada. Sobre essa patologia, assinale a 

alternativa que indica de forma incorreta um 

cuidado de enfermagem sobre essa temática. 

 

(A) Monitorizar condições hemodinâmicas, 

ingesta e eliminação de líquidos. 

(B) Monitorar sinais de infecção nas linhas 

intravenosas, locais de punção arterial e 

venosa, além de incisões cirúrgicas. 

(C) Monitorar o padrão respiratório, ofertando 

oxigênio assim que necessário, segundo 

prescrição medica. 

(D) Verificar a hipertermia que poderá ocorrer 

devido o aumento do metabolismo em casos 

como hipotireoidismo, anemia grave e 

choque. 

 

31) Sobre os destaques da American Heart 

Association 2015, atualização das diretrizes de 

RCP e ACE, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Em lesões torácicas abertas o prestador de 

primeiros socorros deverá aplicar um 

curativo de pressão direta para conter a 

hemorragia, ocluindo a abertura do tórax. 

(B) Em casos de hipoglicemia sintomática leve, 

para diabéticos, capazes de seguir comandos 

e engolir com segurança recomenda-se a 

utilização de glicose por via oral sob a forma 

de comprimidos. 

(C) Os prestadores de primeiros socorros podem 

não ser capazes de reimplantar um dente 

avulsionado devido à ausência de luvas, 

treinamento e medo, por isso, deve-se 

armazenar temporariamente o dente numa 

solução que comprovadamente prolongue a 

viabilidade das células dentárias. 

(D) Não há nenhuma evidencia que defenda a 

administração rotineira de oxigênio por 

prestadores de primeiros socorros, assim, o 

oxigênio suplementar poderá ser benéfico em 

apenas algumas situações específicas como 

em lesão de descompressão. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

32) No atendimento de urgência e emergência 
muito se questiona sobre qual a posição 
específica que deverá deixar o paciente. Na 
atualização das diretrizes de RCP e ACE, alguns 
detalhes foram mudados. Sabendo disso, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O paciente deverá ser posicionado na posição 

de trendelemburg para evitar 
broncoaspiração. 

(B) O paciente deverá ser colocado na posição 
ventral com o objetivo de evitar piora do 
quadro hemodinâmico. 

(C) A posição adequada deverá ser decúbito 
lateral, para pacientes sem suspeita de lesão 
na coluna, quadril ou pelve, pois melhora o 
padrão respiratório. 

(D) A posição adequada deverá ser supina pois 
favorece a melhora do quadro clínico, 
evitando hipotensão severa, broncoaspiração 
e melhoria do padrão respiratório. 

 
33) O sistema venoso do paciente é único e não 

substituível, não permite punções repetidas 
sem deteriorar-se e seu uso indiscriminado o 
esgota, obrigando a adotar medidas mais 
agressivas para a administração de fármacos 
e condicionando as decisões terapêuticas. 
Assim, sobre essa temática assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Como o maior responsável pelo cuidado do 

paciente o técnico de enfermagem deverá 
garantir o bom uso do capital venoso 
periférico, com a administração de drogas 
vasoativas, quimioterapia e nutrição 
parenteral. 

(B) O profissional de enfermagem, por ser 
responsável pelo cuidado do paciente, 
deverá assumir também a correta punção e 
administração de medicamentos no 
conjunto de vasos do sistema circulatório 
venoso potencialmente utilizáveis. 

(C) Impõe-se a necessidade do uso restritivo e 
conservador dos acessos venosos, evitando 
seu emprego de maneira indiscriminada em 
detrimento da qualidade de vida do 
paciente. 

(D) A utilização de protocolos e guias de 
administração de medicamentos agrega a 
segurança, minimiza as possíveis 
complicações, melhorando a qualidade da 
assistência. 

 

34) “Fica na parte superior da parte posterior do 
átrio direito, imediatamente distal à abertura 
da veia cava superior. Responsável pela função 
normal de marca-passo do coração”. Estamos 
falando especificamente do: 

 
(A) vias inteatriais e internodais 
(B) nó sinusal 
(C) nó atrioventricular 
(D) fibras de purkinje 

 
35) O desenvolvimento de uma lesão por pressão 

pode ocorrer em menos de duas a seis horas e 

a identificação precoce dos pacientes 

vulneráveis vai ao encontro da aplicação de 

estratégias de prevenção, fundamentais para 

obtenção de resultados. Sobre os cuidados de 

enfermagem ao paciente com lesão por 

pressão, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Deve-se utilizar colchão de mola para 

prevenir a ocorrência de lesão por pressão. 

(B) A mudança de decúbito deverá acontecer de 

acordo com o paciente. 

(C) Para evitar a lesão por pressão no maléolo em 

paciente com lesão medular deve-se colocar 

um coxim no calcâneo. 

(D) Em pacientes com incontinência urinária a 

troca de fraudas deverá acontecer a cada 24h. 

 
36) Trata-se de uma administração utilizada para 

testes cutâneos (p. ex., triagem com tuberculina 
e teste alérgicos), sendo injetados na derme, 
onde o aporte sanguíneo é reduzido e a 
absorção ocorre de forma lenta. Essa 
contextualização refere-se exclusivamente a: 

 
(A) intramuscular 

(B) endovenosa 

(C) subcutânea 

(D) intradérmica 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

37) O efeito terapêutico na administração de 
uma medicação trata-se da resposta 
fisiológica esperada ou previsível causada 
por um medicamento, tendo cada um 
possuindo efeito desejado. Com isso, muitos 
profissionais acabam tendo dúvidas sobre o 
que seria então uma reação grave não 
pretendida, indesejada e muitas vezes 
imprevisível a medicação. Por isso, assinale 
a alternativa que responde essa questão. 
 

(A) A reação grave, não pretendida e 
indesejável, são conhecidas com efeitos 
tóxicos decorrente da ingestão de um 
medicamento específico. 

(B) A reação grave, não pretendida e 
indesejável, trata-se dos efeitos adversos 
ocasionados de forma imediata ou mesmo 
com o tempo de semanas e meses, sendo 
seu reconhecimento precoce importante. 

(C) A reação grave, não pretendida e 
indesejável trata-se de reações 
idiossincrásicas, completamente 
previsíveis, mas que quando surgem em 
excesso causam uma repercussão grave no 
paciente. 

(D) A reação grave, não pretendida e 
indesejável, trata-se dos efeitos colaterais 
geralmente secundários e evitáveis 
produzidos durante a administração de 
doses terapêuticas usuais. 

 
38) A administração de medicamentos é uma 

técnica que precisa precisão, conhecimento 
e responsabilidade, pois estamos 
trabalhando com vidas e qualquer erro 
poderá custar a piora clínica, podendo 
evoluir para a morte do paciente. Sabendo 
disso, diante de uma situação clínica na qual 
você terá que administrar 250mg de 
cefazolina em um paciente antes de iniciar 
uma cirurgia de abdome total, em 250ml de 
SF0,9% a um tempo de 4h. Como será o 
gotejamento? Importante salientar que para 
essa questão a ampola de cefazolina possui 
500mg. 
 

(A) 19 gotas/min 

(B) 21 gotas/min 

(C) 23 gotas/min 

(D) 25 gotas/min 

 

39) O cateterismo da bexiga envolve a introdução 

de um cateter de látex ou de plástico na uretra 

e bexiga. O cateter fornece um fluxo contínuo 

de urina em pacientes incapazes de controlar a 

micção ou naqueles com obstrução. Sobre essa 

temática analise as alternativas abaixo e 

marque a incorreta. 

 

(A) O cateterismo intermitente e de demora 

trata-se de duas formas de inserção do 

cateter, no qual a primeira permanece no 

local por um longo período, até que o paciente 

seja capaz de urinar voluntariamente, já a 

segunda introduz a sonda apenas por um 

tempo suficiente para drenar a urina da 

bexiga. 

(B) Nos sistemas de coleta fechados, deve-se após 

a inserção de um cateter, manter o sistema de 

drenagem fechado com a intenção de 

minimizar o risco de infecção, utilizando 

durante o procedimento apenas materiais 

estéreis. 

(C) O acúmulo de secreções ou incrustações no 

local da inserção do cateter é uma fonte de 

irritação e potencial infecção, as técnicas de 

enfermagem deverão fornecer higiene 

perineal pelo menos três vezes ao dia ou 

conforme necessário. 

(D) A remoção de um cateter de demora requer 

uma toalha descartável e limpa, um frasco 

para lixo e uma seringa estéril do mesmo 

tamanho que o volume da solução dentro do 

balão insuflado do cateter. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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40) Na terapia transfusional para a obtenção de 

hemocomponentes e hemoderivados que se 

originam de sangue coletados em serviços de 

hemoterapia estruturados, a complexidade 

dessas instituições depende das atividades 

que executam em relação ao processo 

transfusional. Nesse sentido e sobre essa 

temática, analise os itens abaixo e marque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) A terapia transfusional apresenta-se como 

um procedimento rotineiro nas 

instituições hospitalares, entretanto 

continua a ser um intervenção complexa, 

de alto custo e sujeita a riscos.  

(B) Dentre os vários hemocomponentes 

disponíveis encontramos apenas três que 

devem ser mantidos a uma temperatura de 

5 a 10°C, são eles: plasma fresco 

congelado, plasma de 24h e concentrado 

de hemácias. 

(C) O concentrado de granulócitos é obtido 

por meio de aferese de doador único, 

devenso ser transfundido assim que 

possível após a coleta. 

(D) Na fase transfusional, antes de iniciar a 

infusão do componente sanguíneo, o 

profissional de saúde deve 

obrigatoriamente confirmar os dados de 

identificação do receptor, do rótulo da 

bolsa, dos dados da etiqueta de liberação, 

validação do produto, realização da 

inspeção visual da bolsa, conferindo 

sempre com a prescrição médica. 

 

 

 

 

 



 


